Medlemsbladet

Uppsala Senioruniversitet Årgång 43 Nr 4 Augusti 2021

Wolfgang Amadeus Mozart

4

Politiska mord

7

Lukt och smak

8

Resor och studiebesök

14

Medlemsbladet
Medlemsinformation för Uppsala
Senioruniversitet. Utkommer med fem
nummer per år.
Ansvarig utgivare: Per Olof Osterman
Redaktion:
Frederic Öberg (ordförande),
Inger Hammer, Annika Lundmark,
Barbro Nilsson Garbergs (layout)
Maivor Sjölund, Kristina Söderlind
Rutberg, och Maria Wold-Troell (layout).
usu-redaktionen@googlegroups.com
Tryckeri: Wikströms Tryckeri AB, Uppsala
ISSN: 1651-0445

Omslag

I skyddad hamn, foto Inger Hammer

Uppsala Senioruniversitet
Org nr 81 76 02-4969
Ordförande: Per Olof Osterman

Sekretariat

Adress: Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala
Telefon: 018-24 35 01
Öppettider: Tillfälligt stängt
E-post: usu@usu.se
Malin Åkerblom, ordförande
018-32 07 34 (hem)

USU:s årsavgift
För att delta i USU:s aktiviteter måste
du ha betalat årsavgiften 250 kronor.
Den betalas mot faktura som kommer
i november och avgiften gäller följande
kalenderår.

Meddela adressändring!

Ändra e-post, annan adress och telefonnummer under Mina sidor på vår webbplats eller meddela expeditionen så får
du den information som du ska ha.

www.usu.se

Äntligen!(?)

Varmt välkomna att delta i höstens omfattande och varierande program! Det känns länge
sedan undertecknad stod i Missionskyrkans
hall hösten 2019 och med hjälp av nyköpta
köband slussade ut över 400 deltagare från
serien Tillståndet i världen och samtidigt in
den lika stora kön till serien om Hasse och
Tage. Ett och ett halvt år har gått sedan vi
tvingades stänga all verksamhet i lokaler. Vi
har alla längtat efter att kunna träffas igen.
När detta skrivs har regeringen just kommit ut med sin plan för öppnande av samhället efter pandemin. Restriktionerna tas
bort successivt. Redan i juli lättas rådet upp till föreningar om att ställa in
eller genomföra möten på distans. I steg 4, som beräknas tas i september,
tar man bort deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar. Senioruniversitetet har därför planerat för en
normal höst med möten i lokal i enlighet med det tryckta programmet.
Vi är beredda att hantera en utveckling med ökad smittspridning och
strängare restriktioner. Vi erbjuder också våra medlemmar en kombination
av föreläsningar på plats i Missionskyrkan och filmning i betydligt större
utsträckning än tidigare år. Studiecirklarna kommer huvudsakligen att
hållas i lokal men några kommer att ges på distans och andra ges med inslag
av distansundervisning.
I år har vi tappat många som var medlemmar år 2020. Vi hoppas återfå
de flesta av er som medlemmar när nu vårt omfattande program skickas ut
till både nuvarande medlemmar och de som valt att sluta. Observera att du
måste ha löst medlemskap för att kunna anmäla dig den 26 augusti!

Från sekretariatet

Liksom alla andra längtar vi på sekretariatet att komma igång igen och
hoppas på det bästa. Vi öppnar sekretariatet måndag 23 augusti. Fram till
dess nås vi via e-post eller telefonsvarare. Torsdag 26 augusti är det dags
att anmäla sig till höstens cirklar och serier. Alla medlemmar ska i början
av månaden ha fått/får information via e-post eller brev om hur programmet ska genomföras, med eventuella anpassningar till pandemirestriktioner. Informationen ska också finnas på vår webbplats www.usu.se.
Programbladet skickas också till dem som var medlemmar 2020 men inte
förnyat sitt medlemskap 2021. Om du vill bli medlem igen ska du använda
det OCR-nummer som finns för år 2021 på www.usu.se/Mina sidor under
Medlemskap. Du kan också be om OCR-numret hos sekretariatet.

Nästa nummer 5 2021
utkommer 29 oktober
Manusstopp 24 september
Senioruniversitetet i samverkan med
Folkuniversitetet/Kursverksamheten
vid Uppsala universitet

TISDAGSFÖRELÄSNINGAR
Tisdagsföreläsningarna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalat årsavgiften. De filmas så att Senioruniversitetets medlemmar kan titta på
dem på www.usu.se under två veckor efter respektive föreläsningstillfälle.
7 sept. Kajsa Öberg Lindsten
Att överföra rysk text till svenska
läsare – en översättares utmaning
och inspiration.
21 sept. Göran Lindbergh
Vätgas – en lovande framtida
energibärare.
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5 okt. Erik Åsard
Dagens konspirationsteorier –
farliga eller harmlösa?
19 okt. Gunnela Björk
I nöd och lust. Om preventivmedelspionjärerna Adamson.

TISDAGSFÖRELÄSARE

Vätgas –
en lovande framtida energibärare

Cement framställs i rörugnar genom upphettning av
kalksten med koks och olja. Vid Cementa i Slite ska
man försöka ersätta koks och olja med vätgas.
Om dessa planer lyckas kommer de nuvarande väldigt
stora utsläppen av koldioxid från järn- och cementframställningen att kunna minska. Förutom de rent tekniska
problemen finns många andra, t.ex. ekonomiska och
säkerhetsmässiga. Vissa framställningsmetoder behöver
använda dyra metaller som bara finns i vissa länder som
det inte är självklart att man vill ha handelsförbindelser
med. Många olyckor med den lättantändliga vätgasen
har stämplat vätgas som farlig. Många tänker på luftskeppet Hindenburg som exploderade 1936 och hundratals människor omkom.
Om detta och mycket annat kommer kemiprofessorn
Göran Lindbergh att berätta på tisdagsföreläsningen den 21 september. Göran forskar på omvandling
mellan olika former av energi, framför allt kemisk och
elektrisk energi.
Gunnar Sedvallson

Konspirationsteoriernas lockelse

Konspirationsteorierna fick ett
brett genomslag i
och med franska
revolutionen 1789.
Att det franska
kungadömet vräktes över ända var
en så monumental
händelse att den
måste ges en lika
storslagen förklaring. För rojalister
och försvarare av
den gamla ordningen kunde monarkins fall inte förklaras som en effekt av de härskandes
vanstyre eller inkompetens. I stället utpekades hemliga
sällskap som skyldiga till omvälvningen, främst de så
kallade Illuminaterna i Bayern, Frimurarna och Tempelherreorden. Oftast är det hemliga sällskap som, tillsammans med judarna, beskyllts för att stå bakom ogärningarna. Till bilden hör att den stora massan sägs vara
ovetande om vad som pågår. De enda som genomskådat
konspiratörerna är ett fåtal upplysta skeptiker, som gör
sitt bästa för att varna allmänheten.
Vad som gör konspirationsteorierna så populära i
vår tid är internet och de sociala medierna, som blivit
ledande ryktesspridare. Här kan den som så önskar när
som helst få sina åsikter bekräftade utan att störas av
besvärande invändningar.
Maivor Sjölund

Väte är det lättaste grundämnet och det första
som bildades efter The Big Bang för 13,8 miljarder år sedan. Ur väte bildades många andra
grundämnen. Här på jorden finns väte i vatten
och i de flesta organiska molekyler.
På engelska heter väte Hydrogen, och ska även i Sverige och andra länder heta så för att undvika missförstånd. Men i denna text använder vi ordet väte.
Väte har ett mycket högt energiinnehåll och har därför länge ansetts vara ett alternativt bilbränsle, antingen som vätgas till bränsleceller eller efter omvandling
till metanol, vilket länge Björn Gillberg och många
andra förespråkade.
Järn framställs i masugnar genom att reducera
järnpellets (pulveriserad och kulformad järnmalm) med
koks. Vid järnverket i Luleå ska man försöka ersätta
koksen med vätgas.

Statsvetaren och USA-kännaren Erik Åsard går
igenom några av de vanligaste konspirationsteorierna i vår tid. Varför lockas så många av
det spektakulära i stället för att söka rationella
förklaringar till olika händelser?
Så länge det funnits människor har det funnits konspirationsteorier, säger Erik, som skrivit två böcker om
företeelsen: Konspirationsteorierna och verkligheten
(2015) och Det dunkelt tänkta (2006). Ämnet analyseras även i hans senaste bok Med lögnen som vapen.
Donald Trump och den amerikanska drömmens kris
(2020).
Ordet konspiration kommer från det latinska conspirare, att göra något tillsammans. Erik skiljer mellan konspiration och konspirationsteori. Konspirationen består
oftast en grupp konspiratörer, en hemlig plan och ett
illasinnat syfte och är definitionsmässigt en handling.
Konspirationsteorin är en övertygelse som uttrycker oro
för en befarad konspiration.
Exempel på riktiga konspirationer är 11 septemberattackerna 2001 och Charlie Hebdo-attentatet i Paris
2015. I bägge fallen med oönskade förövare, mordiska
jihadister. Sådana duger inte i konspirationsteoretikernas idévärld, så de måste uppfinna egna, mer potenta
demoner. För 11 september-attackerna utpekades Israel
som ansvarigt, ett rykte som fick spridning i delar av
arabvärlden. Namnen på de arabiska flygplanskaparna
sades vara baserade på förfalskade identifikationer, i
stället hade en judisk konspiration iscensatt attacken
för att misskreditera araber, islam och muslimska länder. Den mest kända politiska konspirationen i modern
tid är Watergateaffären som ledde till president Nixons
avgång 1974. Erik framhåller att den visar hur svårt
det är att hemlighålla en stor komplott i länder med fri
press och åsiktsbildning.

Dagens konspirationsteorier –
farliga eller harmlösa?
Erik Åsard håller sin föreläsning 5 oktober 13.15–14.30
i Missionskyrkan
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Barnen Mozart gick aldrig i skolan och deras barndom
bestod av långa och ansträngande men ytterst framgångsrika konsertresor genom Europa med syfte att
Wolfgang skulle få en anställning och kunna försörja sig.
Wolfgang använde också resorna som inspirationskälla
och utnyttjade de olika musikaliska uttryckssätt som
han blev bekant med.
Redan som femåring uppträdde Mozart i Salzburg som
medverkande i ett sångspel När han fyllde sex år började
han att spela violin, och vid samma ålder spelade han för
den tysk-romerske kejsaren i Wien. Som sjuåring kunde
han spela vilket stycke som helst direkt från notbladet,
han transponerade stycken obehindrat från en tonart till
en annan, improviserade arior över valfria basstämmor
och komponerade fritt efter egen inspiration. I Paris spelade Mozart för hovet, gav offentliga konserter och gav
ut sin första tryckta komposition. Efter det gick resan
till London där han imponerade genom improvisationer,
transponeringar till svåra tonarter med flera konststycken. Där lät han även trycka sex nya violinsonater.
Han hyllade också Storbritanniens drottning Charlotte
Sophia med sitt Opus 3.
Men Wolfgang fick betala ett högt pris: hans hälsa var
dålig under hela hans korta liv. En av de längre succéartade Europaturnéerna avbröts i Flandern där han och
systern låg sjuka i flera månader. Men de reste vidare
till Paris, Lyon och Schweiz innan de fick åka hem. Som
vuxen led han av ett stort antal sjukdomar, till exempel
svåra depressioner, olika infektionssjukdomar, kronisk
njurinflammation och svåra tandbölder.

Under kommande termin hålls serien Mozart –
fullkomnaren som tar upp olika aspekter av framför allt Mozarts operor. En obegripligt produktiv
kompositör.
Mozart är en kompositör som nog uppskattas av alla som
har ett uns musikalitet. Hans musik har oftast en ljus karaktär, är graciös och sångbar med njutbar klang och ger
en känsla av lycka och sinnesfrid. Den berör de djupaste
lagren av vårt undermedvetna. Mozart hade en förmåga att direkt omsätta detta undermedvetna i toner. Det
berättas att han skrev ner noterna i ett rasande tempo,
med nästan samma hastighet som man talar, och utan
att tveka. Som om musiken var hans naturliga språk.
Han hade också sinne för dramatik. I hans operor
integreras musik och dramatik på ett naturligt sätt, men
musiken är fortfarande njutbar hela tiden.
Mozart verkar också ha förstått sig på röster. Hans
arior fick sångarna att bli bättre, och många vittnar om
hur skönt och naturligt det känns att framföra dem, till
skillnad från exempelvis Bachs besvärliga arior.
Mozart var ingen stilistisk nydanare men berikade i
stället sin tids musik, wienklassicismen. Han har också
influerat romantiken.

Underbarn

Pappa Leopold var musiklärare och tonsättare. Hans
båda överlevande barn Anna Maria ”Nannerl” och
Wolfgang var oerhört musikbegåvade och fadern ägnade sig med stor energi åt att utbilda och visa upp dem.
Wolfgang fick börja spela piano som treåring. Vid samma
ålder skrev han också sitt första musikstycke och utvecklades mycket snabbt. Fadern slutade snart att arbeta med
annat än sina barn. ”Även i det mest rysande läget bör
musiken inte förolämpa örat, utan bidra med nöje och
således alltid förbli musik.“

Ungdomstiden

Vid tolv års ålder (1768) hade han vuxit ur underbarnsåldern och kraven ökade. Nannerl började bli giftasvuxen och det passade sig inte att hon uppträdde. Nu
komponerade Wolfgang operan La finta semplice som
på grund av olika intriger inte blev uppförd, men det blev
däremot sångspelet Bastien und Bastienne. Samma år
dirigerade han också för
första gången en mässa
som han komponerat
själv. Som tolvåring blev
han också utnämnd till
ärkebiskoplig konsertmästare i Salzburg, där
han stannade ett år. Som
trettonåring reste han
med sin far till Italien
(1769) och gjorde sådan
succé att han erbjöds
att skriva musik för
Milanooperan.
Som furstärkebiskopens undersåte i Salzburg
fick Mozart en ståtlig
karriär. Han blev kapellmästare som 13-åring,
och sedan organist
vid hovet. Han komponerade, musicerade och
Wolfgang och Nannerl som barn (1763). Porträtten sägs vara målade av Lorenzoni. Källa Wikipedia.
dirigerade. Men Salzburg
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Requiem

och förpliktelserna på hovet blev alltmer outhärdliga.
På sina långa resor sökte han intensivt efter nya uppdrag för att hitta en annan försörjning.

Mozarts sista verk blev
ett requiem (mässa för
de döda). Verket hade
beställts i juli 1791 av
greve Franz Walsegg
zu Stuppach, som ville
framföra verket som
sitt eget vid sin hustrus
begravning. Men först
måste Mozart bli färdig
med Trollflöjten, och
då arbetade han desto
mer intensivt. Hans
sjukdom förvärrades,
han lär ha talat om att
han skrev på sitt eget
requiem. Emellanåt
prövade han det han
Constanze Mozart (f. Weber).
skrivit tillsammans
Målning av Lange, 1782. Källa Wikipedia.
med vänner, bland dem
eleven Franz Xaver Süssmayr. Ett sådant prov lär ha ägt
rum så sent som 4 december då Introitus och Kyrie var
helt färdiga, men resten var ofullständiga skisser och
brottstycken. Änkan Constanze uppdrog åt Süssmayr
att fullborda verket.
Constanzes betydelse för Mozart och hans musik
har uppvärderats. Hon och hennes andre make Georg
Nicolaus von Nissen vårdade hängivet Mozarts minne.

Äntligen fri!

1781 lyckades 25-årige Mozart fly sin hatade arbetsgivare biskopen i Salzburg och bosätta sig i Wien som fri
konstnär. Det var nu Mozart började komponera sina
viktiga verk, de verk han skrev som underbarn var inte
originella. I Wien hade Maria Theresias son Joseph just
börjat regera, en upplyst despot. Tack vare dessa nya
tider kunde Mozart försörja sig och utvecklas fritt.
Vid den tiden var han den ende som komponerade
musik inspirerad av allehanda stilar och blev mycket
populär. Han spelade ofta piano vid sina egna konserter,
som bland annat ägde rum vid hovet och i aristokratiska salonger i Wien. För den tidens lyssnare var Mozarts kompositioner mycket komplexa, mångsidiga och
inspirerande.
Han gifte sig med sångerskan Constanze Weber 1782
mot sin fars vilja. Fadern påpekade oartigt att sonen
kastade bort sin talang och framgång och fick emotse
fattigdom, slit och trist familjeliv, vilket ju delvis besannades. Paret fick sex barn, varav bara två söner nådde
vuxen ålder. Sonen Franz Xaver Wolfgang Mozart blev
också kompositör. Ingen av sönerna fick egna barn.
Vid denna tid umgicks Mozart med bland andra
Joseph Haydn. Han blev invald i frimurarlogen 1784
och övertygade även sin far att bli frimurare. Särskilt
i operorna Trollflöjten och Figaros bröllop finns samhällskritik som härrör från tiden med frimurarna.
Efter att 1787 ha återvänt till Wien efter stående
ovationer i Prag erbjöds Mozart titeln kejserlig kammarkompositör. Mozart hade så gott som slutat komponera
musik för att själv framföra, utan skrev i stället verk på
beställning, fortfarande i ett mycket högt tempo.
Mozart besökte och höll ofta konserter vid baron
Gottfried van Swietens salonger där han bättre lärde
känna Georg Friedrich Händels och Johann Sebastian
Bachs musik, typisk senbarockmusik som sällan framfördes i Wien under den tiden. Just denna sorts musik
kom att i hög grad påverka Mozarts senare verk.

Mozarts död och begravning

Den troligaste orsaken till Mozarts död var en svår influensaepidemi som drabbade Wien hösten 1791. Mozart
begravdes i en allmän grav på S:t Markuskyrkogården
och begravningen var mycket enkel. Änkan Constanze
anordnade kort efter makens död en minneskonsert till
hans ära.
Mozarts snabba och våldsamma sjukdomsförlopp gav
upphov till ett helt ogrundat rykte att Antonio Salieri,
en av de mest välrenommerade kompositörerna i Wien,
skulle ha mördat Mozart. Idén förekommer bland annat
i Milos Formans film Amadeus. Ingen mozartolog tycks
stödja denna konspirationsteori. Tio år efter Mozarts
död grävdes gravområdet upp för att ge plats för nya gravar. Därmed är det omöjligt att fastställa dödsorsaken.

Mozarts sista år

Mozart hade flera elever och ingen brist på arbete men
han hade ändå stora problem med ekonomin. Han sägs
ha fört ett extravagant privatliv och kunde inte hålla
länge i pengar. De sista åren av hans liv var kantade
av pengabekymmer. Han var tvungen att låna pengar
av ockrare till hög ränta, och 1790 pantsatte han sitt
bordssilver för att bekosta en resa till Frankfurt.
Kort före sin död blev Mozart erbjuden tjänsten som
kapellmästare vid Stephansdomen i Wien. År 1791 hade
Mozarts opera Trollflöjten premiär på en förstadsteater
utanför Wien. Då hade Mozart bara två månader kvar
att leva.
Mozart dog i Wien, strax före sin 36:e födelsedag måndagen den 5 december 1791. Vid hans dödsbädd fanns
Constanze, hennes syster och en läkare.

Mozarts sista bostad

Mozarts sista hem på Rauhensteingasse, Wien ligger
ett stenkast från Stephansdomen. Idag ligger varuhuset
Steffel på den tomt där Mozarts hus låg. På Steffels
tredje våningsplan finns olika föremål till minne av
kompositören.

Köchelnumreringen

Den österrikiske musikforskaren Ludwig von Köchel
(1800–1877) upprättade en kronologisk-tematisk
förteckning över Mozarts alla kända verk. Köchels
förteckning, med senare justeringar av andra
forskare, är fortfarande standard för numreringen av
kompositionerna.
5
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Mozarts mor Anna Maria
Walburga Mozart, (1720–1778)
Anna Maria Mozart var dotter till
Wolfgang Nicolaus Pertl och Eva
Rosina Barbara, född Altmann
(1681–1755). Fadern var ämbetsman och en talangfull musiker.
Efter en svår sjukdom 1714 måste
han byta yrkesbana och blev mot
slutet av sitt liv svårt skuldsatt. Efter hans död likviderades dödsboet
och hans efterlevande familj levde
fattigt. De flyttade till Salzburg,
där Anna Maria gifte sig med Leopold Mozart 1747. Paret fick sju
barn, av vilka endast två överlevde
spädbarnsåldern, Maria Anna,
kallad Nannerl, född 1751, och
Wolfgang Amadeus, född 1756.
Anna Maria deltog i familjen
Mozarts turnéer med sina underbarn till Wien 1762–63, runt i
Europa 1763–66 och 1767–69 åter
till Wien. Hon följde senare med
Wolfgang Amadeus till Augsburg,
Mannheim och Paris 1778. I Paris
insjuknade hon och dog av en icke
diagnostiserad sjukdom.
Mozarts far Johann Georg
Leopold Mozart, ( 1719–1787)
Leopold Mozart kom från enkla
förhållanden (hans far var bokbindare), men fick trots detta en
omfattande högre utbildning. Han
började studera filosofi och juridik
vid universitetet i Salzburg, men
det var musiken som låg honom
varmast om hjärtat. 1743 anställdes han hos ärkebiskopen av
Salzburg och 1763 blev han vice
kapellmästare.
1756 utgav han Versuch einer
gründlichen Violinschule (lärobok i violinspelande). Leopold Mozart var en habil tonsättare, och
bland hans verk finns symfonier,
hornkonserter och pianomusik.
Leopolds engagemang i Wolfgang Amadeus utveckling var
sällsynt hängivet och antagligen
nödvändigt för sonens enastående
utveckling. Viljan att styra sonen
ledde till konflikter och Wolfgang
lär ha blivit lättad vid faderns död.
Men intill dess korresponderade de
livligt och tack vare alla dessa brev
vet vi så mycket om Wolfgangs liv
och tankar.

Anna Maria Mozart, porträtterad av
Rosa Hagenauer omkring 1775

Maria Anna Walburga Ignatia
Mozart, kallad Nannerl eller
Marianne (1751–1829)
När Marianne var sju år gammal
började hennes far lära henne
spela piano, och redan från början
framstod hon som ett underbarn,
möjligen till och med bättre än sin
bror. Under turnéerna placerades
hon ibland högst upp på annonseringsbladen för konserterna hon
deltog i, och hon ansågs vara en
utmärkt cembalist och pianist.
När Wolfgang var väldigt liten
var Nannerl hans idol. Vid tre års
ålder inspirerades han att studera
musik genom att iaktta hur hans
far instruerade systern; ”han ville
vara som hon.” De två barnen stod
varandra väldigt nära. Mozarts tidiga korrespondens med Marianne är
kärleksfull och innefattar också sådana sexuella ordlekar som Mozart
gärna använde med nära vänner.
Wolfgang skrev kompositioner för
Marianne att framföra. Fram till sin
död skickade han henne avskrifter
av sina pianokonserter.
Men de rådande samhällsnormerna och föräldrarnas åsikter satte
stopp för Mariannes karriär när
hon blev äldre. Till skillnad från sin
bror förblev hon helt underdånig i
sin relation till fadern. 1783 gifte
sig Marianne med en förmögen
domare och adelsman, Johann
Baptist Reichsfreiherr Berchtold
von Sonnenburg och slog sig till ro
med honom i St. Gilgen.

Sagt om Mozart

Leopold Mozart, omkring 1765. Porträtt i olja av
Antonio Lorenzoni

Er son är den största kompositör
jag känner personligen eller vid
namn; han har smak, och vad mer
är, han har den största kunskap i
komposition. – Joseph Haydn till
Leopold Mozart.
Han tilldrog sig min beundran när
jag var ung; i mogen ålder fick han
mig att misströsta; han är nu min
ålders tröst – Gioacchino Rossini.
De avtryck av en ljusare och bättre
tillvaro som han har lämnat på
våra själar –
Franz Schubert.
Mozart är musikens Kristus –
Pjotr Tjajkovskij.
Maria Wold-Troell
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Politiska mord – ett mångfasetterat område

I höstens föreläsningsserie kommer politiska mord att belysas
utifrån den historiska kontext som de utspelade sig i.
Det gäller konflikterna inom adeln inför mordet på Gustav III, den politiska
situationen och dagens mer aktuella fall som mordet på journalisten Jamal
Khashoggi, liksom den politiska situationen i USA vid mordet på Martin
Luther King. Serien avslutas med mordet på Rosa Luxemburg mot bakgrund
av bland annat konflikterna inom vänstern i Tyskland.
Under våra förberedelser inför denna artikel har ett spännande kunskapsfält om politiska mord öppnat sig med många bottnar från antiken till
modern tid. En sökning på nätet ger vid handen att det finns mycket skrivet
om politiska mord. Politiska mord är emellertid ett komplext begrepp. Vi
har tagit hjälp av professor Göran Rystads bok Politiska mord: Det yttersta
argumentet (2006) och hans artikel från 2003, ”Politiska mord får sällan
avsedd effekt”. Artikeln är tillgänglig via webben.
Rystad (2003) definierar ”Politiska mord” som en ”beteckning när offren
intagit en politiskt bemärkt ställning och där man alltså har anledning att
räkna med politiska motiv för dådet. Beteckningen används också i andra fall där mordet är relaterat till politik eller det politiska systemet i vid
mening”. Enligt Rystad har politiska mord förekommit i alla tider och i alla
samhällen.
Politiska mord kan ses som en överordnad kategori som rymmer politiska
mord i egentlig mening (assassinationer), det vill säga ett avsiktligt dödande
av en speciell individ eller grupp av individer, verkställt på grund av vederbörandes offentliga betydelse och utfört i någon mening av politiska skäl.
”En död är en tragedi, en miljon döda är statistik”. Citatet brukar tillskrivas Stalin, men det är ytterst tveksamt om det har kunnat beläggas.
I sammanhanget bör även nämnas att ett antal politiska mord inte blir
uppklarade, alternativt förklarats med en tänkbar hypotes om vem mördaren
kan vara. Enligt Rystad kan man konstatera “att de flesta politiska mord
har visat sig antingen kontraproduktiva (det vill säga fått följder motsatta de
förväntade och eftersträvade), eller fått obetydliga eller obefintliga effekter.”
Han menar att så många politiska mord får små konsekvenser beror på att
mördaren ofta felbedömer situationen och överskattar offrets betydelse.
Efter våra försök att tränga in i kunskapsområdet politiska mord ser vi
fram emot en föreläsningsserie, som kan fördjupa våra kunskaper och förståelsen för komplexiteten i problemområdet.
Maivor Sjölund och Annika Lundmark

Offer för politiska mord:
Närmast t.h.
Gustaf III (1746–1792) Målning av
Alexander Roslin 1777.
Överst t.h.
Rosa Luxemburg (1871–1919)
Mitten t.h.
Martin Luther King Jr. (1929–1968)
Nederst t.h.
Jamal Khashoggi (1958–2018)
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Lukt och smak framkallar njutning och avsky
vars nerver inte kopplas om i talamus på sin väg till storhjärnan. (Talamus hanterar sinnesintryck och fungerar
som relä för information som skickas mellan olika delar
av hjärnan.) Luktintryck påverkar också aptit, blodtryck, andning, uppmärksamhet. De påverkar oss (mätt
i elektrisk hjärnaktivitet, EEG) vare sig vi uppfattar dem
medvetet eller ej, alltså även när lukterna är för svaga för
att vi ska märka dem och också när vi sover. Lukter vi
utsatts för under koma kan erinras efteråt.
Selektionen har lett till att vi reagerar extra snabbt på
lukter som har en särställning för vår överlevnad. Exempelvis är vi så känsliga för brandrök att vi väcks ur den
djupaste sömn och kan sätta oss i säkerhet.

Föreläsningsserien Lukt och smak hölls för 8 år
sedan. Nu är det dags igen. Covid-19-virusets
aggressiva attacker på vårt luktsinne har ökat
intresset för luktsinnet. Dessutom har förstås
forskningen kommit med nya rön.

Smaksinnet

Smak genereras genom en kombination av signaler
från smakreceptorer och lukter från luktreceptorer.
Smakorganen utgörs av små knölformade eller veckade
bildningar, s.k. papiller, som finns utspridda på tungan,
gommen och i svalget. I ytskiktet på papillerna sitter
sedan de egentliga smakorganen – smaklökarna, som i
sin tur innehåller smakceller som är känsliga för olika
smakämnen. Det finns i huvudsak fyra olika sorters papiller (varav bara tre innehåller smaklökar) och de olika
typerna är lokaliserade till olika ställen på tungan och i
den bakre mjuka delen av gommen.
Det finns fortfarande en vanlig missuppfattning att
olika delar av tungan är specialiserade på att känna
olika smaker. Varje smaklök är normalt känslig för flera
grundsmaker. Däremot är papillerna och smaklökarna
talrikast och smaksinnet mest utvecklat i tungspetsen,
på sidorna och i den bakre delen av tungan.
De flesta giftiga växter är beska och evolutionen har
drivit fram väl utvecklad känslighet för beska smaker.
Vissa individer ”tål” inte besk smak överhuvudtaget, andra tycker att det är raffinerat i mindre mängder. Sådana
skillnader beror på gener.

Andra varelsers luktsinne och luktkapacitet

De flesta ryggradsdjur har ytterligare ett luktorgan,
Jacobsonska organet. Framför allt används det till att
känna av feromoner. Det sitter lite olika på olika djur, hos
katten uppe i gommen strax bakom framtänderna. En
katt som flemar drar upp överläppen, suger in luft och
smackar med tungan mot gommen. Då når luktmolekylerna organet, som har direktkontakt med mellanhjärnan.
Människans 6–10 miljoner luktreceptorer är inte
många jämfört med hundars 150–200 miljoner. Hundar
känner lukt av ättiksyra ungefär vid 20 000 molekyler
per ml, människan behöver 250 miljoner högre koncentration för att känna något. De flesta däggdjur, fiskar, reptiler och insekter har bra luktsinne. Manliga silkesfjärilar
är extremt känsliga för vissa feromoner från honor.
Också inom människans luktspektrum finns utrymme
för stor variation, till exempel med ålder. Vi känner lukt
från femte månaden i moderlivet och kan som nyfödda
känna igen vår mor på enbart lukten. Vi har bäst luktsinne i 30-årsåldern och förlorar det i ökande takt från
50–60-årsåldern. Förlusten gäller på alla plan: man blir
sämre på att känna igen dofter, namnge dem, skilja på
dem och till slut också att alls uppfatta dem.
Kvinnor har generellt bättre luktsinne än män. De
känner, känner igen och kan namnge lukter bättre och
behåller förmågorna längre.

Luktsinnet

Förr trodde man att människans luktsinne var ganska
uselt, det ansågs djuriskt och hade därför låg status. Nu
vet man att vi inte alls har dåligt luktsinne, att det är
enormt viktigt för både välbefinnande och partnerval, så
statusen har ökat. Vi har en imponerande uppsättning
anordningar i näsa och hjärna för att känna lukt och
reagera korrekt på den, allt mellan skräck och njutning.
Människans luktorgan sitter mellan ögonbrynen. Det
är två kvadratcentimeterstora fläckar, var och en med
3–5 miljoner luktreceptorer. Doftmolekylerna når receptorerna genom andningsvägarna men vi påverkas mer
om vi luktar med näsborrarna än med munnen.
Antalet luktreceptorgener är ca 400, därtill ungefär
lika många pseudogener (gener som förlorat sin förmåga
att koda för proteiner genom mutationer). De fungerande
luktreceptorgenerna utgör alltså hela 2 % av kroppens
c:a 20 000 proteinkodande gener. Ett doftämne binder
till specifika luktreceptorer som framkallar nervimpulser om signalen är tillräckligt stark för att nå över en
tröskelnivå. Luktcellerna i näshålan har långa utskott,
luktnerven, som går in i hjärnan. De celler som har samma luktreceptor leder till samma omkopplingsstation, ett
nystan (glomerulus) av nervtrådar. Därifrån förs signalerna vidare till olika områden i hjärnan.
Signalerna från luktreceptorerna går till det limbiska
systemet med hypothalamus, som styr hormonsystemet
och därmed sådant som ämnesomsättning, tillväxt, könsdrift, stress och känslor. Luktsinnet är det enda sinne

Aptitens genetik under luppen

En av initiativtagarna till serien, Dan Larhammar, har
ställt upp på ett möte på Zoom. Han är aptitforskare
och kommer att berätta om sin forskning vid den första
föreläsningen.
Hunger utlöses genom att en neuropeptid (NPY) binder
till receptorer på specialiserade neuroner i hypotalamus,
som då aktiveras. Då motiveras vi att äta. Dan har forskat på hur dessa receptorer fungerar och den komplicerade genetik som styr vår aptit. Eftersom det är livsnödvändigt att vilja äta, är det ett robust genetiskt system
som ska fungera i alla väder.
Jag får tillfälle att ställa några kluriga frågor till Dan.
Hur varierar luktsinnet med åldern och varför?
– Det försämras. Om det beror på att luktceller dör
eller om de blir okänsligare vet jag inte. När man helt
tappar luktsinnet försvinner aptiten hos många, som
därför lätt blir undernärda.
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Luktsinnet och luktcellernas orgainsation

Källa 1177.se

Smakcellernas orgainsation

Källa Wikipedia

Kan man träna upp lukt- och smaksinnet?
– Ja, åtminstone kan man lära sig uppskatta nya
dofter och smaker. Om barn får smaka på olika sorters
mat under trivsamma former kan de utveckla sin smak,
en fördel i sociala sammanhang. Att tvinga barn att äta
upp är helt förkastligt, resultatet blir ofta avsky i stället.
Hur lär man upp en sommelier? Är deras vokabulär
internationell?
– Svår fråga. Det pågår ett arbete att rensa upp bland
de alltför fantasirika beskrivningarna av viner, men
många återstår. Man tror att det finns 600–800 olika
väldefinierade aromer i vin. En sommelier ska ha ett väldigt bra, men inte alltför extremt, luktsinne och måste
smaka sig igenom mängder av viner och lära sig beskriva smakerna på ett begripligt sätt. Hen får anpassa
beskrivningen efter rådande kultur.
Finns det smaker och dofter som alla är överens om
är goda?
– Ja, milda smaker av nyttiga livsmedel anses gott
överallt. Men konsistensen och utseendet och måltidssituationen inverkar i avgörande grad.
Hungern är den bästa kryddan sägs det, och det
verkar stämma tycker jag. Men hur fungerar det konkret i kroppen?
– När man är hungrig och känner doft av mat ökar salivavsöndringen, och saliven är viktig för matens smak
genom att den löser upp smakrika molekyler som då
kan nå smaklökar och luktsinnet. När man börjar svälja
maten aktiveras belöningssystemet i hjärnan och även
när magsäcken spänns ut. När sedan blodsockerhalten
höjs blir man riktigt belåten. Är man redan mätt är det
inte lika härligt att äta, hur underbart det än smakar i
gommen.
Ätstörningar är mycket vanliga och har alltid varit
och tydligen i alla åldrar. Har du någon förklaring?
– Ja, det kan uppstå en obalans i aptiten när man är
hungrig och samtidigt gör av med mycket energi. En
typisk anorektiker är livrädd för att lagra fett och ser till
att motionera mycket mer än som behövs för att hålla
vikten.
Motsatsen: att många fortsätter äta trots att de är
mätta beror på att evolutionen har optimerat oss för att
nästan ständigt söka föda. Människan har inte stött på
situationer med överflöd av mat särskilt ofta, och det är
livsviktigt att ha fettreserver i sämre tider.

Rubbningar i lukt- och smaksinne

Rubbningarna kan vara övergående eller irreversibla.
• Hyposmi – nedsatt luktsinne
• Hyperosmi – överkänsligt luktsinne
• Anosmi – avsaknad av luktsinne
• Parosmi – förvrängt luktsinne
• Hypogeusi – nedsatt smaksinne
• Ageusi – avsaknad av smaksinne
Nedsatt luktsinne har väl alla upplevt vid förkylning,
då slemhinnan svullnar så att luktreceptorerna bäddas
in. Rökning och missbruk av nässpray ger också sämre
luktsinne. Vissa allvarligare sjukdomar kan vara orsak,
t.ex. nervskador, MS, Alzheimer, diabetes. Och med stigande ålder avtar luktsinnet sakta men säkert. Covid-19
är känt för sin påverkan på både lukt- och smaksinne.
Överkänsligt luktsinne är vanligt hos gravida kvinnor
och har kanske en skyddande effekt på fostret. Men
hyperosmi kan drabba också andra, oftast kvinnor, och
kan bli bestående och gör livet svårt. En parfymdoft i
samma rum kan ge huvudvärk …
Nedsatt smaksinne uppkommer också med stigande
ålder, dels genom försämrad salivproduktion, dels genom minskad känslighet hos smaksinnets nerver. Också
biverkan från vissa läkemedel och strålning mot huvud
eller hals skadar smaksinnet.
Föreläsningsserien tar upp många fler aspekter om
lukt och smak och innehåller också konkreta möten
med kaffe, choklad och parfym.
Maria Wold-Troell
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Vad är konst?
Reflexioner från en studiecirkel

När Marianne och jag bläddrade i USU:s programblad inför
höstterminen 2019, kom ögonen att fastna på studiecirkeln Vad
är konst? Även om vi naturligtvis visste vad konst är, så drog
rubriken intresset till sig. Om inte annat kunde man ju gå dit med
svaret på den rubricerade frågan. Cirkelledare skulle vara
Lars-Olof Åhlberg, vars förnämliga föreläsningsserie om renässansens Florens och Venedig vi tidigare följt. Vi hade även deltagit
i den kompletterande konstresan till Florens, så vi ansåg oss väl
preparerade inför denna typ av cirkel.
Vi blev ett något varierande antal personer som träffades i
Missionskyrkan, för att i sökande och otvungna samtal analysera
konstbegreppet. Nu visade det sig dock, att svaret inte var så självklart. Uttryckt på ett annat sätt så visste vi nog vad konst var, men
när vi skulle förklara det, så visste vi det inte. Lars-Olof kom att ha
något av korpralens roll, han som skulle lära beväringarna geväret
och dess delar: ”ni tror att det här är enkelt ni pojkar, men vänta
bara tills jag har förklarat det.”
Längre tillbaka, under antiken och renässansen, fanns inte
konstbegreppet som idag. Konst var ett kunnande, vi kan i sammanhanget tänka på uttryck som kokkonst och läkekonst, och
denna kunskap innehades av konstnärerna, som sågs som ett
slags hantverkare, vilka utförde sitt arbete bland andra yrkeskunniga personer. I dag finns i västerlandet inte någon officiell
definition av ordet konst, även om begreppet ju ofta förekommer
i praktiskt språkbruk, i lagtexter och i P1:s Kulturnytt flera
gånger per dag.
Komplicerande faktorer i sammanhanget visade sig också vara
att konst inte bara är måleri, utan också kan vara uttryck gestaltade i andra media, såsom textil, musik, skulptur m.m. Då vi vid ett
tillfälle skulle presentera varsitt konstverk som påverkat oss speciellt, hade jag valt Chopins polonäs i Ass dur. Lägligt nog strejkade projektorn just vid denna sammankomst och omöjliggjorde
bildvisning. Vi fick därmed gott om tid att lyssna och vända ut och
in på detta mästerverk.
Det rena nyttoinnehållet fick heller inte vara för dominerande
hos en konstprodukt. Textil konst kan möjligen bestå av ett
konsthantverk men inte dessutom ren nyttoprodukt, om det
samtidigt skall klassas som konst. Uttrycken och ambitionerna hade också växlat, kom vi fram till. Om bildkonsten under

Det har aldrig stigit rök ur Jan Svenungssons
skorstenar som på-minner den om svunna
industrialismen. Foto: Maria Wold-Troell

1800-talet var illustrativ, så reagerade
impressionisterna och menade, att motivet
inte alls var så viktigt. Det tyckte inte
Malevitj heller och gick vidare och målade
vitt på vitt.
Ja, vad kom vi då fram till i våra funderande meningsutbyten? Jo, att ett torrt träd kan
se ut som konst med sin skulpturala skepnad, men bara se ut som. Konst blir det först
när en människa sågar ned det, ställer det
på en sockel och exponerar det som konst.
Svaret var således, att det som är gjort för
att vara konst, det är konst. Kvalitén har inte
med saken att göra, det finns ju som bekant
dålig konst. Så när jag nu går omkring i
min hemstad Uppsala och ser DDR-konsten i
Carolinabacken, de bjärt målade stålstängerna på Börjeplan eller den garanterat rökfria
skorstenen i Tegnérparken, så vet jag, att
detta är konst.
Hans Ringstam

Våra filmade föreläsningar
visas vid andra senioruniversitet

På grund av pandemin har senioruniversiteten (SU) i landet
haft svårigheter att erbjuda sina medlemmar aktiviteter och
flera har pausat verksamheten. Det stora antalet föreläsningar som filmas vid Uppsala Senioruniversitet har väckt
intresse och på en del håll inspirerat till efterföljd men också
önskemål om att få ta del av USU:s utbud.
Våren 2021 har sju SU i landet köpt sammanlagt 24 av
våra filmade föreläsningar och i höst har sex SU köpt
sammanlagt 29 föreläsningar. Ersättningen används för att
höja föreläsarnas arvoden.
Per Olof Osterman
Ordförande
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Ständigt aktuell fråga – alkoholen i samhället
Under hösten kommer senioruniversitetet att anordna
en studiecirkel på temat alkoholen i samhället. Cirkelledare blir Hedda Ekerwald och Staffan Yngve. Det blir
sex tillfällen med olika teman varje gång. Deltagarna
ska tillsammans med cirkelledarna kollektivt utforska
alkoholkulturen och kulturella verk (t.ex. visor och
litteratur) som synliggör denna kultur i ett vidare perspektiv.
Vad är då samhället? I en mening består samhället
av oss alla, och i en annan av stat och kommun och
alla samhällsinstitutioner. Synen på alkohol måste med
nödvändighet skilja sig i olika delar av samhället. En
del tycker att staten lägger sig i alldeles för mycket hur
enskilda människor använder alkohol. Andra ropar på
att samhället med kraft ska ingripa mot användning av
alkohol och dess effekter.

I cirkeln redovisas naturligtvis statistik över alkoholanvändning och effekter. I högsta grad aktuellt är ju vissa mäns våld mot kvinnor, vilket har ett starkt samband
med alkoholförtäring. Alkoholens påverkan på vårt
immunförsvar är ju särskilt intressant under Coronaepidemin och kommer att beröras. Men medicinska
effekter kommer inte att vara en huvudpunkt.
Studiecirkeln kommer att bygga på deltagarnas frågor
och diskussionsinlägg. Som en grund för dessa kommer
Hedda och Staffan att förmedla fakta och synpunkter
i korta inledningar. Till varje cirkelträff kommer vi att
läsa cirka 25 utvalda sidor från böcker och artiklar som
vi sedan diskuterar tillsammans.
Vi som skriver detta har fått tillfälle att lära oss lite
mer om alkoholrelaterade frågor och ser fram mot att
lära oss ännu mer.
Annika Lundmark och Gunnar Sedvallson

Hedda Ekerwald är professor
emerita i sociologi. Hennes
forskning handlar dels om ungdomar (ungdomar i samband
med sociala rörelser, familjeliv,
psykisk hälsa och sexualitet),
dels om sociologins historia
(senast nu har hon skrivit
om Uppsalasociologens snart
75-åriga historia, och tidigare
om den feministiska socialforskaren Alva Myrdal). Bild från
Uppsalakvinnorshistoria.se
Staffan Yngve är professor
emeritus i teoretisk fysik och
många kan ha sett honom på
spikmattan. Han har också varit
politiskt aktiv i olika nämnder och styrelser, bl.a. socialnämnden och polisstyrelsen.
Staffan är sammankallande i
arbetsgruppen för naturvetenskap och teknik. För närvarande skriver han på en artikel till
Fysikersamfundets årsskrift
Kosmos om fysikern Ivar Waller.
Bild Uppsala kommun.
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Flamländska altarskåp i Sverige
Under andra hälften av 1300-talet började svenska kyrkor importera altarskåp från kontinenten. Under ungefär
100 år var Nordtyskland med Lübeck som centralort
i stort sett ensamma på marknaden. Sen blev de flamländska träsnidarna kända i Sverige. Altarskåpen från
Flandern blev genast mycket populära och importen av
dem pågick tills reformationen gjorde Sverige till ett
protestantiskt land.
De flamländska altarskåpen är dramatiska berättelser i
scener som berättar en historia. Många handlar om Jesu
korsfästelse och händelserna både före och efter. Andra
handlar om Maria och hennes bakgrund.
Scenerna är fyllda med människor med olika uppgifter
att utföra. I altarskåpet i Nederluleå kyrka har träsnidaren lyckats fylla scenen som föreställer korsbärandet
med 18 olika personer, några av dem till häst.

Här kunde betraktaren jämföra den text han hört
från prästen i predikstolen med samma berättelse som
skapats av en medveten konstnär, som visualiserat historien och gett en karaktär åt var och en som ingick i den
snidade scenen.
Här handlade det inte om att vara historiskt korrekt
utan att förmedla ett intryck av personernas roller i skeendet. Se till exempel på den praktfulla dräkt som Josef
bär i ett altarskåp i Botkyrka kyrka. Josef var ju allra
fattigaste av alla fattiga snickare. Men hans roll var att
förhärliga scenen.
Jag kommer att presentera viktiga flamländska altarskåp, ta upp frågor om berättelsernas dramaturgi, följa
konstnärernas uppfattning av viktiga personer/roller.
Jörn Johansson
cirkelledare vid studiecirkel 22

Altarskåpet i Nederluleå kyrka. Foto Håkan Svensson. Källa Wikimedia.
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Arbetsgrupp med världen i fokus
En av Uppsala Senioruniversitets (USU) uppgifter är att odla kontakter med senioruniversitet
i andra länder. Dresden (Tyskland), Alicante
(Spanien), Orléans (Frankrike), London (England),
Reykjavik (Island), Vannes (Frankrike) och Lignano (Italien) är exempel på de senaste årens
utbyten som administrerats av Internationella
arbetsgruppen.
Utbytesresorna syftar till att ge en djupare inblick i hur
våra europeiska pensionärsvänner lever och i samband
med återbesök i Uppsala visa hur vi har det i Sverige. Vi
bor därför om möjligt hemma hos varandra och planerar gemensamt vissa måltider, kulturella upplevelser
och utflykter. Resekostnader står var och en för, berättar Eva Carlestål, ordförande i arbetsgruppen.
En utbytesgrupp brukar bestå av ca tio personer. En
vecka inklusive resdagar har blivit norm för resornas
längd. Utbytena annonseras alltid här i Medlemsbladet
och på USUs hemsida och de är naturligtvis öppna för
alla medlemmar.
Två utbyten, ett med Chester i England och ett med
Hamburg, Tyskland, planerades äga rum under år 2020.
På grund av pandemin har dessa utbyten inte blivit av.
När pandemin är över kommer kontakter ånyo att tas
med Chester och Hamburg och sedan utannonseras,
säger Brittmari Ekholm och Karin Hagström.

Medlemskap i EFOS

Intresseanmälan till kurs i höst för
nybörjare i smartmobilanvändning

Kursen begränsar sig till de som har en telefon av typen
iPhone (ej Android). Kursen omfattar fem tillfällen
om vardera tre timmar. Datum och kurspris meddelas
senare. Vi har även den här gången här tagit hjälp av
SeniorNet.
Intresseanmälan kan göras på ett av följande tre alternativ före den 2:a september. Ange där ”Nybörjarkurs i
smartphoneanvändning”, namn och medlemsnummer:
• Brev till: Uppsala Senioruniversitet,
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala
• Telefon: 018-24 35 01
• E-post: usu@usu.se

USU är aktiv medlem i The European Federation of
Older Students at the Universities (EFOS) och deltar i
internationella projekt med forskningsorienterad inriktning. Det EU-finansierade projektet Senior´s Learning
in the Digital Society (SeLiD) startades senhösten 2019
tillsammans med sex andra europeiska senioruniversitet.
– Projektets syfte är att undersöka hur man ska kunna bidra till att seniorer inte hamnar vid sidan om den
digitala utvecklingen, konstaterar Benny Eklund. Mer
om detta högaktuella projekt finns att läsa i Medlemsbladet nr 3 2021, sid 8–9.
– EFOS arbetar även som påtryckningsgrupp gentemot beslutsfattare inom och utom EU och är t. ex.
representerat i FN:s rådgivande organ The Vienna
NGO-committee on Ageing, berättar Björn Odin som är
vice ordförande i EFOS´ styrelse med Brittmari Ekholm
som suppleant.
Den internationella verksamheten inom USU leds
av Internationella arbetsgruppen vars ordförande Eva
Carlestål rapporterar direkt till USUs styrelse. Övriga
ledamöter är Björn Odin, Brittmari Ekholm, Benny Eklund, Karin Hagström, Christina Tellgren (sekreterare)
och Anders Fredholm.
Anders Fredholm

Baserat på den pilotkurs som USU i samarbete
med SeniorNet bedrivit under våren, planeras en
nybörjarkurs i smartmobilanvändning. Du har nu
möjlighet att sända in en intresseanmälan.
Kursen riktar sig främst till dig som befinner dig i den
röda delen av den illustration av individers position i det
som kallas ”det digitala samhället”.

Var befinner du dig själv?
1. Helt utanförskap. Har inte dator/platta/smartmobil.
Använder inte Internet och har inga ambitioner att göra det.
2. Visst utanförskap. Har PC, platta eller smartmobil men vågar inte använda dem till ekonomiska transaktioner.
3. I gränslandet. Har e-post som sällan används och använder
internetbank utan BankID. Kan mottaga SMS.
4. Inne i det digitala samhället. Har BankID. Använder
e-post. Kan googla i viss omfattning. Sända och mottaga
SMS/MMS. Har en ambition att lära sig mer inom området.
5. Avancerar i det digitala samhället. Använder BankID till
ett ökande antal olika tjänster. Kommunicerar via e-post, sms
och sociala medier.
6. Fullt inne i det digitala samhället. Använder Kivra, Min
myndighetspost. Har BankID. Använder e-handel av olika
sort (kan boka, beställa, betala, etc.). Har för vana att skaffa
sig ny kunskap genom olika sökmotorer. Har accepterat livslångt lärande inom området. Behärskar Casting, Bluetooth,
SVT Play, YouTube, myndigheters och olika organisationers
chatfunktioner.

Lycklig familj spelar på sina iPhones. Källa:
https://tipsforfamilies.com/best-iphone-ipad-games-for-elderly/
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Kalendarium

Fredag 10 september
Ragnar Östbergs skapelse:
Stadshusträdgården inklusive fasader & symboler
Guide: Linnéa Sallay sångerska, violinist och auktoriserad stockholmsguide.
Så här skriver Linnea Sallay: ”Detta är en av mina mest
uppskattade turer! Alla blir lika förundrade och säger,
att de aldrig hade kunnat tro att det fanns så mycket att
upptäcka här utanför Stadshuset”. Stadshuset med sin
trädgård är en av Stockholms vackraste platser, sprängfylld av symbolik. Varenda vrå säger något om Sveriges
kultur och historia med koppling till Stockholm.” Linnéa
guidar oss entusiastiskt genom trädgården och runt
fasaderna. Vi lär oss tyda alla spännande detaljer. Vandringen tar ca 1 tim och 45 minuter och avslutas i Wallenbergshörnan med picknicklunch. Här finns det bänkar
och Linnéa bjuder på levande musik på dagens tema.
Möjlighet finns också till sittplatser i klostergången med
tak över huvudet. Här finns även allmänna toaletter.
Picknickpåse med dryck från Cajsas kök ingår.
Tider: Avresa från UKK kl. 9.30 och
åter i Uppsala ca 15.15.
Pris: ca 575 kr.
Ansvariga: Ingegerd Appelgren och Jeanette Backman.
Första anmälningsdag: 30 augusti.

Här presenteras ett kalendarium samt beskrivningar av
de resor och studiebesök som är planerade vid pressläggningen av Programbladet för hösten 2021.
Observera att avgångsplatsen för bussresor är
flyttad till UKK, Roslagsgatan.

Kalendarium
10 sept
21 sept
28 sept
30 sept
13 okt
21 okt
27 okt

Ragnar Östbergs Stadshusträdgården
Skogskyrkogården och Judiska museet
Skogskyrkogården och Judiska museet
Aguélimuseet och Sala silvergruva
Förintelsen
Waldemarsudde: Ett eget rum
Nationalmuseum: Scandinavian
Design & USA

Tisdag 21 september

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

Skogskyrkogården och Judiska museet, se MB 3
Tider: Avresa från UKK, Roslagsgatan, kl. 8.30 och
åter i Uppsala ca 16.30. OBS avreseplats!
Pris: ca 700 kr.
Första anmälningsdag: 27 maj.
Ansvariga: Eva Carlestål och Mia Virving.

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

Tisdag 28 september

Anmälan, deltagarplatser och priser
Anmälan till resor och studiebesök kan endast göras
på telefon 018-24 35 01. Första anmälningsdagen kan
du anmäla dig via telefonsvararen från kl. 08.00. OBS
tiden! Du kan anmäla högst två (2) medlemmar med
namn och medlemsnummer. Du får skriftligt besked
så snart som möjligt efter anmälan. Dagen före ett arrangemang skickar vi ut sms-påminnelse med uppgift
om tid och plats för möte eller avresa.
Anmälan 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. Vid inställd resa återbetalas hela avgiften.
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. Observera att alla res- och utflyktsmål
inte är handikappanpassade! Kontakta reseansvariga
om du är orolig. I många fall kan problemen lösas i
samarbete med personal på resmålet.

Skogskyrkogården och Judiska museet
se MB 3 (dubblering av 21 september)
Tider: Avresa från UKK, Roslagsgatan, kl. 8.30 och
åter i Uppsala ca 16.30. OBS avreseplats!
Pris: ca 700 kr.
Första anmälningsdag: 27 maj.
Ansvariga: Anki Mattisson och Margareta Knutsson.

Torsdag 30 september
Aguélimuseet och Sala silvergruva
Ivan Aguéli (ursprungligen John Gustaf Agelii, tog sig
senare i livet namnet Abd Al-Hadi Aqhili), född 1869 i
Sala, död i en tågolycka den 1 oktober 1917 i Barcelona,
var målare, religionsfilosof och orientalist. Aguéli blev
med sitt nydanande måleri en av den svenska konstens
förgrundsgestalter. Enbart genom noggrant avvägda
färgtoner framkallade han en känsla av avstånd och ljus
i sina målningar, som trots det lilla formatet äger en stor
monumentalitet.
På Aguélimuseet kan man ta del av hans konst och
dramatiska liv med inslag av sufism, mysticism, anarkism, djurrättsaktivism m.m. Dr. Carl Fribergs samling
14

RESOR OCH STUDIEBESÖK
är enligt donationsbestämmelserna deponerad på
Aguélimuseet i Sala och det är den enskilt största samlingen av Aguélis verk.
Sala silvergruva ligger strax väster om Sala och har
varit i kontinuerlig drift från sent 1400-tal till 1908.
Den sista gruvan, Bronäsgruvan, var i bruk 1945 till
1962. Silvergruvan utgjorde juridiskt ett eget bergslag,
Sala bergslag. Salagruvan hade tre storhetstider: tidigt
1500-tal, mitten av 1600-talet och sent 1800-tal. Under
de bästa åren på 1500-talet producerades ca 4 000 kg
silver per år och totalt utvanns mer än 450 ton silver
och omkring 40 000 ton bly. Gruvans djup blev mer än
300 meter, med en sammanlagd längd av orter och rum
på över 20 km. Silvret var viktigt som myntmetall.
Sala stad anlades för gruvans skull av Gustav II Adolf
1624 och man anlade även två stora vattensystem med
sjöar och dammar som försåg gruvan och hyttan med
energi.
Vi får möjlighet att åka ner till 155 meters djup med
guide. Den som hellre stannar på jordytan får en guidad
visning av gruvområdet till fots. I båda fallen är det
möjligt att ta med rollator.
Lunch på Måns Ols utevärdshus.
Tider: Avresa från UKK, Roslagsgatan, kl. 9.45 och
åter i Uppsala ca 16.00.
Pris: ca 750 kr.
Ansvariga: Anki Mattisson och Eva Carlestål.
Första anmälningsdag: 6 september.

Helene Schjerfbeck iscensätter sig själva i konstnärsrollen i dialog med sina samtida manliga kollegor.
Omkring ett hundratal visuellt starka och nydanande
verk med motiv som självporträtt, kamratporträtt och
ateljéinteriörer visas i denna omfattande, spännande
och forskningsbaserade utställning.
Lunch ingår.
Tider: Avresa från UKK, Roslagsgatan, kl. 09.30 och
åter i Uppsala ca kl. 16.00.
Pris: ca 770 kr.
Första anmälningsdag: 20 september.
Ansvariga: Margareta Knutsson och Mia Virving.

Onsdag 27 oktober
Nationalmuseum: Scandinavian Design & USA –
människor, möten och idéer, 1890–1980
Scandinavian Design & USA – människor, möten och
idéer, 1890–1980 undersöker hur idéer och design från
Norden påverkat amerikansk materiell kultur, samt
omvänt, hur influenser från USA har påverkat nordisk
design. Utställningen öppnar i oktober 2021.
Över 200 föremål visas på teman som utforskar migration och kulturarv, diplomati och handel, utbildning och
professionella utbyten samt design för en socialt och
materiellt hållbar framtid.
Utställningen är ett samarbete mellan Nationalmuseum,
Nasjonalmuseet i Oslo, Milwaukee Art Museum och Los
Angeles County Museum of Art.
Innan vi äter lunch får vi ungefär en timme till egen
rundvandring i museets samlingar. Efter lunch får vi en
visning av utställningen och ytterligare en timme att gå
runt i museet eller studera utställningen innan hemfärd.
Tider: Avresa från UKK, Roslagsgatan, kl. 9.30 och
åter i Uppsala ca 16.30.
Pris: ca 750 kr.
Första anmälningsdag: 4 oktober.
Ansvariga: Anki Mattisson och Jeanette Backman.

Onsdag 13 oktober
Förintelsen
Forum för levande historia i Stockholm bildades den 1
juni 2003. Det är en myndighet som har fått i uppdrag
av regeringen att främja arbete med demokrati, tolerans
och mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är Förintelsen och andra brott mot mänskligheten.
Vår resa går till Forum på Stora Nygatan där det pågår
en utställning om Förintelsen. Vi får då en guidad
visning med rubriken Sverige under förintelsen. Därefter finns tid för egna strövtåg i utställningslokalerna
och att då ta del av flera stationer med berättelser om
förföljelsen av judar.
Sedan fortsätter vi till Trädgårdscaféet i Ulriksdals
trädgård eller till Bergianska för lunch.
Tider: Buss avgår från UKK, Roslagsgatan, kl. 09.00
och åter i Uppsala ca 15.30.
Pris: ca 475 kr.
Anmälan: 13 september.
Ansvariga: Ingegerd Appelgren och Jeanette Backman.

November
Millesgården: Stig Lindberg, se MB 5 och www.usu.se

Torsdag 21 oktober
Waldemarsudde: Ett eget rum – Konstnärsrollen
under det sena 1800-talet
Utställningen belyser hur kvinnliga konstnärer erövrade
konstnärsrollen under en tid av radikala samhällsförändringar och jämställdhetssträvanden. I presentationen skildras hur betydande nordiska konstnärer som
Julia Beck, Hanna Hirsch-Pauli, Bertha Wegmann och

Stig Lindbergs tapet Herbarium
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Bosse Bus

Frå n skr
i

va rstu ga

n

Dags att åka hem igen. Dagarna med barnbarnen har varit
mysiga. Ingrid, som är sju, har busat med Bosse. Hundgodispåsen är nästan tom. Hoppa hinder, sitta vackert på pallar,
high five.
Farmorsnjutning att se goa, smarta lilla tjejen skutta in
till kompisarna i skolan. Bosse går fint i koppel och jag
öppnar grinden till fårhagen. Hagen är tom. Skönt – nu kan
Bosse få springa av sig en stund. Två timmar tills bussen
går mot Lund. Gott om tid. Många timmars tråkig tågresa
väntar. Han skuttar glatt iväg. En liten bajshög blir det.
Resan kommer att gå galant.
Bosse rusar runt och nosar intresserat på frusna fårbajskluttar. Dags att gå hem: ”Bosse: Hiiit!”. Nåja, lite mer spring
hinner vi med. Nu står jag vid grinden på andra sidan hagen.
”Bosse: Hiiiiit! Godis!” Bosse kommer käckt, tvärstannar tre meter ifrån. Om en hund kan ge en fingret, så är det nu det sker.
Efter en liten evighet lyckas jag lura hunden att springa ut
genom grinden. Han rusar och rusar. Jag börjar ana hur detta
ska sluta, men måste nu hem till villan för att packa ihop och
lämna huset i god ordning. Lösspringande hund bland villor
och morgonjäktade bilförare: ”Bosse: Hiiiiiit!” Ingen reaktion.
Paniken lurar.
Jag hittar köttbullar i kylen och lägger doftspår från trappan och in.
Bosse äter köttbullsbitar ända fram till tröskeln, och räcker sedan lång nos. Panik, maktlöshet. Hundrackan far som en virvelvind runt trädgården, han är en forsande rännil. Nu
kommer tårarna. Om tio minuter går bussen till Lund. Om en timme tåget mot Stockholm.
Maktlöshet och ilska. Jävla hund! Bosse fortsätter sin vettlösa lek. Jag tar kopplet och försöker daska till honom. Missar, pistolhaken far mot min egen hand. En blodutgjutning stor
som en potatis under huden. Jag sitter i trappan och gråter. Och ringer till Anders. Storgråter nu. Han ropar på Bosse i högtalaren – Bosse lystrar men tittar retsamt på mig: ”Ha ha
ha, du kan inte ta mig!” Och jag får en idé – lägger mobilen på golvet runt ett hörn, gömmer
mig. ”BOSSE!” ropar Anders. Och den dumma hunden går på det! WOW! Jag slänger igen
ytterdörren innan han förstår sitt nederlag. Oj, vad man kan bli arg på ett djur! Kanske förstod han min ilska, men mest av allt hoppas jag att han kunde inse min förtvivlan.
Vi hann med nästa buss. Vi hann med tåget. Högerhanden hade nu ett blåmärke av en
storlek som jag aldrig förr sett. Det gjorde inte så värst ont. Men maktlösheten och ilskan
och besvikelsen satt i länge. Fast Bosse, en valp på nio månader, är ju bara en liten hund.
Som ville leka ...

Gunilla Gålne

