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V
arje år i december samman-
ställer redaktioner och 
media återblickar på året 
som gått och prognoser för 

året som kommer.  
För er kära läsare har vi samman -

 fattat vad ”The Economist” en infly-
telserik brittisk tidskrift och många 
beslutsfattares favorit tror kommer 
att hända.  

Fokus ligger på tre områden; 
pengar politik och pandemin. 

Pengar: Allt blir dyrare under 2022 
tror ekonomiredaktören. Central -
bankerna har pumpat ut mycket 
pengar för att undvika att ekonomi-
erna kollapsar. 

Det leder till hög  efterfrågan även 
när priserna stiger till följd av varu -
brist , flaskhalsar i produktionen, dyra 
transporter och skenande energipri-
ser. Mest dystopier för vår egen 
ekonomi.  

Politik: Demokratiska fri- och 
rättig  heter sitter trångt både i vårt 
närområde och världen. Auktoritära 
regenter och regimer har stärkt sin 
ställning genom att framgångsrikt 
förfölja, förgifta, misshandla eller på 
annat sätt oskadliggöra demokrati-
kämpar och dissidenter. De man inte 
kommit åt fysiskt har man smutskas-
tat genom hela arméer av nättroll. 
Det kommer att fortsätta under 2022 
tror Economist ledarskribent.   

Pandemin: Trots att prognoser 
hittills underskattat pandemins 
utbredning och effekter  andas  
vetenskapsredaktörens analys 
optimism.  

Två antivirala medel med potential 
att drastiskt reducera sjukdomsbör-
dan och belastningen på vården även 
i områden med låg vaccinationstäck-
ning är redan godkända.  

Vaccinutvecklingen går snabbt 

framåt. Ett antal vacciner som kan 
skräddarsys för nya mutation och 
vacciner som inte behöver ges som 
injektion är på gång.  

Världen kanske kan få bukt med 
Covid-19 redan under 2022 hoppas 
redaktören. 

Kan vi fira helg och känna glädje 
med alla hotande kriser och en ny 
virusmutation som sprids?  

Shakespeares citat från ”Slutet gott 
allting gott” gäller än.    
 ”Livets garn är en blandning av ont 
och gott tätt vävt 
ihop”  
 
 
 
 
 
 
 

Josef Milerad

redaktören har ordet
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Vad händer år 2022? Om 
dystopier och ljusglimtar

Illustrationen ”Dans kring gran i coronatider” på förstasidan är gjord av Rebecka Lagercrantz.   
Hon är barnläkare på Sachsska Barnsjukhuset och har illustrerat ett 30-tal böcker och har verk på flera sjukhus  
och barnmottagningar i Sverige.



ledare

Pandemin har lärt oss 
mycket som kommer att  

göra vården bättre i framtiden

I
 mitten av mars 2020 fick jag ett 
telefonsamtal. Jag såg på dis-
playen att det var min bror som 
ringde, Jag hörde en tonlös och 

hes röst berätta att han och hans fru 
låg på Danderyds sjukhus med andnöd 
och syrgasbehandling. Jag hörde 
ångest och rädsla; – Vi har nog 
”coronan”, allt är som en hemsk 
dröm, personalen är så stressad, ingen 
verkar veta hur de ska sköta oss. 

Coronakommissionen har nu 
kommit med sitt andra delbetänkande. 
Kritiken var inte nådig; senfärdig han-
tering av pandemin, undermålig bered-
skap, otillräcklig smittskyddslagstift-
ning, för lite och för sen provtagning, 
bedrövlig överdödlighet i äldrevården 
och framför allt, fragmenterad styrning 
av hälso- och sjukvården.  

 Det enda positiva var att sjukvår-
den lyckats ställa om på ett fantastiskt 
sätt men till ett pris som vi alla får 
betala under lång tid i form av upp-
skjuten vård. Vårdens medarbetare 
har verkligen tagit sitt samhällsansvar. 

Har de svåra besluten under 
pandemin fattats på etisk grund?  

Läkarförbundets etik- och ansvars-
råd och Läkaresällskapets etikdelega-
tion diskuterade Post(?)pandemins etik 
vid vår gemensamma etikdag nyligen.  

Vi tog bl.a. upp medias hantering, 
debattklimatet, över- och under -
diagnostik, etisk stress vid arbete med 
det oförutsedda, samt hur de priorite-
ringsråd som myndigheter och SKR 
publicerade, fungerade.  

Resultat av en studie på Karolinska 
institutet tyder på att moralisk stress 
var vanligt och utbrett bland personal 
som arbetade med pandemin. En stor 

del av stressen uppstår då du inte kan 
följa och agera utifrån dina moraliska 
värderingar.  

Känslor såsom hjälplöshet, frustra-
tion, maktlöshet, sorg/ilska uppkom-
mer. Resursknapphet, t.ex. brist på 
skyddsutrustning, material, personal 
och vårdplatser var en av de viktigaste 
orsakerna. Givetvis diskuterade vi de 
olika och starkt ifrågasatta priorite-
ringsdokument som lanserades från 
Socialstyrelsen och tolkades på olika 
sätt i de olika regionerna.  

Sammanfattningsvis behöver de 
moraliska/etiska aspekterna vid hante-
ring av en pandemi och dess resurs-
begränsningar lyftas fram betydligt 
mer än vad som hittills varit fallet.  

Men vi har lärt oss mycket under 
pandemin, framför allt att hälso- och 
sjukvården snabbt kan ställa om och 
slopa åtgärder och verksamhet som 
inte medför nytta för patienten. 

Fragmenteringen då, hade det 
hjälpt om staten hade styrt tydligare? 
Hade vi klarat äldrevården bättre då? 
Tveksamt. Det är inte enkelt att balan-
sera mellan kommunalt självstyre och 
central styrning.  

Vad är viktigast nu inför en 
sannolik fortsättning av pandemin?  

Har vi seniorer någon roll? Jag är, 
som alltid, övertygad om att vi seniorer 
kan bidra med perspektiv och klokskap. 
Vi har vana vid att hantera svåra situa-
tioner i vården, vi har varit med om 
utbrott av smittsamma sjukdomar.  

Vi har varit vana vid att prioritera, 
resurserna har aldrig räckt till för alla 
åtgärder till alla. Vi behövs i diskussio-

nerna om de horisontella prioritering-
arna och prioriteringsplattformen 
behöver belysas med exempel för 
ökad tydlighet som underlag för 
beslut på vårdgolvet. 

 Vi behövs i diskussionen om hur 
den bästa styrningen av sjukvården 
kan utformas och vilken roll SKR ska 
ha i fortsättningen. De många tråkiga 
lärdomarna och erfarenheterna från 
pandemin kommer på sikt att göra 
vården, särskilt äldrevården, bättre. En 
tröst.  

Slutligen kan vi glädja oss över att 
en viktig del av vår motion vid Läkar-
förbundets fullmäktige: att Läkarför-
bundet nu ska utreda hur seniora 
läkares erfarenhet bättre ska tas 
tillvara i förbundets arbete, bifölls.  

Detta nummer av Seniora Läkare 
skickas till alla seniora medlemmar i 
Läkarförbundet, cirka 12 000 personer. 
Om ni vill ha tidningen framöver, 
delta i våra omtyckta resor och fina 
möten, kom med i vår förening. 
Anmäl er på slf.se/bli-medlem, sök upp 
intresseföreningen Seniora Läkare 
eller hör av er till undertecknad. 

Mörkret som nu sveper in innehål-
ler  också tröst och glädje i form av 
strålande ljus och fina gemensamma 
stunder. Min bror och svägerska till-
frisknade helt efter 14 dagars vård. 
Tacksamhet. Fira nu julhelgen med 
musik, lyssna på Bachs 
juloratorium, ett musi-
kaliskt glädjebudskap.  

 
God Jul &  

Gott Nytt År!

Torsten Mossberg, ordförande i föreningen Seniora Läkare
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Titel: En gentleman i Moskva  
t Författare: Amor Towles 

 

Året är 1922 och greve Alexan-
der Rostov är inkallad till myn-
digheterna i Moskva för att ha 

skrivit en kontrarevolutionär dikt. 
Straffet blir trots allt lindrigt, han blir 
inte avrättad utan sätts i husarrest på 
Hotell Metropol där han för närva-
rande bor i en lyxig hotellsvit.  

Han får lämna sviten och flytta upp 
i ett litet vindsrum på hotellet dit han 
tar med sig några få ägodelar, sitt 
skrivbord i vars ihåliga ben han 
förvarar sin förmögenhet i guldmynt 

och en utgåva av Montaignes essäer. 
På detta sätt inleds en roman av 

Amor Towles, utmärkt översatt av Jan 
Hultman och Annika Hultman Löfven-
dahl.  

Romanen har gjort succé över hela 
världen och fått extra draghjälp av 
president Obama som tyckte att det 
var den bästa bok han läst under 2017. 

Greve Rostov är en sann gentle-
man, han kan alla etikettsregler och 
vet när man kan överskrida dem. Han 
är expert på god mat och vilka viner 
som passar ihop och han är artig och 
omtänksam.  

Han lever sitt vanliga överklassliv 
tills pengarna tar slut och då börjar 
han arbeta på hotellet med det som 
han kan bäst, som hovmästare på 
restaurangen tar han hand om 
gästerna, planerar matsedlarna och 
arrangerar middagar för de viktigaste 
och mäktigaste som besöker Moskva. 

Hotell Metropol blir en egen liten 
värld medan nutidshistorien försiggår 
utanför. Greven lever efter maximen: 
Tar du inte hand om omständig -
heterna så tar dessa hand om dig. 

Många böcker och filmer utspelas 
på hotell. Det är en perfekt arena där 
nya intressanta personer kommer och 
går och där hotellets lokaler och 
rutiner utgör en vacker och 
spännande   bakgrund. 

Bland de intressanta människor 
greven möter finns Nina, en lill -

gammal och charmig flicka som när 
hon blir vuxen ger sig ut som entusias-
tisk pionjär för att omvandla Ryssland 
till en modern stat.  

Hon lämnar sin lilla dotter i grevens 
vård, för en kort tid säger hon, men 
Nina kommer aldrig tillbaka och lilla 
Sofia blir på det sättet den dotter 
greven aldrig haft. 

En annan spännande person är den 
undersköna skådespelerskan Anna 
Urbanova, som han har en passione-
rad romans med och som visar sig vara 
mycket mera initiativrik än man kunde 
ana. 

Det är en bok som räcker länge, det 
händer mycket, men där finns också 
vilopauser där man kan njuta av 
grevens visdom och hans reflexioner 
över tillvaron och hans eviga 
optimism. 

Han lever efter mottot han lånat 
från Montaigne: Tydligaste tecknet på 
visdom är ett gott humör. 

Slutet av boken är en riktig blad-
vändare, då stiger tempot och spän-
ningen. 

Det ryktas att Kenneth Branagh är 
igång med att skapa en TV-serie av 
boken med honom själv i huvudrollen. 
Vänta inte på serien utan köp boken 
eller ge bort den i julklapp och skapa 
din egen film i huvudet! 

 
 

Svante Ors 

– Vänta inte, läs ”En gentleman i Moskva” 
nu och skapa din egen film i huvudet

Litteratur |  
Julklappstipset
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Titel: Swedish Physicians in  
Kuwait 1980-1990  
Personal and professional  
experiences 

 

Sydsvenska Medicinhistoriska Säll-
skapet (SMHS) gav i augusti i år 
ut en bok som beskriver det 

”Svenska decennium” som blev resul-
tatet av ett avtal mellan de medicinska 
fakulteterna vid Lunds Universitet och 
det unga universitetet i Kuwait.  

Drygt 70 svenska läkare från en rad 
olika specialiteter rekryterades för att 
bistå med kliniska kunskaper, forsk-
ning och utbildning från 1980 till 
1990. Den irakiska invasionen och 
ockupationen 1990 ledde till att pro-
jektet måste upphöra och de svenska 
läkarna fly från landet.  

En redaktionskommitté bestående 
av Peter Neglén, Ingvar Gustafson, 
Carl-Göran Hagert och Bo Eklöf har 
samlat bidrag från 38 svenska 
kollegor, två representanter för det 
medicinska universitetet och sju 
tidigare studenter. 

Boken som jag fått av en av redak-
törerna tillika SÄL-bladets redaktör 

Ingvar Gustafson är en fantastisk skild-
ring av uppbyggnaden av en modern 
sjukvård, forskning och utbildning 
från en mycket låg nivå.  

Ingvar arbetade i Kuwait 1982-
1984. Jag har som anestesiolog med 
särskilt stort intresse läst Ingvars 
bidrag, inte bara för att han var vår 
framgångsrike redaktör för vår 
tidning utan för att han skildrar upp-
byggnaden av anestesi- och intensiv-
vårdsverksamheten.  

Ingvar fick en brådstörtad start på 
sin verksamhet. Den förste patienten 
var en 90 år gammal medlem av 
Emirens familj med akut cholecystit. 

 Patienten var storrökare  
(90 cigaretter/dag) med stora lungin-
filtrat och dålig syresättning. En miss-
lyckad narkos med patientens död 
som följd hade sannolikt ändat 
Ingvars karriär i Kuwait innan den 
börjat.  

Ingvar föreslog att patienten skulle 
flygas till London för expertvård men 
fick höra att patienten inte skulle 
överleva en sådan färd. Så operatio-
nen måste ske akut och på plats. Pati-
enten överlevde ingreppet och var 
snart utskriven. Emiren anlände för ett 
personligt tack.  

Anestesiverksamheten ökade med 
30 procent under de sista månaderna 
1982 och ställde således stora krav på 
Ingvars ledarskap, han blev snabbt 
chef över anestesiavdelningen vid Uni-
versitetssjukhuset Mubarak Al Kabeer. 

Att rekrytera och undervisa nya 
medarbetare blev en tuff uppgift. Pro-
blemet med den ökade mängden 
kirurgiska   ingrepp löstes delvis med 
regional anestesi, epidural- och spinal-
anestesi, metoder som knappt använts 

tidigare (”Araber vill sova!”). Jag 
känner igen den svenska anestesiolo-
gins första lite stapplande steg.  

Intensivvården behövde också 
organiseras om.  Från att t.ex. kirurger 
”skötte ”sina patienter vid en rond 
med hjälp av fasta sjuksköterskor till 
anställning av en fast intensivvårdslä-
kare ansvarig för intensivvårds -
insatserna. 

Svenskarna i exilen tog väl hand om 
varandra men alla trivdes inte med 
den stora kulturella omställningen. 
Bland andra ger anestesiologen Hans 
Huldt uttryck för detta i sitt kapitel 
”From frustration to Joy”.  

Han förstod inte språket, de 
outsagda koderna, eller kroppsspråket 
och råkade ut för sex månaders 
depression som så småningom byttes i 
glädje och tillfredsställelse, kanske 
mycket för att han uttryckte sina 
känslor i flera konstverk som finns 
reproducerade i boken.  

Det är med stolthet jag läser vad 
”the Dean Faculty of Medicin” Abduk-
mohsen Alabdulrazzak säger om den 
svenska insatsen: ”Utan bidragen  
(i form av läkare/professorer) från 
Lunds universitet skulle Kuwait 
Medical college inte utvecklats till det 
status det har idag”. Efter Iraks ocku-
pation som innebar att svenskarna fick 
fly hem, var ”The golden era” över. 

Jag har bara kunnat ge er några 
glimtar från den innehållsrika boken. 
Är du intresserad av att få en fyllig 
bild av svenska kollegors erfarenheter 
och betydande insatser för utveck-
lingen av klinik, forskning och under-
visning i Kuwait – läs! 

 
Torsten Mossberg 

Intressant skildring om läkarna 
som åkte till Kuwait på 1980-talet



 
 
Titel: Kyla – i vetenskap  
och konst 
t Redaktör: Bengt W Johansson 
Carlsson Bokförlag 2020. 

 

Lagom till vintern 
rekommenderas 
seniora läkare att 

värma själen med den 
intressanta boken Kyla - i 
vetenskap och konst.  

Redaktör för boken 
och en av de åtta 
författarna   är den kände 
hjärtläkaren Bengt W 
Johansson.  

Han skriver om 
igelkotten   och dess 
märkliga vintersömn 
(hjärtfrekvensen går ned 
från 180 till 10 slag per 
minut, metabolismen går 
på sparlåga, kroppstem-
peraturen sjunker succes-

sivt till den vintriga 
omgivningens).  

Hos igelkotten sker allt 
detta fysiologiskt som en 
naturIig del av livs -
processen. Men Helge 
Brändström (överläkare i 
Umeå) berättar i sitt 
bidrag att även männi-
skan har en närmast 
omänsklig förmåga att 
överleva kyla.  

En ung kvinna över-
levde en skidolycka som 
ledde till att hon låg 
under is i 80 minuter i ett 
norskt fjäll. Hon drabba-
des av hypotermi och 
hennes kroppstemperatur 
sjönk till 13,7 °C.  

När hon anlände till 
sjukhuset i Tromsö hade 
hon haft hjärtstillestånd i 
mer än två timmar. När 
man värmde upp henne 
började hjärtat slå. Hon 
utskrevs nästan helt åter-
ställd (författaren anger 
inte vem kvinnan var men 
på nätet hittar jag omfat-
tande information om 
denna svenska kvinna som 
är läkare och fullt 
verksam och torde vara 
världsunik!). 

Boken rymmer mycket 
mer om kylan metaforiskt, 

i musiken, litteraturen och 
konsten, den kulinariska 
kylan, väder, vind och 
bebyggelse.  

Namnkunniga förfat-
tare medverkar. Förutom 
de redan nämnda med-
verkar konstvetaren Linda 
Fagerström, konditor-
bagarmästaren och för-
fattaren Jan Hedh, natur-
geografen professor Jan 
O Mattsson, överläkaren 
Torbjörn Messner i Kiruna, 
musikdirektören och pro-
gramledaren i TV Sixten 
Nordström samt litteratur-
vetaren professor Johan 
Stenström i Lund.  

Boken Kyla – i veten-
skap och konst är ett fint 
exempel på vilka unika 
kunskaper som finns hos 
forskare och författare 
inom intressanta områden 
på ett och samma tema. 
Man kan läsa ett kapitel i 
taget eller sluka den med 
nästan kulinarisk 
njutning.  

 
 

Sven-Olof Isacsson 
Professor emeritus  

Med fak Lunds Univ.  
F d överläkare  

SUS Malmö. 

Kyla i vetenskap  
och konst – en bok  
att värma själen med
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Barbro W
visat att d
Titel: Om att aldrig ge upp 
t Författare: Barbro Westerholm, 
Ingrid Kinne Lindgren 
 

Om att aldrig ge upp 
– Barbro Wester-
holms memoar är 

synnerligen spännande och 
läsvärd. 

Barbro Westerholm är 
välkänd för Seniora Läkares 
läsare och är en förebild.  

  Hon har gjort stora 
insatser för folkhälsan inte 
främst genom direkt   utan 
genom att verka som 
läkare på myndigheter, i 
organisationer och inte 
minst i riksdagen, där hon 
uppdelat på två perioder 
totalt suttit i över ett 
kvartssekel  .  

Just nu finns tre läkare i 
riksdagen, men det behövs 
fler speciellt med tanke på 
de stora problem och 

Litteratur |  
Julklappstipset
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Westerholm – kvinnan som 
det lönar sig att aldrig ge upp

utmaningar som finns i sjukvården.  
I en intervju i november med Ola 

Björgell, vetenskaplig sekreterare i 
Svenska Läkaresällskapet, beskriver 
Barbro Westerholm hur barn och 
barnbarn bett henne skriva ner allt 
hon har varit med om.  

Nu har journalisten Ingrid Kinne 
Lindgren nedtecknat det som 
Barbro har berättat och resultatet 
har blivit boken ”Om att aldrig ge 
upp”. Boken är inte en kronologisk 
redogörelse, utan istället uppdelad 
i kapitel som handlar om de olika 
frågor som Barbro har arbetat med.  

Genom sina uppdrag bl.a. i 
Socialstyrelsen  , Apoteksbolaget 
och WHO samt som adjungerad 
professor vid KI, som ordförande 
för Sveriges Pensionärsförbund och 
naturligtvis som riksdagsledamot 
har Barbro Westerholm erfarenhe-
ter som gör att memoarerna blir en 
historisk exposé med många intres-
santa infallsvinklar över medicinsk 
utveckling. 

Titeln är verkligen passande. 
Som exempel på hur Barbro inte 
har givit upp kan nämnas att efter 
disputationen i farmakologi 1964 
fick hon ansvaret för att bygga upp 
biverkningsregistret för läkemedel. 

 Hennes handledare, professor 
Börje Uvnäs, var ordförande i Läke-
medelsbiverkningsnämnden och 
ansåg att ett läkemedelsregister 
baserat på personnummer borde 
skapas, men förslaget vann inte 
gehör.  

 I slutet av 1960-talet öppnade 
sig emellertid en möjlighet för ett 
pilotprojekt i Jämtland. Lungläka-
ren Göran Boëthius blev Barbros 
doktorand och disputerade 1977 på 
läkemedelsanvändningen i länet. 
Men det dröjer ända till 2005 innan 
ett individbaserat receptregister 
införs i hela landet.  

Det är många hinder på vägen, 
som beskrivs i ett kapitel där 
Barbro kallar läkemedelsregistret 
för sin längsta långbänk. WHO har 
uppmärksammat hur värdefullt det 
är med ett sådant register för att 
upptäcka läkemedelsbiverkningar. 

Mycket omskrivet är hur Barbro 
Westerholm i oktober 1979 tog 
bort sjukdomsstämpeln för homo-
sexuella. 

 I juli samma år hade hon blivit 
generaldirektör för Socialstyrelsen. 
På sensommaren 1979 ockuperade 
homosexuella demonstranter Soci-
alstyrelsens trappa. Demonstran-
terna hade under fem års tid 
försökt förmå Socialstyrelsen att 
inte längre klassa homosexualitet 
som psykisk sjukdom.  

Vänsterpartiet hade tidigare 
motionerat i frågan i riksdagen, 
men fick avslag. Barbro hade 
genom sitt arbete med läkemedels-
biverkningar kännedom om att 
Socialstyrelsen självständigt kunde 
besluta om att ändra klassifikatio-
ner utan att fråga någon om lov.  

Det var hur som helst modigt av 
Barbro att driva frågan, som var 

politiskt laddad även om det är 
svårt att förstå över 40 år senare. 

Hon beskriver också hur hon som 
ung läkarstudent obducerade unga 
kvinnor, som hade avlidit efter 
illegala aborter, och att en skol-
kamrat suiciderade pga. oönskad 
graviditet. Det bidrog till att hon 
som föredragande läkare i läkeme-
delsfrågor på dåvarande Medici-
nalstyrelsen verkligen kämpade för 
att få p-piller godkända på den 
svenska marknaden.  

Hon var då endast 30 år och det 
var inte lätt att få igenom detta, 
cheferna var äldre män. Det fanns 
ett stort tryck från svenska kvinnor 
och det gick t.o.m. så långt att p-
piller såldes svart i Kungsträdgår-
den.  

Efter att Barbro fått en bunds-
förvant i professorn och gynekolo-
gen Axel Ingelman-Sundberg fick 
läkare tillstånd att skriva ut p-piller 
på recept 1964. 

Det finns mycket, mycket mer att 
berätta om boken, som varmt 
rekommenderas. Nu kommer inte 
Barbro Westerholm att kandidera 
till riksdagen i valet nästa år, utan 
ska ägna all sin kraft åt ”ålderis-
men” och verka för goda förhållan-
den för årsrika.  

Vi seniora läkare är väldigt tack-
samma för detta engagemang. 

 
 
 

 Anna  Rask-Andersen 
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Hon är 84 år  
och tävlar  
mot världseliten 
Seniora Läkares skribent, Marianne Ors, har träffat henne

Sidorna 10-13 >>>



På idrottsmuseet i Helsingborg finns en 
monter med hennes troféer och  
på gatan utanför en stenplatta med 
hennes namn. 

 Vem är då denna fantastiska idrotts-
kvinna? Hon heter Ulla Håkanson, är 84 år 
fyllda och tävlar fortfarande på elitnivå i 
dressyr, senast i höstas mot dressyrens 
nuvarande världstvåa i en Grand Prix Kür i 
Flyinge. 

*** 
t Ulla fick sina första upplevelser av 
ridning sittande på en kudde framför 
pappas sadel redan innan hon kunde gå.  

Sju år gammal fick hon och lillasyster 
Marianne gotlandsrusset Felix i julklapp. 
Med honom började ryttarkarriären ta 
fart, både i hoppning och dressyr.  

Så småningom fick Ulla en stor häst att 
träna och tävla med. Varje torsdagskväll 
träningshoppade man i K1:s ridhus. 
Familjen bodde i Djursholm och Ulla fick 
skritta den långa vägen till ridhuset vilket 
tog en dryg timme. Man hade ju ingen 
trailer på den tiden.  

Under vinterhalvåret var det kärvt. Hon 
fick låna pappas stora päls och ridstövlar 
för att inte frysa för mycket. Passagen över 
Stocksundsbron minns Ulla som särskilt 
obehaglig. Mardrömmen var att hästen 
blev skrämd av trafiken och tog ett hopp 
över stängslet ner i bråddjupet. För att 
förkorta obehaget valde Ulla ofta att trava 
över bron. 

Samtidigt som Ulla tillbringade all sin 

lediga tid med hästar gick hon en två-årig 
utbildning på handelsskolan Bar-Lock i 
Stockholm eftersom föräldrarna ansåg att 
det var nödvändigt för alla att ha en 
utbildning.  

Därefter tog utbildningen en tydligare 
hästinriktning i form av tre månaders 
undervisning på den Spanska Hovridskolan 
i Wien där man enbart rider dressyr. Pappa 
Svenfelt ansåg nämligen att grunden till 
all ridning och utbildning av hästar är 
dressyren.  

Undervisningen försiggick två timmar 
per dag i vad som måste vara världens 
vackraste manege med kristallkronor i 
taket. Efter Wien var det så dags för hus-
hållsskola, nyttigt men tråkigt, innan den 
mer formella hästutbildningen fortsatte 
på Strömsholm. 

Under kursen på Strömsholm mötte 
Ulla sin Arne som var fänrik i kavalleriet 
och som fortfarande finns vid hennes sida, 
numera på gården Björkelund söder om 
Kristianstad. 
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n Hon har tävlat i fyra OS och vunnit bronsmedalj i två,  
München 1972 samt Los Angeles 1984.  
n Hon deltog även i Soeul 1988 och i Atlanta 1996.  
n Lägg därtill ett antal topp-prestationer i EM och VM-tävlingar,  
senast ett lagbrons i Rom 1998.  
n Hon innehar fortfarande rekordet att ha vunnit flest SM-guld i 
dressyr, 12 stycken, har sju SM-silver och fem SM-brons och blev den 
första kvinnliga ryttaren att vinna ett nordiskt mästerskap. 
n Och för några månader sedan tävlade hon 84 år gammal mot 
nuvarande världstvåan i dressyr!

Text:   
Marianne Ors

Bilden till höger: På en vägg i Ulla Håkansons 
hem är uppsatt en reklamaffisch så stor att den 
nästan går från golv till tak som visar Ulla i en 
elegant   aftonklänning tillsammans med en vacker 
häst. Ulla minns att hon hade högklackade skor på 
sig när bilden togs och var lite rädd att hästen 
skulle trampa henne på tårna. 

Fortsättning nästa uppslag >>>





Fuxen Ajax kom in i Ullas liv 1961 när 
han var fyra  år gammal och förblev en 
viktig del av hennes dagliga liv fram till 
OS i Montreal 1976. Ajax var först tänkt 
att bli en hopphäst.  

Efter initiala framgångar tappade Ajax 
lusten för hoppning. Mot alla förståsig-
påares råd valde Ulla att istället träna 
upp honom i dressyr, vilket blev en riktig 
framgångssaga. Sagan fick ett tragiskt 
slut då Ajax precis inför starten i OS drab-
bades av vad man först trodde var kolik 
men som visade sig vara en blödning i en 
tumör vid binjuren. Det var tillsammans 
med Ajax Ulla vunnit sina största segrar.  

Ulla fortsätter att göra en stor insats 
inom ridsporten i Sverige genom att ha 
startat Ajax-fonden som är ett stort sti-
pendium som delas ut till framtida ryttar-
stjärnor, två till dressyrryttare och ett till 
en hoppryttare, med syftet att premiera 
deras utbildning och träning.  

Fonden är ett fint sätt att hålla minnet 
av den fantastiska hästen Ajax vid liv, 
liksom den bok Ulla skrev om sitt ryttarliv 
med titeln Ajax och Jag. Boken som finns 
att köpa hos Ulla förmedlar vilket enormt 
arbete och tålamod det krävs för att få 
fram de idrottsprestationer inom ridspor-
ten som vi kan avnjuta på TV.  

 
*** 

 
t En lite grå novemberdag åker jag hem 
till Ulla för att höra hur i all min 
dar man gör för att hålla sig i 
sådan toppform vid 84 års 
ålder, speciellt eftersom 
jag läst att Ulla haft 
besvär med knäledsar-
tros och diskbråck och 
dessutom en liten 
stroke.  

Ulla och Arne bor i ett 
vackert gult hus i ett åker-
landskap med mindre skogar 
utspritt och med stora hästha-
gar intill gården. Stallet ligger i nära 
anslutning till boningshuset.  

Väggarna till spiltorna är täckta av 
olika prismedaljer från tävlingar. Schäfer-
hunden Etzy får vänta utanför när vi går 

in för att prata. På ett bord står en 
glasskål till bredden fylld med prisroset-
ter. En reklamaffisch så stor att den 
nästan går från golv till tak visar Ulla i en 
elegant aftonklänning tillsammans med 
en vacker häst. Ulla minns att hon hade 
högklackade skor på sig när bilden togs 
och var lite rädd att hästen skulle trampa 
henne på tårna.  

 

Behandlar sig själv 
som hon behandlar  
sina hästar 

Ullar tonar ner sina krämpor. Jodå, hon 
har besvär med knäna och ryggen. 
Eftersom hennes naprapat inte tror att 
ridningen gör henne sämre så gör hon 
det dagligen. Hon använder samma 
behandling till sina knän som till hästar-
nas ben med damasker från BEMER Vete-
rinary Line.  

Enligt produktbeskrivningen stimule-
ras pumprörelsen hos de minsta blodkär-
len med hjälp av elektromagnetisk stimu-
lering. Det anges lindra smärta och åter-
ställa det allmänna välbefinnandet. Själv 
känner jag bara en behaglig och mjuk 
värme när jag provar damaskerna på en 
arm.  

Det enda som Ulla besväras av är att 
vakna tidigt på morgnarna, redan vid 04-
tiden, och har svårt att somna om. Jag 

trillar tillbaks i min gamla dok-
torsroll som sömnspecialist 

och börjar orera om dygns-
rytmen hos äldre men 
tystnar när jag precis ska 
dra till med min univer-
salmedicin mot sömn-
problem, ökad motion. 
Det går bara inte att 

föreslå efter att ha hört 
hur hennes vardagar ser 

ut.  
Ullas dagar ser ut så här: Det 

börjar ofta med att hon vaknar vid 04-
tiden och ligger kvar i sängen i hopp om 
att somna om. Klockan sju är det äntligen 
dags att gå upp. Men först gör Ulla några 
uppmjukande övningar i sängen och 
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På gatan utanför Idrottsmuseet i 
Helsingborg finns en stenplatta 
med Ulla Håkansons namn.  
Ovan: En modell på stenen som 
är exakt som bilden som  
skickades till stenhuggaren. 

Ovan: Ulla Håkansons brons -
medalj från OS i Los Angeles 
1984. 
Nedan: Bronsmedaljen från OS  
i München1972. 
Båda medaljerna finns  på  
Idrottsmuseet i Helsingborg. 

***
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därefter ett mindre antal på golvet. 
Sedan är det tid för frukost. Inte kaffe 
eller te utan med choklad i koppen. 
Då har Arne redan hunnit hämta mor-
gontidningen långt borta vid postlå-
dan samt utfodrat hästarna.  

På förmiddagen rider Ulla två av 
sina hästar i ett par 45-minuters pass, 
oftast utomhus i naturen. Att träna 
inomhus i ett ridhus är inte lockande, 
trots att det finns ett modern stort 
ridhus på gården med möjligheter 
både för träning och tävling. Det är 

Ulla som inspirerade årets världsetta i 
hoppning, Peder Fredricson, att 
arbeta med sina hästar ute i naturen.  

När hästarna fått sitt är det dags 
att ge hunden sin motion. Då går Ulla 
promenader och kör stavgång samti-
digt med hunden i koppel runt 
midjan.  

Innan pandemin kunde det bli 
linedans då och då på efter -
middagarna. En annan sport som Ulla 
rekommenderar är judo. Det är ett 
utmärkt sätt att träna fallteknik, vilket 

är nyttigt inte bara för ryttare utan 
även för oss äldre. Ulla deltar också i 
en Seniorförening som erbjuder 
intressanta föredrag och trivsam social 
tillvaro. 

När jag ska åka hem går Ulla ner till 
hagarna för att hämta hem hästarna 
till stallet efter deras utevistelse. Hon 
går påfallande raskt. ”Det är ju klart 
att man blir lite äldre vartefter och 
det får man ta” säger Ulla och kallar 
på en häst som lugnt kommer emot 
henne. 

Väggarna till spiltorna är täckta av olika prismedaljer från tävlingar. Foto: Marianne Ors



t 1930-talet var utförsåkningens 
början i Sverige. Örebroaren Olle 
Rimfors ryckte som värnpliktig in vid I 
23, senare I 5 i Östersund. Utbildade 
sig till gymnastikdirektör vid GCI i 
Stockholm och blev där kurskamrat 
med Sigge Bergman från Luleå.  

De kom att dela en livslång passion 
för utförsåkningen i Sverige. 1934 
besökte de ”den moderna utförsåk-
ningens fader” Hannes Schneider i 
hans skidskola i St Anton am Arlberg i 
Österrike.  

Schneider hade utvecklat stämkris-
tinian, som med låg fästpunkt för 
bindningen och stålkanter på skidorna 
möjliggjorde en effektiv slalomsväng. 
Efter hemkomsten satte Olle Rimfors 
igång med Skidfrämjandets kurser i 
Storlien. De blev starten för skidåk-
ning utför i Sverige. 

1936-38, den första svenska 
skidskadeundersökningen 
t Sanatorieläkaren från Styrsö, 
Christer Bernhardt, kom som vikarie-
rande järnvägsläkare till Storlien 1936 
och bestämde sig för ”att närmare 
studera de relativt fåtaliga skidskade-
formerna statistiskt”.  

Under två säsonger registrerades 
196 personer, huvudsakligen gäster på 
Högfjällshotellet, som skadat sig 
under åkning utför, på fjälltur eller i 
längdspår. Inget enda underbensbrott 
registrerades. Fotleds- och knäskador 
dominerade skadebilden.  

 
1960-talet, utförsåkarboomen  
t Tillkomsten av utlösningsbind-
ningar och den ökande utbyggnaden 
av skidliftarna förde allt fler till utförs -
anläggningarna och många skador till 

sjukhusen i skidlänen.  Underlaget i 
backarna trampades eller åktes upp av 
åkarna själva. Snön packades till 
pucklar där det var lätt att köra in 
skidspetsen och orsaka fall.   

De hårdare pjäxorna med metall -
spännen skyddade fotleden och 
försköt skadeenergin till under-
benet. Vid fall framåt uppstod 
en ny frakturtyp då benet bröts 
över pjäxkanten i ett tvärbrott, 
”the boot top fracture”.  
Willem van der Linden vid kirurg -

kliniken i Östersund framhöll i en 
vetenskaplig rapport att de ofta 
behövde reponeras och gipsas i spets-
fotställning, för att inte fjädra 
tillbaka.  

 

skidskadornas historia
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Knäskada  –  vanligast idag –  men  
hur har det sett ut genom historien?

Text: Jan Sandegård, pensionärdocent ortopedisk kirurgi  

Aj,aj,a

Fortsättning nästa uppslag >>>



aj!
1930-talet

1960-70 talen

1980-talet

Slutet av decenniet

Idag

• Främst underbensbrott, som mest drabbar 

barnen, då utlösnings bindningarna visade sig 

svåra att ställa in.

• Skadorna minskar, men högre fart förvärrar skadorna  då det uppstår fler kollisioner.

• Fotleds- och knäskador dominerar 
skadebilden. Inget enda underbensbrott  
registreras. 

• Idag är skador på knäleden skidåkningens 

främsta krux av flera orsaker, en är anatomisk 

och är att kvinnor har lättare att skadas i 

knäleden än män.

• Nya trender med snowboard och 

telemark, förskjuter  skadepanoramat 

mot övre extremiteten.



1970-talet,  
underbenbrottens era  
t Kenneth Larsson vid kirurgkliniken 
avhandlade (1983) läkning och kom-
plikationer av 600 tibiaskaft-frakturer 
och jämförde de från skidåkning med 
de från trafik- och arbetsolyckor.  

Skidfrakturernas lågenergibrott 
innehöll få öppna skador och läkte 
ungefär dubbelt så fort. 

Trafik- och arbetsolyckorna, 
orsakade av kraftigare direkt våld, gav 
mer dislocerade och komminuta frak-
turer. Omfattande mjukdelsskador i 
trafik- och arbetsfrakturer illustrera-
des av hög andel öppna skador, 66 
procent, jämfört med skidbenbrottens 
2,5 procent. 

 
1980-talet, högre fart  
förvärrade skadorna 
t Flera publikationer från kirurg- och 
ortopedklinikerna i Östersund beskrev 
hur antalet skador minskade men blev 
svårare. Högenergiskador uppstod i 
kollisioner och fall i hög hastighet, 
som de breda och släta maskin -
preparerade nedfarterna, inbjöd till.  

Nya trender i slutet av decenniet, 
snowboard och telemark, försköt 
 skadepanoramat mot övre extremite-
ten. 

Åkning offpist, utanför de marke-
rade nedfarterna har alltid varit 
lockande. Kollisioner med  framför allt 
träd har stått för de allvarligaste 
skadorna. Den på senare år populära 
free skiing i orörda fjällbranter, som 
även nås utanför liftområdena på stig-
hudar under skidorna, har åtföljts av 
allt fler lavinolyckor. 

I den sammanfattande grafiken 
framgår den under 1960-70-talen 
övergående ökningen av under-
bensbrotten, den successivt mins-
kande andelen fotledsskador och att  
knäskadorna under de sista trettio 
åren ligger på en cirka tjugofempro-
centig nivå. 

Knäskadan,  
skidåkningens krux 
t Konstaterandet gjordes av  Bern-
hardt i sin rapport 1939. Han anade 
nog inte hur rätt han skulle få.  

Om utlösningsbindningarna 
minskade risken för underbensbrott 
betydligt, så har de inte påverkat 
risken för att skada knäleden.  

Att kvinnor har större risk än män 
för att skada främre korsbandet, 
hänförs till några anatomiska skillna-
der. Kvinnor har större valgusvinkel 
och trängre hålrum mellan condylerna 
med större risk att korsbandet ”skärs 
av” vid traumat.  

Kvinnor har i förhållande till mus-
kelmassan ett tunnare korsband än 
män och har dessutom långsammare 
neuromuskulär respons. 

KneeBinding som löser hälen inåt, 
har funnits några år. Två undersök-
ningar publicerade 2020 ger stöd för 
att KneeBinding kan minska risken för 
korsbandsskada.  

 
Förebyggande av skidskador 
t Skaderisken på omkring två per 
tusen skiddagar i Åreområdet, har 
under de senaste tjugo åren legat 
relativt konstant.  Hjälmar,  handleds- 
och underarmsskydd har visats signifi-
kant minska skaderisken. Den begrän-

sade användningen av ryggskydd gör 
att skyddseffekten inte har kunnat 
värderas vetenskapligt. 

Kollisioner i och utanför de marke-
rade nedfarterna svarar för de allvarli-
gaste skadorna.  

Oroande är tendensen under de 
sista 10-15 åren att kollisioner mellan 
åkare ökar, vilket sätter fingret på 
vikten av att följa åkreglerna. Den 
som kommer uppifrån har ansvaret! 
När du behöver vila, stanna där du 
syns, se uppåt innan du ger dig ut i 
pisten!  

I en nyligen utgiven bok Skid -
skador, utveckling och medicinhisto-
riska utblickar, beskrivs utvecklingen 
av skidskadorna utifrån flera veten-
skapliga publikationer, de flesta från 
kirurgiska och ortopediska klinikerna 
vid Östersunds sjukhus.  

Skadeutvecklingen relateras till för-
ändringar i utrustning och olika typer 
av skidåkning. Skidsäkerhet och 
skade  omhändertagande beskrivs. 
Utvecklingen av den kirurgiska 
behandlingen och medicinhistoriska 
händelser med anknytning till skidåk-
ningen lyfts fram i den rikt illustrerade 
boken. 

Boken har recenserats i Läkartid-
ningen 210903. 

 n n n 

skidskadornas historia
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Covid-vaccin

E
n tredje dos Covid-19-vaccin 
erbjuds nu i flertalet industri-
länder. I Sverige rekommende-
ras en tredje påfyllnadsdos till 

personer som är 65 till 79 år, personal 
på SÄBO och inom hemsjukvård och 
hemtjänst.  

I Storbritannien förordar expert-
gruppen JVCI en tredje dos till alla 
över 40 års ålder.  

Enligt en studie publicerad i Lancet 
29 oktober ”Effectiveness of a third 
dose of the BNT162b2 mRNA COVID-
19 vaccine for preventing severe 
outcomes in Israel: an observational 
study” ger en tredje dos ett skydd på 
92 procent mot svår sjukdom och död. 
Israel och en del andra länder kommer 
att erbjuder en påfyllnadsdos till alla 
åldersgrupper.  

Varför behövs så många doser just 
mot Covid och kommer vi behöva 
återkommande vaccinationsdoser 
framöver? 

 Seniora läkare frågade Magnus 
Gisslén, professor vid avdelningen för 
infektionssjukdomar på Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs universitet och 
en av Sveriges främsta experter inom 
området. 

Seniora Läkare:  Vad skiljer  
Corona-viruset från andra virus 
eftersom man behöver så täta doser 
för att bibehålla en hög immunitet? 

Magnus Gisslén: Varför immunite-
ten skiljer sig så mycket mellan olika 
virus, efter vaccination eller genom-
gången infektion, är en mycket intres-
sant men svår fråga. Vi har exempelvis 
mässling där både vaccination och 

infektion oftast ger livslångt skydd, 
medan andra virusinfektioner ger 
klart sämre och kortvarigare skydd, ex 
rhinovirus, coronavirus men också 
influensa.  

Mekanismerna är nog flera och 
involverar vilka B- och T-cellssvar som 
induceras, förändring av virus, men 
också andra faktorer. 

 
Seniora Läkare:  Om skydds -

effekten av vaccinet avtar så snabbt, 
bör inte alla rekommenderas att ta en 
tredje dos? 

Magnus Gisslén: Jo, i varje fall alla 
vuxna. FOHM har flaggat för detta 
och det handlar vad jag förstår mest 
om logistik inom regionerna. Det har 
gått lite trögt enligt min mening med 
att erbjuda tredje dosen till de 
sköraste äldre och också till övriga 

65+. Målsättningen är att erbjuda 
tredje dosen successivt neråt i 
åldrarna. 

 
Seniora Läkare: Vilket scenario ser 

du framöver – kommer fler doser att 
behövas och hur ofta? 

Magnus Gisslén: Mycket bra fråga, 
det finns väldigt lite data ännu på hur 
långvarigt skyddet kommer att bli  
efter tredje dosen. Man kan tänka sig 
att använda andra typer av vaccin för 
påfyllnadsdoser framöver för att för-
bättra och förlänga skyddet. Det finns 
exempelvis data som tyder på att först 
ha erhållit AZ vector-baserade vaccin 
och sedan boostrats med ett mRNA-
vaccin ger bättre effekt än att enbart 
ha fått mRNA-vaccin, något det också 
finns teoretisk grund för. 

Josef Milerad 

Tredje gången gillt?
Hur många vaccindoser mot Covid -19 behövs? 

Magnus Gisslén, professor vid avdelningen för infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin,  
Göteborgs universitet. Foto: Johan Wingborg
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t 13.30. Registrering. Kaffe/te och  
Spelmanslaget Frykerud förnöjer. 
t 14.40. Invigning.  
Sång av kören Hembrygden.  
Gunilla Wadsten hälsar välkommen! 
t 15.00-15.45. 70 är det nya 50   
– vad innebär det egentligen?  
 Ingmar Skoog. Moderator: Anders 
Törnqvist. 

Ingmar Skoog är professor i psykia-
tri och föreståndare vid  AgeCap – 
centrum för åldrande och hälsa vid 
Göteborgs universitet. Multidisciplinär 
forskning bedrivs för ett gott och vär-
defullt åldrande. Under 50 års tid har 
H70-studierna samlat data på Sveriges 
70-plussare.  

Skoog är sedan 2019 medlem av 
regeringens äldreforskarråd. Sedan 
2020 expert för Coronakommissionen 
och sedan 2021 expert i utredningen 
av ny äldreomsorgslag. 

t 15.45-16.30. Ensamhet 
– en hälsorisk.  
Samtal mellan Bent Starrin, professor 
emeritus, Karlstads universitet och 
biskop Sören Dalevi. Bengt Starrin har 
forskat  inom folkhälsa och presente-
rar forskningsdata mellan sociala rela-
tioner och ensamhet.  

Biskop Sören Dalevi delar med sig 
av erfarenheter om hur ensamhet 
påverkar individens hälsa. Han är 
biskop i Karlstads stift sedan 2016 och 
filosofie doktor i religionsvetenskap. 
Tidigare universitetslektor vid Karl-
stads universitet. 
Moderator: Anders Törnqvist.      
                                                                              
t 18.00-19.30. Besök på Lerinmuseet 
med guidning. 
t 19.30. Mingel med mat och dryck i 
Wermlandsmuséets restaurang, Mat-
bruket. 

                                                                                     
 

t 09.00. Välkomsthälsning av Seniora 
Läkares ordförande Torsten Mossberg. 
t 09.10-10.00. Behandling av cancer  
– nya möjligheter.                                                         
Karin Hallén, överläkare på Onkolo-
giska kliniken, Centralsjukhuset, 
Karlstad, föreläser om modern onko-
logisk behandling. Behandlingsmöjlig-
heterna inom onkologin har utveck-
lats oerhört mycket de senaste åren. 
Immunterapi och målstyrd behandling 
har påtagligt förbättrat prognosen för  
cancerpatienter och är nu en etable-
rad behandling för många patienter. 
Moderator: Richard Lindgren          
                                                                           
t 10.00-10.30. Paus med kaffe/te. 
t 10.30-11.15.  Åldersförändringar i 

  PROGRAM: FREDAG 20 MAJ

   PROGRAM: LÖRDAG 21 MAJ

föreningsnytt | Vårmötet 20-22maj 2022

Konferensen är förlagd till Stadshotellet/Elitehotel. 
Ingång via Klarälvsentrén VANA  SPA.   
Ni välkomnas av Spelmanslaget Frykerud vid registreringen.

Välkommen  
till soliga  
Karlstad!
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gula fläcken – dagens kunskapsläge 
och behandling, 
Karl-Johan Hellgren , överläkare  i 
ögonsjukvård i Värmland, föreläser  
om behandlingen av gula fläcken. 
Sedan  millennieskiftet har behand-
ling av gula fläcken fått avsevärt 
bättre men resurskrävande alternativ.                                                                                                                                                                                  
t 11.15-12.00.   
Seniora Läkares årsmöte.  
t 12.00-13.30. Lunch. 
t 13.30-15.00.  Erfarenheter från 
Covid-19-pandemin i Sverige. 
Moderator: P-O Olsson  
t När sjukvården blev viral.   
Staffan Tevell, en infektionsläkares 
reflektioner. 
t Smittskyddsläkare i en pandemi – 
myndighet och människa. 
Ann Skogstam.                     

t Hur klarade Sverige krisen?   
En inblick i Coronakommissionens 
granskning.   
Ann Enander, psykolog,  professor 
emerita i ledarskap vid Försvarshög-
skolan, Karlstad, ledamot i Corona-
kommissionen. 
t 15.00-15.30. Paus med kaffe/te. 
t 15.30-16.20.  Diabetes på  
Frödings tid.        
Moderator: P-O Olsson                                                                      
Gustaf Fröding dog 1911 i diabetes-
coma. Då behandlades diabetes med 
bl. a. olika dieter.  

Professor Karl Petrén i Lund 
arbetade intensivt med att hitta en 
fungerande diabeteskost. Samtidigt 
pågick jakten på insulinet men upp-
täckten av denna livräddande behand-
ling kom först tio år efter Frödings död. 

 Efter en kort resumé om insulinets 
upptäckt (P-O Olsson) får vi höra om 
vilken behandling som erbjöds före 
insulinet, samt om Karl Petrén och om 
kostråden på Frödings tid är tillämp-
bara idag.  
t Behandling av diabetes på Frödings 
tid  före insulinet – vad kunde man 
göra? Peter M Nilsson professor,  
medicinhistoriker i Lund föreläser.   
t 16.20-17.00. Fröding i dikt och ton.                         
Björn  Sandborg , vissångare och  
ordförande i Gustaf Frödingsällskapet. 
t 18.30. Samling med välkomstskål   
i Röda salongen på Stadshotellet/ 
Elite hotel. Därefter festmiddag med 
underhållning och dans  i den  
intilliggande festsalen.

Fortsättning nästa uppslag >>>



t 09.00-14.00. Tur väst med besök på 
Klässbols linneväveri och Rackstads-
museet                                                                                                        
Turen går med buss till Arvika där vi 
besöker Klässbols linneväveri och får 
en guidad visning. Klässbol är Skandi-
naviens enda damastlinneväveri och 
har funnits i över 100 år. Här vävs 
dukarna till Nobelfesten och till en del 
av Sveriges ambassader.  

Därefter åker vi vidare till Rack-
stadsmuseet. Guidad visning av konst-
verk av konstnärerna i Rackstadskolo-
nin. Kring sjön Racken bosatte sig 
några framstående konstnärer vid 
sekelskiftet 1800-1900  och bildade 
den s.k. Rackstadskolonin.  

Vi avslutar med lunch innan vi åter-

vänder till Karlstad.               
t 09.00-14.00. Tur nord  
med besök på Mårbacka                                                           
Med buss far vi norrut i den sköna 
Fryksdalen till Selma Lagerlöfs 
Mårbacka, barndomshemmet som hon 
köpte tillbaka för Nobelprispengarna. 
I sitt testamente ville hon att egendo-
men skulle bevaras och visas upp för 
allmänheten.  

Vi får en guidad visning och even-
tuellt finns tid att vandra runt i den 
vackra trädgården.  

Färden fortsätter mot Ulfsby 
herrgård, naturskönt belägen vid 
Fryken. Här har människor njutit av fest 
och god mat sedan 1600-talet. Herrgår-
den blev känd som Länsmansgården i 

Gösta Berlings saga. Här äter vi lunch 
innan vi vänder tillbaka till Karlstad. 
t 09.00-14.00. Stadsvandring och 
besök på Alsters herrgård – Gustaf 
Frödings minnesgård                                                  
Samling kl 09.00 för vandring  för att 
lära känna staden och dess historia. 
Sannolikt berättas det om Lambergs -
frua , Selma Lagerlöf och Gustaf 
Fröding.  

Med buss därefter till Alsters 
herrgård, 15 min öster om Karlstad, 
där Gustaf Fröding växte upp.  

Guidad visning av minnesgården.  
På Alsters herrgård intar vi lunchen. 
Därefter återresa till Karlstad via Als-
terdalen. Beräknad ankomsttid strax 
innan kl 14.00 
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t Gunilla Wadsten  070 6223070   
gwadsten@hotmail.com                                                                                
t Claes-Jörgen Wadsten  070 
5219508  wadsten@telia.com                                                                            
t Agneta Hansson 070 9386100           
jarpetan@telia.com                                                                                
t Bengt Hanson 070 5766572        
bengt.hanson@telia.com                                                        
t Richard Lindgren 073 3206550      
rich.lindgren@telia.com                                                        
t Per-Olof Olsson  072 5504333                            
poolsson.privat@gmail.com                                   
t Anders Törnqvist 070 6211890        
catsmed@telia.com                                                                                            
t Kerstin Edlund  070 6102032                                      
kerstin.edlund18@gmail.com    

Varmt välkommen  
till Karlstad önskar  
organisationskommittén! Konferenspaketet för hela mötet 

kostar 2 600 kronor. 
t I priset ingår: 
På fredagen: Kaffe/te vid ankomsten, 
invigning  , föredrag, mingel med mat och 
dryck.                                        
På lördagen: Föredrag, kaffe/te fm och 
em, lunch, samt på kvällen trerättersmiddag 
med vin eller alkoholfri dryck och underhåll-
ning och dans. 
Söndagens utflykter tillkommer. 
 
t Sista anmälningsdagen är 10 april 
2022. Var och en bokar hotell i samband 
med anmälan.                                                                                                                            
t Om antalet anmälda gäster skulle över-
stiga våra möjligheter kommer anmälnings-
datum att gälla. Så dröj inte med din 
anmälan! Väntelista upprättas i fall av 
återbud. 
t Vid återbud senast 10 april  återbetalas 
hela beloppet, därefter sker ingen återbetal-
ning. Vid sjukdom senare kan  konto kort 
eller hemförsäkring med läkar intyg utnyttjas. 

t Logi: Se  Seniora läkares hemsida, 
www.slf.se/seniora-lakare                                                       
Boka direkt på hotellet. Ange Seniora 
Läkare för reserverat rum och rabatt. Passa 
på att boka i samband med anmälan. Alla 
hotell är centralt belägna.                                                       
t Följande hotell rekommenderas:                                 
• Stadshotellet/Elite hotel: Kungsgatan 22.  
Enkelrum: 1 300 kr. Dubbelrum: 1 500 kr.                             
Tel: 054 293000.                                                                   
• First Hotel River C: Tage Erlandergatan 10. 
Enkelrum: 1 120 kr. Dubbelrum: 1 320 kr.                             
Tel: 054 222220 eller  070 5333782.                                  
• Good Morning Karlstad City :  
Västra Torggatan 20.  
Enkelrum:  915 kr. Dubbelrum: 1 065 kr.                         
Tel: 054 172830, eller 0709 718867. 
Resa                                                                                       
Tåg Stockholm – Karlstad. 2,5-3 timmar.                               
Tåg Göteborg – Karlstad. 2,5 timmar.                                    
Tåg  Malmö – Karlstad. Byte i Göteborg.   
5,5 - 6 timmar.                                                                       
För långväga gäster rekommenderas  
flyg till Arlanda och sedan tåg till Karlstad.  

Allmän information

  PROGRAM: SÖNDAG 22 MAJ

Utflykter 

föreningsnytt | Vårmötet 20-22maj 2022



 
Namn deltagare 1 ........................................................................................................................................................................... 
  
Namn deltagare 2 / följeslagare .................................................................................................................................................... 
 
Adress ................................................................................Postnr och ort....................................................................................... 
 
E-post ..................................................................................................Telefon (helst mobil)...........................................................

Upplysningar: till exempel specialkost, rörelsehinder, etc: 

Utflykter med kultur söndagen den 22 maj 
1. Mårbacka med lunch på Ulfsby Herrgård: 500 kr/person..........................................................

2. Rackstadmuseet med Klässbols linneväveri med lunch: 500 kr/person.....................................

3 Stadsvandring i Karlstad med färd till Alsters herrgård med lunch: 500 kr/person................. 

Anmälan till motionsaktiviteter fredag förmiddag den 20 maj. Avgifter betalas på plats. 

Golf. Deltagare 1. Namn:..................................................... Golf. Deltagare 2. Namn:.............................................................. 

Tennis. Deltagare 1. Namn:..................................................  Tennis. Deltagare 2. Namn:..........................................................

Golf: Ansvarig: Anders Törnqvist 070-621 18 90. Tennis: Ansvarig: Bengt Hanson 070-576 65 72. 

Anmälan till Seniora Läkares  
vårmöte i Karlstad 20-22 maj 2022

Anmäl dig via internet på 
www.slf.se/seniora-lakare

(Använd denna blankett bara om du inte kan anmäla dig via internet)

Antal Summa

Sista anmälningsdag är 10 april.  
n Ev. pappersanmälan skickas till Richard Lindgren, Färjestadsv. 79, 654 65 Karlstad.  
n Bekräftelse sker med e-post. All korrespondens sker via e-post till rich.lindgren@telia.com.  
n Totalsumman betalas in vid anmälan till bankgiro 501–1598. ANGE DITT NAMN pä talongen!  
n Hotellförteckning finns i Seniora Läkare nr 4, 2021 och på hemsidan: www.slf.se/seniora-lakare under Vårmötet  
   Karlstad, hotellförslag. 
n Boka rum direkt på hotellet. Ange Seniora Läkare.

Konferenspaket hela mötet: 2 600 kr/person..................................................................

Totalt:

Namn:.............................................................................................................................................................................................. 



Ä
ntligen kunde den itali-
enska resan bli av – ett år 
senare än tänkt, i den lilla 
luckan mellan tredje och 

fjärde vågen. Covidpass var ett 
måste och visades upp ett flertal 
gånger per dag och munskydd 
användes överallt inomhus.  

Vi råkade på flera högljudda 
demonstrationer mot obligatorisk 
vaccinering för anställda, vilket 
trädde i kraft under vår vecka.  

Annars var mycket sig likt och vi 
kunde njuta av framför allt senme-
deltida prakt i borgar och katedra-
ler, kulinariska upplevelser och gott 
sällskap. Man får vara tacksam att så 
mycket av kulturarvet finns bevarat 
trots alla krig, världskrig och natur-
katastrofer. 

Vi hade Bologna som bas för 
utflykter till de fem städerna och 
korsade floden Po ett flertal gånger. 
I Bologna kunde vi vandra under 
kilometerlånga vackra röda tegel -
arkader, bra skydd för både sol och 
regn.  

Vi besökte universitetets anato-
miska teater från 1600-talet, 
omsorgsfullt renoverad efter bomb-
ningar under andra världskriget. Ett 
magnifikt marmorbord fanns i 
mitten och snidade träskulpturer av 
bl.a. Hippokrates och Galenus samt 
anatomiska modeller visande den 
blottlagda muskulaturen.  

Högt upp under taket räckte en 
liten amorin en blomma till en 
gudinna – vid närmare betraktelse 
var ”rosen” ett lårben med caput 
femoris som svulstig rosenknopp. 

| resor

Den som väntar på nå
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En gallup på årsmötet den  
16 september om var medlemmarna 
ville ha höstmötet 2022 resulterade i 
att alla föredrog Oslo framför 
Göteborg.  
 
t En följsam styrelse har därför börjat 
planera för ett Oslo-möte den  
8 – 11 september. Än så länge finns bara 
ett ramverk för mötet som ska fyllas med 
ett angeläget vetenskapligt och kulturellt 
innehåll. Ett viktigt inslag i programmet 
kommer att bli hur man organiserat sjukvår-
den i Norge.  

Mötet förlängs med en dag för att vi ska 
hinna se de nybyggda kultur institutionerna 
med bl.a. det nya gigantiskt stora Munch-
museet, ”Ett statement för kulturens roll i 
vårt samhälle” enligt museichefen.  

Operan och Huvudbiblioteket ligger som 
arkitektoniska happenings längs det nya 
kulturstråket vid fjorden och det nya 
nationalmuseet, som snart ska invigas, 
ligger i närheten. Vi satsar på hotell i 
bekväm närhet till kulturstråket. 

Ytterligare ett skäl att förlänga mötesti-
den är att få tillfälle att avnjuta en oper-
aföreställning på den nya operan eftersom 
många i Seniora Läkare är förtjusta i opera. 
Operans program lär släppas i april 2022, 
vi ser fram mot det med spänning.  

Program och praktisk information 
kommer att publiceras i nästa nummer av 
Seniora Läkare, nr 1 2023 som landar hos 
er i mitten av mars nästa år.  

Marianne Ors 

Höstmöte  
i Oslo 2022

föreningsnytt | 

Ravenna: De tre vise männen, kyrkan Sant Apollinare Nuovo

Padua: Jesu liv avbildades i Giottos fresker – man önskade 
historien. Den yttersta domen med Satan i underjorden där h
besökarna med sitt frossande, ett av offren sägs vara Muha

Text och foto: Christina Berntsson 

Årsmöte 9 februari 2022 Föredrag av 
professor Göran Wennergren. Titel på 
föredrag TBD. I senare delen av april 
planeras ett besök på  Gathenhielmska 
reservatet vid Stigbergstorget.  31 maj blir 
det filmvisning: Film om gamla Bohuslän

Tisdagen den 8 mars 2022 kl 14 på AF 
i Lund: Årsmöte samt föredrag. 
Vårens övriga möten är under planering. 
Se hemsidan. 

  SKÅNE-SÄL

VÄST-SÄL

Möten



ågot gott väntar aldrig för länge! 
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o, Ravenna, 600-talet. 

sig djupare kunskaper i den bibliska  
han satte skräck i de illiterata kapell -

ammed.

Parma: Dagen inleddes i skinkfabriken på Apenninernas östsluttning där äkta krönta parmaskinkor tillverkades och 
besöket avslutades med provsmakning.

Bologna: Kristi begråtande i Santa Maria della Vita, terrakottaskulptur av Niccolò dell’Arca.  
Det var ovanligt att känslor avbildades så tydligt på1400-talet.

Mantua: Hertig Federico II Gonzaga lät i  
början av 1500-talet en villa byggas ut till  
Palazzo Te (har inget med drycken att göra utan 
är uppkallad efter Isola del Te, där man bl.a. 
hade sina stall). Palatset användes som som-
marresidens. I Sala dei Cavalli är ett flertal av 
hertigens kära hästar avbildade på fresker.

Ferrara: Släkten d’Este 
härskade i Ferrara. Hertig 
Borso d’Este stod bakom 
den oerhört påkostade 
och praktfulla bibeln, som 
det tog sex år att tillverka, 
i mitten av 1400-talet.  
Originalet finns idag i 
Modena  .



medicin
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E
n av medicinens mest 
betydelsefulla substan-
ser, insulin, upptäcktes 
1921. Detta ledde 
snabbt till hopp om att 
typ 1-diabetes, eller 
som sjukdomen då 

kallades barn- och ungdoms diabetes 
kunde behandlas och inte längre 
skulle leda till en plågsam död på 
grund av uttalat svälttillstånd och 
ketoacidos inom några månader efter 
insjuknandet. 

Upptäckten, som belönades med 
Nobelpris 1923, är dock förknippad 
med vissa komplikationer och 
oenighet mellan inblandade forskare.  

Den upptäckt som fick nobelpris 
gjordes vid Hospital for Sick Children i 
Toronto, Kanada. Parallellt sökte även 

andra forskare efter kroppens 
blodglukossänkande substans.  

Den tyske forskaren Oskar Min-
kowski visade under slutet av 1800-
talet med djurförsök att det verkade 
finnas en faktor i pankreas som relate-
rade till diabetes.  

Den rumänske medicinaren Nicolas 
Paulesco fann liknande resultat och 
stod dessutom i brevkontakt med den 
kanadensiska gruppen, vilket 
sporrade verksamheten i såväl 
Bukarest som i Toronto att hinna först 
med att påvisa en anti-diabetisk 
faktor. 

 Enligt uppgift publicerade 
Paulesco tidigt evidens att en sådan 
substans producerades i bukspottkör-
telns Langerhanska cellöar. Paulesco 
hade i studier tillsammans med fors-

karna Zuelzer, Scott, Murlin och 
Kleiner funnit att pankreasextrakt 
kunde sänka blodglukosnivån hos 
människa och publicerade enligt 
uppgift detta på det rumänska 
språket i en mindre tidskrift utgiven i 
Bukarest.  

Zuelzer och Paulesco avbröt dessa 
studier, då det visade sig att deras 
pankreasextrakt förutom anti-diabe-
tisk effekt även hade toxiska biverk-
ningar främst på njurfunktionen hos 
den behandlade diabetespatienten.  

                       
Försök i Toronto 
När det gäller insulinets upptäckt 
måste man beskriva vad som hände i 
Toronto. Den brittiske militärkirurgen 
Fredrick Banting hade redan 1920 
efter studier av diabetes i London fått 

Insulinet 
fyller 100 år
Claes-Göran Östenson är senior professor vid Karolinska Institutet och har 
tidigare verkat som överläkare i endokrinologi vid Karolinska sjukhuset och även 
vid Danderyds sjukhus. Han är medlem av Läkemedelsverkets vetenskapliga 
råd, har ingått i projektgruppen för Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvården 
och varit ordförande i det Nationella programrådet för diabetes, Sveriges 
Kommuner och Landsting.

Text: Claes-Göran Östenson

– Men vem ska egentligen ha äran för upptäckten? 



idén att genom studier på djur visa att 
en anti-diabetisk substans finns i buk -
spottkörteln.  

När Banting kom till Toronto 
försökte han intressera institutions-
chefen, professor James Macleod, en 
erkänd expert på kolhydratmetabo-
lism, att söka finna en sådan substans. 
Macleod var dock omedelbart inte 
särskilt entusiastisk för detta.  

Sommaren 1921, när Macleod var 

på semester, inleddes forskningsarbe-
tet av Banting tillsammans med en 
medicinstudent, Charles Best. Först 
pankreatektomerade de en hund. 
Som de förmodat kunde de snabbt 
notera att hundens blodglukoshalt 
steg och att djuret således utvecklat 
diabetes. Samtidigt preparerade och 
renade en biokemist, Dr James B 
Collip, vid sjukhuset ett extrakt av den 
bortopererade bukspottkörteln.  

Macleod, som nu kommit tillbaka 
från semestern och fått veta att det 
fanns en diabetisk hund och planer på 
att tillföra den ett pankreasextrakt, 
blev plötsligt oväntat entusiastisk och 
ville påskynda forskningen.  

Banting och Best injicerade Collips 
extrakt i hunden och noterade att 
dess blodglukosnivå sjönk mot mera 
normala nivåer.  

Eftersom den antidiabetiska sub-
stansen antogs komma från pankreas-
öarna eller ”islets of Langerhans” 
valde de att kalla substansen för 
”isletin” vilket snart ändrades till 
insulin. 

                         
Insulinproduktion och  
behandling i Toronto 
 Universitetet startade 1922-23 pro-
duktion av insulin från svinpankreas 
vid ett anslutet företag, Connaught 
Laboratories.  

En av de första som inledde insulin-
behandling var en liten pojke, 
Leonard Thompson, med nydebuterad 
diabetes. Han injicerade dagligen en 
dos motsvarande 85 enheter insulin. 
En enhet insulin definierades vid den 
här tiden som den dos som injicerad 
på en vuxen kanin gav djuret hypo-
glykemiska kramper.  

Som tonåring levde Leonard lite 
oregelbundet när det gällde 
matintag.  Han drabbades åtminstone 
en gång av svår hypoglykemi, som han 
överlevde.  

Den ofta berättade historien att 
Thompson dog i en motorcykelolycka 
är felaktig. Det är belagt att han 1935 
vid 27 års ålder drabbades av influ-
ensa och fick en svår pneumoni kom-
plicerad av acidos. Han avled komatös 
i ett syrgastält på Toronto General 
Hospital.  

En annan som tidigt fick insulinbe-

Dr Banting med hund.

Fortsättning nästa uppslag >>>
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År 1923 tilldelades Nobelpri-
set i fysiologi eller medicin 
för upptäckten av insulinet. 

t Nobelkommittén beslöt att ge 
priset till Macleod och Banting. Detta 
väckte snart en del frågor, dels för att 
man helt förbigick rumänen Paulesco 
och tysken Oskar Minkowski, dels för 
att inte Collip och Best nämndes. Även 
inom Toronto-gruppen förekom mot-
sättningar på grund av detta.  

Banting ansåg att Macleod insats 
varit mycket liten, då han varit 
bortrest sommaren 1921 när försöken 
gjordes men väl haft sitt namn på 
några publikationer om hur insulinet 
påvisades.  

Banting tyckte vidare att även 
Collip och Best borde belönas. Till slut 

blev Banting och Macleod officiellt 
pristagare.  

För att något lugna de upprörda 
känslorna beslöt Banting att dela sin 
prissumma med studenten Charles 
Best och Macleod delade sin pris-
summa med kemisten James Collip.  

Det är troligt att kontroversen 

mellan Banting och Macleod bidrog 
till att ingen av dem åkte till Stock-
holm för att ta emot Nobelpriset 1923. 
De kom i stället senare vid två olika 
tillfällen, 1924 respektive 1925, för att 
få sina pris och hålla sina prisföreläs-
ningar. 

n n n 

handling var den amerikanske konst-
nären Jim Havens. Han levde i stort ett 
normalt liv, gifte sig och fick barn. 
Havens avled av en malignitet i 59 års 
ålder. 

                        
Stora läkemedelsföretag  
tar över insulinproduktionen 
Collip och Connaught lab hade börjat 
få svårigheter att tillverka verksamt 
insulin i stora mängder. Detta ledde 
sorgligt nog till att flera patienter som 
inlett insulinbehandling fick skrivas 
hem utan tillgång till insulin, vilket 
förstås ledde till snabb försämring av 
hälsan med ketoacidos, viktminskning 
och så småningom en plågsam död.  

För att minska risken för hypergly-
kemi rekommenderades de på den 
tiden att undvika sockerintag och äta 
rikligt med fettrik mat för att få 
kalorier. 

 En annan rekommendation var att 
konsumera alkohol, vilket hämmar 
leverns ökade glukosproduktion som 
ofta ses vid diabetes.  

 För att säkra en storskalig fram-
ställning av insulin, sålde Torontos 
universitet rättigheterna till det ame-
rikanska läkemedelsföretaget, Eli Lilly 
& Co i Indianapolis.  

Lilly anställde 1100 nya medarbe-
tare under 1921 och började 1922-23 
framställa porcint insulin genom att 
extrahera bukspottkörtlar från svin i 
stora tankar.  

Detta insulin var potent och fullt 
användbart för att behandla diabetes. 
Lillys försäljning av insulin gav företa-
get en årlig vinst på över fem miljoner 
US dollar samt även en betydande 
royalty till Torontos universitets forsk-
ningsbudget. 

 

Insulinet kommer  
till Skandinavien 
En dansk professor och nobelpris -
tagare, August Krogh, besökte 
Toronto och återvände till Köpen-
hamn där han tillsammans med 
Hagdorn etablerade det Nordiska 
Insulinlaboratoriet.  

Ett nära samarbete inleddes med 
slakterierna i Danmark för att få 
tillgång till porcin pankreas för insu-
linextraktion. Så småningom köptes 
Nordisk insulin upp av det danska 
läkemedelsföretaget Novo Nordisk. 

 Novo har jämsides med Lilly 
utvecklats till de två globalt största 
insulinproducenterna. Efter den 
initiala tillverkningen genom att 
extrahera och rena såväl porcint som 
bovint insulin, tillverkas sedan 1990-
talet allt mer humant insulin med 
rekombinant DNA-teknik.

medicin
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Konflikt om Nobelpriset

Banting delade prissumman med Charles Best ... och Macleod delade med James Collip för att 
lösa konflkten inom Toronto-gruppen.



Etik
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V
ilken är den viktigaste hän-
delsen under livet? Enligt den 
kände embryologen Lewis 
Wolpert är det gastrule-

ringen, d.v.s. då man blir en tredimen-
sionell individ med en huvudända och 
mage- och ryggsida. Om inte det 
inträffar   så skulle man förbli ett slags 
plattmaskliknande varelse 

 Födelsen är naturligtvis viktig, det 
firar vi ju varje år. Sedan kommer väl 
studentexamen, bröllopet, när våra 
barn föddes etc. 

 För flera av denna tidnings läsare 
torde också disputationen vara en 
viktig milstolpe i livet. Liksom guldbröl-
lop firas det efter 50 år med att man 
blir jubeldoktor trodde jag.  

Det var 50 år sedan jag disputerade i 
fysiologi, så jag förväntade mig att jag 
skulle promoveras till jubel doktor i år.  

Men så blev det inte. Ceremonimäs-
taren förklarade i ett ganska arrogant 

mail att jag inte är behörig.  
Jag disputerade nämligen enligt den 

nya ordningen år 1971 men promovera-
des inte ens in absens. Åren efter 1968 
års studentoroligheter var det inte PK 
med promotion i frack.  

Nu undrar jag förstås hur det ska gå 
för mina 40 doktorander, som alla har 
disputerat enligt den nya ordningen? 

Jag hade i alla fall sett fram mot att 
promoveras till jubeldoktor trots att jag 
varken fick hatt eller ring. Men jag har 
sparat min fars regalier. Jag var med 
när han promoverades år 1956 i Stock-
holms stadshus tillsammans med filoso-
fie doktorer. En av dessa satte på sig 
doktorshatten ovanpå lagerkransen, 
som filosofie doktorerna också kröntes 
med. Men när vederbörande skulle 
buga för drottning Louise tappade han 
hatten och försökte ta upp den under 
drottningens kjolar där den hamnat. 
Den tidens stora skandal! 

Nej, nu ska nästan allt det historiska 
bort från Karolinska institutet. Samling-
arna av gamla människo-organ i 
formalin har väl redan försvunnit.  

Gustaf Retzius byst är nedtagen. 
Alfred Nobels byst har flyttats inomhus 
till en mer diskret plats. Vägarna skall 
döpas om. 

Retziusvägen blir väl Skallvägen. 
Men vägarna behöver inte alls ha 
anknytning till historiska forskare vid 
KI, utan kan alternativt  kallas för 
Genvägen, Blodplätten, Snippgränd 
och Prostatatorget.  

Nu väntar jag bara på att Linnéstatyn 
i Humlegården rivs under lika segerrika 
former som statyerna av imperialisten 
Cecil Rhodes och Sydstatsgeneralen 
Robert Lee.  

Det var väl ändå så att Linné 
delade in människoarten i fyra 
raser och ansåg att den vita rasen 
var överlägsen de andra. 
Dessutom skilde Linné på 
ståndare och pistiller.  
 

Hugo Lagercrantz 

Historielöst...



Lied är det tyska ordet för ”sång”, 
strofisk sång eller ”visa”. Termen 
har kommit att beteckna mycket 

genomarbetade sånger, framför allt i 
det tyska språk- och kulturområdet.  

I Sverige använder vi mest det 
bredare begreppet romans om klassisk 
solosång, oftast ackompanjerad av 
piano.  

I 1800-talets borgerliga kultur med 
salonger där artister, sångare och ton-
sättare framträdde med sånger och 
nyskrivna verk hade romans konsten 
sin blomstringstid. 

 Schuberts och Schumanns sång -
 cykler har länge varit stommen i den 
kulturen. Texten i romansen är 
vanligen en centrallyrisk dikt, ibland 
berättande, som sjungs till ett genom-
arbetat instrumentalt ackompanje-
mang. Både melodi och ackompanje-
mang kan bära lika mycket uttryck och 
innehåll som texten. 

 Romanstraditionen förnyades mot 
slutet av 1800-talet av bland andra 
Gustav Mahler och Richard Strauss, i 
Norden Sibelius, Grieg och Stenham-
mar. När fler tonsättare av judisk börd 
undan nazismens förföljelser flydde 
till USA tog de med sig traditionen att 
skriva sånger med en berättande text 
och självständigt ackompanjemang.  

Kurt Weill (1900–1950) som var 
utbildad på musikkonservatoriet i 
Berlin förstod på 1920-talet att, om 
han skulle lyckas attrahera en större 
publik, behövde han utnyttja den nya 
musiken, jazzen, och sin judiska 

bakgrund för att skapa en personlig 
legering som kunde appellera till en 
bredare publik än de så kallade 
klassiska   tonsättningarna.  

Weill blandar många olika stilar, 
från de neobarocka tongångarna till 
kabaré-, jazz- och tangoinspirerade så 
kallade "Song"-stilen.  

Samarbetet med författaren Bertolt 
Brecht varade i tre år, 1927–1930, med 
enstaka gemensamma projekt efteråt. 
Några av Weills mest kända verk kom 
till då, som den samhällskritiska Tolv-
skillingsoperan (Die Dreigroscheno-
per) kallad "Stück mit Musik" (skåde-
spel med musik). Ett av Weills sista 
verk innan han tvingades lämna 
Tyskland på grund av det national -
socialistiska hotet 1933, var den 
tragiska operan Die Bürgschaft med 
ett samhällskritiskt libretto av sceno-
grafen Caspar Neher. 

I fransk exil 1933–1935 skrev Weill 
bland annat sin andra symfoni och 
återupptog tillfälligt samarbetet med 
Brecht i den "sjungna baletten"Die 
sieben Todsünden, men komponerade 
också "fransk" musik till Jacques 
Devals skådespel Marie Galante. 

Efter två år i Frankrike flyttade 
Weill 1935 till USA där han var fortsatt 
verksam med att komponera musika-
ler, operett- och filmmusik, men även 
operan Street Scene. Weill skrev en 
stor mängd sånger av vilka många 
idag betraktas som American stan-
dards. Flera av sångerna liknar en 
klassisk Lied, genomkomponerade 

med en litterär text.  
Under 1941 berättade Weill för Ira 

Gershwin, som skrev texten till flera av 
Weills sånger, att han funderade på 
att komponera en sångbok för 
konsert  bruk, Lieder, inte populär-
sånger. Weill hade fått Walt Whitmans 
diktsamling Leaves of Grass 1937 och 
fann att fyra dikter var lämpliga för 
tonsättning. 

Walt Whitman (1819–1892) var en 
amerikansk diktare och journalist som 
många anser vara den främste av alla 
amerikanska poeter. Hans verk har 
översatts till mer än 25 språk.  

Samlingen Leaves of Grass är den 
mest kända. Den ofta citerade dikten 
O Captain! My Captain! skrev 
Whitman efter att Abraham Lincoln 
mördats.  

Flera referenser görs till denna 
händelse i dikten. Skeppet som gjort 
en ”fearful trip” i dikten 
representerar   USA. Svårigheterna 
under det amerikanska inbördeskriget 
skildras. Jublet vid hemkomsten 
dämpas av att kaptenen ”The 
Captain”, Lincoln, är död. 

Kurt Weill samarbetade med Ira 
Gershwin vid många tillfällen. Ira var 
  en mycket poetisk och skicklig text -
författare som förgyllde många av 
Weills, liksom brodern George 
Gershwins sånger. 

George Gershwin, (1898–1937) 
föddes som George Gershovitz i 
Brooklyn, New York. Föräldrarna emi-
grerade från S:t Petersburg i början av 

kultur | musik

Är en romans  

alltid klassisk m
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1900-talet.  Han tog tidigt piano -
lektioner och hade skrivit flera sånger 
redan som 16-åring.  

Gershwin slog igenom med sången 
Swanee från 1919, som sjöngs in på 
grammofon av Al Jolson. Innan dess 
hade han bland annat skrivit en cirka 
halvtimme lång opera vid namn Blue 
Monday, mer känd som 135th Street.  

Han kom tidigt i kontakt med Paul 
Whiteman (”The King of Jazz”) som 
snabbt insåg Georges begåvning och 
gav honom i uppdrag att skriva ett 
stycke för piano och orkester på ett 
jazztema. 1924 framfördes för första 
gången Rhapsody in Blue med George 
Gershwin vid pianot.  

Orkesterarrangemanget var gjort 
av Whitemans arrangör Ferde Grofé. 
Samma år gjordes en akustisk inspel-
ning men redan två år senare gjordes 
en elektrisk, båda med Whitemans 
orkester och Gershwin vid pianot. 
Andra större verk av Gershwins penna 
är An American in Paris (1928) och 
operan Porgy och Bess (1935). George 
Gershwin avled endast 39 år gammal 
av en hjärntumör. 

Bröderna Gershwin skrev otaliga 
sånger tillsammans. Sångerna lades in 
i shower, musikaler och filmer. Varje 
sång innehåller en eller flera verser 
som berättar en historia. Refrängen 
kommenterar sedan den scen som 
målats upp i verserna. Sångerna håller 
som självständiga konstverk utanför 
sitt sammanhang.  

Om sångerna sjungs med de full-
ständiga texterna framstår de som 
den nya världens svar på romansen. 

 
 

Torsten Mossberg

musik?
Mormor avskydde att laga 

mat men gjorde det tyvärr 
ändå. – Välkomna, 

välkomna (med betoning på o:et) 
hälsade hon mina föräldrar och oss 
två pojkar på julafton.  

–  Maten är strax klar, morfar 
väntar i salen. Strax kunde vi slå oss 
ner i salen vid det stora ekbordet. 

 Bakom morfar och mormors sida 
av bordet tronade en stor ekskänk 
med flera hemliga små fack.  

Vi började med mormors sill, en 
tveksam inledning av måltiden 
eftersom mormor råkat läsa fel på 
receptet och haft dubbelt så mycket 
ättika än det skulle varit i lagen. Vi 
höll god min och åt rejält av knäc-
kebrödet och julosten.  

– Ett ögonblick, sade morfar, gick 
fram till skänken, låste upp en liten 
dörr, hällde upp en liten klar snaps åt 
sig och svepte den utan att vända sig 
om. Ingen låtsades se detta tilltag, 
allra minst mormor som var starkt 
religiös och inte tillät några starkare 
drycker än äppeljuice, möjligen 
svagdricka som förvarades i kökets 
rymliga skafferi i en stor dame-
jeanne.  

Till smörgårdsbordet hörde även 
en hemlagad pressylta och grisfötter. 
Syltan innehöll lite för mycket svin-
borst för att vara behaglig i munnen, 
grisfötterna var goda.  

Nu stundade den varma delen av 
julaftonsmåltiden. Hemstoppad 
julkorv, skinka, hemtrillade 
köttbullar   med tillbehör. I mormors 
familj var det tradition att alltid ha 
bruna bönor, brysselkål och rödkål 
till skinkan, och doppa förstås. Det 
lite torra vörtbrödet sänktes ner i 

det feta varma skinkspadet tills det 
var i det närmaste upplöst.  

Tyvärr hade mormor glömt grytan 
med de bruna bönorna på gasspisen, 
de hade kokat torrt. Där hade resten 
av ättikan hamnat för att spä den 
anrättningen. Skinkan hade antagit 
en grönaktig ton eftersom även den 
hade varit ute för en lite för lång till-
lagning. 

Ni kan se tallriken framför er, 
korven, skinkan, köttbullarna, 
bryssel  kålen, bruna bönorna, 
rödkålen och doppat. Kanske ni, 
kära läsare, också brukar äta denna 
påfrestande meny? Måste vi äta upp 
allt detta? Givetvis allt annat hade 
varit mycket oartigt. När efterrätten, 
inlagda päron med grädde samt 
klenäter, serverades var koliken nära 
men äntligen var det något gott som 
erbjöds.  

Innan det var dags för kaffe med 
godis och alla julkakor sa morfar: 
Seså pojkar, nu måste vi gå runt kvar-
teret och få lite frisk luft och ledde 
oss ut i hallen. En mycket bra idé, 
tyckte min bror och jag och rusade 
nerför trapporna i det gamla hyres-
huset. Sen gick det med reafart runt 
kvarteret. Trots högljudd konversa-
tion kunde knappt de ljud som 
ackompanjerade vår promenad 
döljas. Härligt avspännande. 

Vad äter jag på julafton nu när 
jag får välja själv? Sill, lite lax, rot-
saksgratäng, skinka, inga bruna 
bönor eller kål. Gärna en välgörande 
julsnaps. Men en promenad före 
efterrätt och kaffe är alltid bra, ur 
många synpunkter. 

En riktigt god matjul. 
Torsten Mossberg

En god jul?

krönika | barndomsminnen



– Välkomna på bönemöte 
hos Mattssons på Sundskär 
den andra mars! Många 
yngre från Sundskär och 
åtta ungdomar från 
grannön Vidinge hörsam-
made kallelsen.  
  

t Bönemöten var nästan det enda 
roliga ungdomarna hade i skärgår-
den, åtminstone under de kärva vint-
rarna. Anders Gustav Jansson hette 
predikanten. De åtta besökarna från 
Vidinge hade följt den cirka 2,5 km 
långa vägen över isen mellan öarna 
som markerats med enruskor. Redan 
när de anlände till Sundskär hade 
den sydostliga snöstormen stegrats 
så pass att vatten sprutade upp ur 
sprickorna i isen. 

När mötet var över hade stormen 
tilltagit ytterligare och ungdomarna 
från Vidinge erbjöds sova kvar på 
golvet i den uppvärmda salen i 
Mattssons   stuga, men sju av dem 
ville absolut hem. Deras föräldrar 
hade låtit dem vara med på mötet 
under förutsättning att de kom hem 
på kvällen och kunde mjölka korna 
på morgonen. Ungdomarna visste ju 
att vinden kom från sydost och att 
de skulle följa enruskorna på isen 

med vinden i stort sett emot sig.  
Men när de gick ut på isen öster 

om Sundskär vred vinden mot 
nordost. Den äldste pojken, Algot 
ledde turen över isen. Gruppen 
följde vinden, sannolikt utan att 

kunna se några enruskor på grund 
av snöstormen, och hamnade då 
norrut på Ådskärsfjärden. De märkte 
antagligen att något var fel 
eftersom de inte såg några ruskor 
eller någon hemö och förstod nog 

Varia
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Snöstormen som   
ändrade livet på öarma  
i Roslagen för alltid
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I min ålder kan det ibland vara 
positivt att tänka tillbaka, där 
arbetet varit konstruktivt och blivit 

orsak till förbättringar. Efter år av 
spännande verksamhet i fjällvärlden 
sökte jag mig söderut och erbjöds ett 
spännande jobb i Snapphaneland som 
företagsläkare.  

För att få rätt kompetens gick jag 
den utbildning som var nödvändig och 
så gick jag in som företagsläkare vid 
Snapphanehälsan. Ett helt nytt 
panorama öppnades för mig och till-
sammans med teamet inriktades verk-
samheten på förebyggande åtgärder i 
en ibland destruktiv arbetsmiljö. 

Ganska tidigt i min verksamhet 
mötte jag alla bygdens stenhuggare 
på olika arbetsplatser i den steniga 
bygden, där många stenbrott var 
aktiva. I mina undersökningar och 
studier fann jag snabbt en förekomst 
av ”vita fingrar” (TVS), som var långt 
högre än den man oftast räknade med 
spontant.  

Det var stenhuggare som hela 
dagarna jobbade med den berömda 
”kobran” men också arbetare som 
jobbade med mindre vibrerande 
verktyg i tillverkning av gatsten. Dessa 
jobbare gjorde frekventa besök till 
närbeläget oljefat med brinnande 
diesel för att få fart på fingrarna igen. 

Så slog det mig en annan sak – hur 
ser relationen av vibrationsskador ut i 
förhållande till nikotinkonsumtionen? 
Här blottades ett skrämmande per-
spektiv.  

Medan icke nikotinister kunde 
jobba en stor del av sitt arbetsliv utan 
att drabbas av de ”vita fingrarnas 
problem” så drabbades de med niko-
tinkonsumtion motsvarande 10 

cigaretter   dagligen i snitt redan inom 
7-8 år.  

Det mest slående var snusarna i 
undersökningen, som i snitt var sjuka 
inom tre år. Detta möjligen beroende 
på att snusarna har sin snus länge och 
lägger in en ny snus när den gamla 
åker ut. På det sättet får man en mer 
konstant och hög nikotinnivå till 
skillnad från cigarettkonsumenten, 
som fick en mer kortvarig men hög 
nikotinnivå. 

Resultaten redogjorde jag för inför 
den samlade expertisen vid en konfe-
rens där maskintillverkare också kom, 
liksom arbetsgivare och stenhuggare. 

 Resultaten var ju lite av sprängstoff 
och jag minns fortfarande hur en känd 
svensk maskintillverkare talade om för 
mig att jag nu fanns i deras svarta bok. 
Idag vill jag ge denna maskintillver-
kare mycket beröm sedan man idag 
jobbar med helt avvibrerad teknik. 

I kontakt med en känd läkemedels-
firma, som marknadsförde ett läkeme-
del med kärldilaterande effekt 
hoppades jag på en terapeutisk insats. 
Med deras hjälp gjorde jag en enkel 
pilotstudie på 16 svårt drabbade av 
sina vita fingrar. När 12 blev besvärs-
fria kändes det mycket bra och rök -
avvänjningen fungerade förträffligt – 
då tyckte jag att mitt uppdrag var full-
följt.  

De vita fingrarnas var ju mer än så – 
den neurologiska delen i problemet 
krävde en fortsättning men den blev 
aldrig av för min del, när jag istället 
erbjöds ett intressant jobb med bl.a. 
whiplashskador i kraft av min utbild-
ning i ortopedisk medicin. 

 
Göran Wemmenborn 

att vinden hade kantrat som den 
ofta gör vid oväder. De försökte 
nu gå tillbaka till Sundskär men 
missade ön och kom ut på isen 
söderut, på Gräsköfjärden. 

Morgonen den 3 mars var kall 
och stormen hade bedarrat. När 
folket på Sundskär och Vidinge 
fått klart för sig att de unga inte 
kommit hem till Vidinge började 
man söka överallt på de frusna 
fjärdarna kring Sundskär. På de 
snöiga isarna runt ön fann man 
sju ungdomar som isstoder, 
ihjälfrusna. Av de sju omkomna 
var tre flickor från samma familj. 
Av familjens fem döttrar hade tre 
omkommit. Algot, 23 år, hittades 
flera sjömil från Sundskär in mot 
fastlandet. 

Jag har fått historien berättad 
av en man född i början på 1900-
talet som tidigare var fastboende 
på Sundskär. Olyckan har påverkat 
livet på de två öarna i norra 
Roslagen ända in i vår tid. Sedan 
katastrofen ville inte någon 
bosätta sig på Vidinge och ön 
saknar fortfarande fastboende. 
Flera hemman på Sundskär 
övergavs. Sju ungdomar var 
nästan en hel generation på dessa 
öar.  

De sju omkomna begravdes i en 
gemensam grav på Rådmansö kyr-
kogård. Det finns ingen gravsten 
men man reste ett kors 1948 där 
det står: 

Åt minnet av de sju unga 
Vidingebor som omkommo på 
isen i den rasande snöstormen 
natten till den 3 mars 1888 och till 
erinran om den övergivna skär-
gårdsbyn Vidinge reste Rådmansö 
församling detta kors 1948. 

Torsten Mossberg

Upptäckten som gjorde  
stenhuggarna besvärsfria  
från sina vita fingrar



1. Britta Alling, Lund 
2. Agneta Bohman, Hassela  
3. Fredrik Berglund, Sollentuna  
4  Eva Ljungberg, Arvika  
5. Gösta Claesson, Lidingö 
6. Eva Tuninger, Lund 
7. Lars Lundin, Skene 
8. Ingrid Hahn, Stockholm  
9. Karl Gustav Fridström, 
    Karlskrona 
10. Ann Christine Zell, Halmstad 
11. Karl-Gösta Ljungström,       
      Stockholm 
12. Ingrid Simert, Eksjö 
13. Helena Håkansson, Kalmar 
14. Henning Höjer, Nyköping 
15. Sven Blomqvist, Strängnäs 
16. Per Hallgren, Västra  
      Frölunda  
17. Krister Delin, Kulla vik 
18. Torbjörn Rosenqvist,  
       Uppsala 
19. Bengt-Erik Alm, Växjö 
20. Eva Olsson, Nacka 
21. Peter Smith, Gävle 
22. Hans Fahl, Lidköping 
23. Dagmar Edung, Forsa 
24. Lena Ekerling Teder,    
      Norrköping 
25. Jan Spjuth, Karlskrona  
26. Bo Hjern, Bromma  
27  Sten Ivarsson, Sävedalen 
28. Maria Trovallius, Nacka  
29. Lars Söderberg, Visby 
30. David Bergqvist, Norrtälje  
31. Ulla Wiklund, Eskilstuna  
32. Olof Wikstrand Åhus  
33. Jan Spjuth, Karlskrona  
34. Ulf Eitrem, Karlskrona   
35. Margareta Fridh, 
       Kristianstad 
36. Kjell Eriksson, Uddevalla
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Musikerna kallade det ”diabo-
lus in musica”, ett intervall
som omfattar tre toner som
t.ex. mellan f-h. I strängare
musikkretsar var det t.o.m.

förbjudet att användas. Vilken
är den  korrekta benämningen

på intervallet?

Ulla heter ju Bellmans
sångmö. Men vem var

det som besjöng Laura?
Och vilken skald såg sin
Amanda i både blomman

och solen?
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Vem då då?

Vad då då?

<<< Rätt lösning kryss nr 3 - 2021

Grattis alla  
snabbtänkta  
korsordslösare!

Var så goda! 
Här är ett 
nytt kryss   
att gympa  
hjärnan med  
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t Ta chansen att bli omnämnd som vinnare i 
nästa nummer! Då måste vi ha korrekta lös-
ningar senast 15 januari 2022. 
Skicka (eller ännu hellre mejla!) din lösning  
till Josef Milerad, 
 Reflektorstigen 1, 181 55 Lidingö.  
josef.milerad@gmail.com

t Ännu en gång: 20 rätta 
svar känns för lite att  
publicera när vi får så 
många svar och trevliga 
hälsningar. Så här kommer 
de 36 först öppnade  
rätta lösningarna på  
kryss 3 – 2021


