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Förord 
Det är tråkigt att arbeta i en redaktion som har för mycket utrymme på
sidorna  och  för  lite  material  att  fylla  med.  Det  man  önskar  är  det
motsatta och just så har vi det i Örebro-Karolinarens redaktion. 

Under våra möten suckar vi över våra svåra val. Vad ska vi ta med och
vad tvingas vi ställa åt sidan? Sedan fattar vi beslut – och sedan bryter
vi vanligen beslutet genom att försöka få in en sak till och en sak till. Till
slut  blir  det  vår gode redigerare Rolf  som med stil  och skohorn och
känsliga nypor ser till att det blir just 40 sidor.

Med detta arbetssätt, där artiklarna konkurrerar om plats på sidorna,
ökar våra chanser att erbjuda ett intressant och varierat material. Om vi
lyckas,  ja,  det  vet  endast  ni,  våra  läsare.  Det  är  också ni  som håller
konkurrensen vid liv genom att ge oss uppslag och artiklar. Fortsätt så.  

När vi väljer material är det lätt hänt att vi fastnar i det gamla, så att vi
får dålig kontakt med Karro 2018. I år har vi fått god hjälp att undvika
detta. Dans-esteten och stipendiaten Liv Andersson berättar om sina år
på Karro och Rebecka Larsson Holm låter oss läsa texten som belönades
med skrivarpriset Karropennan. 

Därtill berättar rektor Jonas Bergman Wallin om läsåret på Karro och
Anders  Hagsten  ger  oss  en  rapport  från  samhällsklassen  SAA15:s
prisresa till EU-parlamentet i Strasbourg. Piltarna tog plats i plenisalen
och fick uppleva EU på riktigt  när de insåg att  deltagare  från andra
länder inte delar svenska värderingar.

Två aktuella artiklar handlar om det gamla Karro. Vårt lyckade arbete
för  att  rädda  Karros  biologiska  museum fick  sin  formella  avslutning
med invigningen i höstas. Det var på kvällen efter Karrodagen, då alla
lektioner handlade om Karros historia.

I år har vi också något riktigt gammalt, ett budskap till dagens piltar
från ingen mindre än vår skolkamrat Olaus Petri.

Vi önskar god läsning.

ERLAND BOHLIN, ROLAND ERICSSON, ROLF RULANDER OCH 
PEHR THERMAENIUS
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Liv Andersson stipendiat
Av Pehr Thermaenius

När Liv Andersson gick i ettan på Karro för två år sedan hoppade hon av
samhällskunskapen för att dansa. 

”Om jag inte gör det nu kommer jag aldrig att göra det, så tänkte jag”,
berättade hon efter examen som dans-estet  i  våras.  Då fick hon vårt
stipendium ur Widlundska fonden som belöning för sina studieresultat.

Livs betyg och hennes dans räckte ända till Dans- och cirkushögskolan i
Stockholm.  Hon  började  i  höstas  med  målet  att  bli  danspedagog.
Inriktningen är jazz.

Esteterna på Karro är de elever som studerar musik, bild, form, teater,
medier – och dans. De berikar skolans mix, det tycker både lärare och
elever på de andra gymnasieprogrammen.

Men esterna har också rykte om sig att mest ägna sig åt konsten och att
inte vilja plugga.
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Dans-esteten Liv Andersson tog examen på Karro i  våras  och fick vårt stipendium ur
Widlundska  fonden.  I  höstas  började  hon  studera  vid  Dans-  och  cirkushögskolan  i
Stockholm. Foto: Pehr Thermaenius
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För en gångs skull – och kanske för allra första gången – fick Karl XIV Johan komma upp
på scenen i aulan när vår stipendiat Liv Andersson bjöd in honom i sin dans. Foto: Pehr
Thermaenius 



”Det  finns  klart  och  tydligt  en  bild  av  att  esteter  inte  vill  satsa  på
skolan”, medger Liv, ”men även i natur och sam finns det ju de som inte
vill satsa på skolan.”

Fakta är i alla fall att esteterna läser de ämnen som är gemensamma för
alla på gymnasiet och att  de är  behöriga att  studera på en högskola.
Dock kan det krävas kompletteringar.

”Om  jag  skulle  vilja  bli  sjuksköterska  skulle  jag  behöva  läsa  in
naturkunskap”,  säger  Liv.  Det  beror  på  att  hon  valde  bort  just
naturkunskap i trean för att få ägna sig så mycket som möjligt åt dans.

Och danskursen är inte bara dans. En stor del av kurserna i dansteknik
är teoretisk och går åt till att studera och analysera föreställningar. En
del handlar om anatomi, då eleverna lär sig vilka muskler som är i gång
i de olika rörelserna.

”Det är väldigt mycket skrivdelar”, säger Liv.

Redan i högstadiet dansade hon, både i skolan och på fritiden, men när
hon  valde  till  gymnasiet  siktade  hon  inte  på  dans  utan  på
samhällsprogrammet. Hon valde en skola men när hon var där på besök
förstod hon att  hon inte  skulle  trivas.  På ansökningstidens sista  dag
ändrade hon sig och valde i stället samhällsprogrammet på Karro.

”Det kändes bra på en gång”, berättar hon och ändå bättre blev det i
mars i ettan, då hon flyttade till dansklassen.

Bland  det  som  fick  henne  att  trivas  på  vår  skola  är  den  omtalade
Karroandan. Den finns, intygar Liv. Dock gör hon reservationen att hon
förstås  inte  vet  hur  det  var  tidigare,  om Karroandan har  förändrats.
Men det är ett faktum att folk öppnar dörrar för varandra. 

”En sak som vi hade gemensamt på Karro var att piltar inte ska mobba”,
säger Liv. ”Det finns alltid utanförskap. Jag säger inte att det inte finns
på Karro, men Karroandan går ut på att försöka bjuda in.”

I år fick Karroandan och Karros rykte emellertid en repa i lacken under
Krampen,  vilket  är  den  traditionella  mångkampen  mot  Rudbecks-
gymnasiet.  Stämningen  mellan  hejaklackarna  brukar  vara  rå  men
hjärtlig.  I  år  blev  den mera rå  och mindre hjärtlig  när  Karros  klack
ägnade  sig  mindre  åt  att  heja  på  sina  egna  och  mer  åt  att  okväda
motståndarna.  Det  skulle  ha  kunnat  spåra  ur,  men  det  blev  inget
slagsmål.

”Det var mera aggression”, tycker Liv, men hon tror att Karro ändå är
bättre än andra skolor. 
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Det är mycket tack vare föreningarna, säger Liv. ”De ger piltar chans att
träffa andra piltar, utanför klassen.”

Karro  hade  förra  läsåret  20  föreningar,  till  exempel  Karros
dansensemble,  där  Liv  var  med,  Karolinskas  kammarkör  och  FN-
förbundet. Andra föreningar är Fika Fredag, som testar Örebros fik, och
Skjorttorsdag, vars verksamhet går ut på att ha skjorta på sig i skolan på
torsdagar. 

Liv blir  ivrig på rösten när hon berättar  om den färska Feministiska
föreningen som på onsdagarna samlar sina medlemmar till  fika med
feminism. Under förra läsåret startade föreningen en aktion som visar
vad Karroandan kan göra.

Det började med klotter på en toalett som baktalade en elev. När eleven
inte  tyckte  att  skolan  gav  tillräckligt  stöd  startade  Feministiska
föreningen en namninsamling som fick 300 påskrifter och föreningen
förde detta vidare till skolans ledning. 

”Rektorerna blev förvånade”, berättar Liv. 

Efter  tre  år  på  skolan  kunde  Liv  på  examensdagen  i  våras  enligt
traditionen för första gången gå ut genom stora porten, ut på Olaigatan.

”Det är vemodigt att tala om Karro som då”, säger hon, med en tydlig en
suck. ”Vi som gick ut nu kommer nog alltid att tycka att det står ett
skimmer  runt  Karro”  –  samma  skimmer,  tror  hon,  som  de  gamla
studentjubilarerna ser, de som under vårarna kommer till skolan med
sina gula mössor.

På examensdagen, under sina sista timmar som elever på Karro, skrev
esteterna brev till  sig själva, adresserade tio år framåt i tiden. Breven
ska delas ut på den återträff som de redan har bestämt. 

”Jag skrev att jag har gått på min magkänsla”, avslöjar Liv. 

Hon fick 9 000 kronor i sitt stipendium. Vad gör du för pengarna?

”De går nog till en ockerhyra i Stockholm.”

Kanske kan någon av Årsskriftens läsare hjälpa Liv med ett bostadstips
så  att  stipendiet  räcker  lite  längre.  Skriv  till  mig  så  ska  jag  vidare-
befordra tipsen till Liv.

pehr.thermaenius@gmail.com ●
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Mitt livs album
Av Rebecka Larsson Holm, SAD15

Himlen brinner. Den lyser starkt i  rosa och orange, solnedgången är
kommen. Träden omfamnar vägen jag åker på, omringar mig och det
känns  tryggt.  Det  känns  tryggt  att  åka  in  i  skogens  famn,  genom
sommarkvällen,  tillsammans  med  Otis  Redding  spelandes  i  min  bil.
Tonerna av Cigarettes and Coffee fyller bilen med instrument, sång och
ett slags lugn. Jag tycker om att lyssna på musik under bilresor, det är
något av det bästa som finns faktiskt. Musiken fyller upp tystnaden som
jag annars hade grott ett frö av orostankar i. Ett frö som snabbt växer
upp till att bli en blomma, en blomma som vissnar snabbt och dör. Sen
gror jag ett nytt och så börjar det om. Igen, igen och igen. 

Året är 1974 och jag 22 år. Hela mitt liv ligger framför mig, precis som
vägen jag åker på. Det är just det jag tänker på denna sommarkväll. Jag
tänker på livet, hur klyschigt det än kanske verkar. Hur det kan gå så
snabbt, men ändå så långsamt. I köer kan fem minuter kännas som år,
medan tiden tycks flyga förbi på en kvart under kvällar då man i timmar
skrattar så magen gör ont tillsammans med sina vänner. Jag gasar lite
till och åker över fartgränsen, men vad gör det egentligen? Det är bara
jag, Otis och den flammande himlen som vet om det. Jag är själv på
bilvägen och det är då en tanke slår mig. Ögonblick, det är ögonblick
som är livet. Vi försöker ständigt göra vårt bästa för att skapa ännu ett
minnesvärt ögonblick till vårt livs album. Samlingen utgör sedan våra
liv. 

Jag tänker tillbaka på min tonårstid och kan nästan känna doften av
min tunga parfym som jag i princip badade i varje morgon. Jag kan se
mina  ögonfransar  framför  mig,  tunga  av  mascara,  och  en  cigarett
placerad mellan mina läppar. Jag är 15 år och året är 1967. Jag tittar till
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Rebecka Larsson vann skrivartävlingen Karropennan 2018. Juryn bestod av
Maja Edberg, Eva-Lott Gärskog, Agneta Isaksson och Håkan Nesser.  Juryns
motivering till vinnaren av stipendiet Karropennan:

Med novellen "Mitt livs album" har Rebecka Larsson Holm skildrat årets tema
"Ögonblick" med stark närvarokänsla och språklig säkerhet. Vi får följa med
på  en  yttre  och  inre  ögonblicksresa.  För  att  citera  årets  gästjurymedlem,
författaren Håkan Nesser "Man sitter  som läsare bredvid i  bilen med Otis
Redding..."



höger  om  mig,  där  sitter  Claes  och  drar  med  fingrarna  längs  den
akustiska gitarrens strängar. Jag kan nästan inte låta bli att önska att
jag vill vara gitarren. Han ser så vacker ut när han sitter där. Ryggen är
böjd och det ser ut som om han är ett med instrumentet. Rummet är
fyllt av cigarettdoft och på bordet framför oss ligger minst ett dussin
ölburkar. Han har bjudit hem mig till sig och jag har haft ett konstant
pirr i magen under hela min vistelse. Han verkar dock vara lugnet själv
och tittar  upp ibland för  att  le  mot  mig,  sedan fortsätter  han spela.
Fingrarna drar lätt över strängarna och jag tycker i den stunden att det
är det vackraste jag hört. 

Claes är vid den här tidpunkten 18 år och ur mitt 15-åriga perspektiv är
han hur gammal som helst, nästan 20 år. Då är han nästan 25, nästan
30. Då är han nästan en gammal gubbe. Jag flyttar mig tvekande och
osäkert närmre honom, jag vill inte verka vara för på men samtidigt inte
för oerfaren. Min vänstra hand greppar tag kring min kjol och försöker
dra  ned  den  lite  grann,  sedan  fimpar  jag  cigaretten  i  askkoppen på
bordet. Jag harklar mig och funderar på om det fortfarande är fjärilar i
magen jag känner, eller om jag akut behöver besöka toaletten på grund
av all nervositet. Då händer det. Ett ögonblick sätts in i mitt livs album.
Claes vänder sig om och greppar tag i min midja, trycker sina läppar
mot  mina  och  i  hela  fem  sekunder  känns  det  som  om  jag  flyger.
Fjärilarna i magen slår med sina vingar så hårt nu att jag måste hålla
armarna  kring  min  mage.  Alkoholen,  cigarettdoften  och  hela
atmosfären  i  rummet  får  mitt  hjärta  att  bulta  snabbare  än  vad  jag
någonsin känt tidigare.  Allting snurrar,  jag snurrar,  rummet snurrar.
Claes snurrar inte förstås, han är ju erfaren. Nästan en gammal gubbe. 

Jag  är  11  år  och  året  är  1963.  Solen  skiner  och  lyser  in  i  vårt  kök.
Strålarna landar mjukt över köksgolvet, stolarna och bordet. Det är en
sommardag men jag minns inte om det är juni, juli eller augusti. När jag
var  yngre  kändes  som  om  sommarloven  flöt  ihop  till  en  enda  lång
månad.  Var  det  torsdag  eller  tisdag?  Jag  hade  ingen  aning  och  jag
brydde  mig  inte  heller.  Solens  strålar  värmer  mitt  ansikte  och  jag
blundar, för en liten stund känns det nästan som om jag försvinner in i
strålarna. Jag blir en av solstrålarna. Tanken avbryts av mamma som
kommer hem och jag springer ut till  hallen. Hon ser varm ut och är
alldeles rödrosig om kinderna. Jag funderar på om hon sprungit hem
och går fram mot henne för att få en kram. Hon drar mig intill sig och
jag placerar min näsa mot hennes kropp. Hon luktar mamma, jag kan
inte beskriva det på något annat sätt.  Det luktar lite svett  också, det
luktar mamma och svett. Hennes händer omfamnar mitt huvud och min
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rygg. Hon pussar mig på huvudet och jag kan känna hennes hjärta bulta
hårt innanför hennes klänning. Jag tittar upp mot henne med frågande
blick och hon ler mot mig. 

”Så, så det kommer bli bra. Det blir bra.” säger hon och det låter mer
som om hon vill försäkra sig själv om det. 

”Mamma, vad menar du? Vad kommer bli bra?” svarar jag och börjar bli
obekväm i hennes famn. 

Mamma drar  handen över  pannan och håret.  Svettpärlorna  syns  nu
tydligt på nära håll  och då ser jag det.  Klänningen täcker det nästan
precis men på nära håll går det inte att missa. Precis under mammas
högra nyckelben gömmer sig ett stort blåmärke och jag vet då vad det är
som har hänt. Pappa har druckit och mamma är slagen. Jag sväljer hårt
min saliv och känner mig plötsligt torr i hela halsen och munnen. Jag
backar undan när jag ser dörren öppnas bakom mamma och där står nu
pappa. Han är upprörd på grund av att någon har stulit hans cykel och
han  luktar  så  mycket  alkohol  att  jag  känner  doften  på  flera  meters
avstånd. Mamma backar och ställer sig precis framför mig i ett försök
till att gömma mig. 

”Flytta  på  dig!  Är  du  helt  dum  i  huvudet?”  hans  ord  studsar  mot
väggarna och slår hårt mot mamma. Hon gråter tyst nu. 

Jag trycker mitt ansikte mot mammas rygg, blundar hårt och känner ett
par varma tårar sakta falla ned över mina kinder. Jag håller händerna
för öronen och fortsätter blunda så hårt att det för en stund inte känns
som att jag befinner mig hemma i hallen längre. Plötsligt känner jag inte
längre mammas närvaro framför mig, istället en man på 180 centimeter,
det är pappa. Jag backar bakåt när jag ser hans högra hand formas till
en knytnäve. Jag var 11 år när det första slaget kom. Ögonblicket sattes i
in i mitt livs album, trots smärtan. 

Jag är 22 år igen, året är 1974. Jag är tillbaka i bilen med Otis i skogens
famn.  Himlen  håller  på  att  slockna  nu,  bara  lite  glöd  finns  kvar  i
horisonten. Jag stryker med min ena hand över klänningen, rättar till
min solhatt och lägger märke till att mitt röda nagellack börjar skavas
bort från min högra tumme. Trots att jag är inne i en bil kan jag riktigt
känna hur ljummet det är utanför, hur det luktar sommar. Jag tänker på
hur fin kvällen är. Jag tänker på hur fridfull den här stunden känns och
hur det här ögonblicket kommer få en speciell plats i mitt livs album. ●
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Leurorik resa
Av Anders Hagsten, lärare i Samhällskunskap

De senaste åren har Karolinska Gymnasiet satsat mer och mer på den
europeiska dimensionen, i form av olika utbyten och samarbeten samt
fördjupningar  kring  EU.  SAA15,  som  gick  tredje  året  på  Samhälls-
vetenskapliga  programmet  med  inriktning  mot  Internationella
Relationer,  manifesterar  denna  ökade  EU-fokusering.  Under  hösten
genomförde klassen lektioner för ettor som en del av en ansökan i en
Euroscola-tävling, anordnad av Europaparlamentet. På julavslutnings-
dagen fick Karro-piltarna det glädjande beskedet – de vann en resa till
Europaparlamentet  i  Strasbourg!  Strax  innan  kom ett  annat  positivt
bud, Socialdemokraterna bekostade en resa till Bryssel för klassen.

I mars begav sig SAA15 i väg från det mars-kalla Örebro till ett vackert
och  charmigt  Strasbourg.  Huvudattraktionen  var  förstås  Euroscola  i
Europaparlamentet.  Där  deltog  klasser  från  21  andra  EU-länder.
Spänningen var på topp när vi väntade på att få komma in i den stora
byggnaden  och  få  träffa  alla  andra  européer  (470  elever  med  sina
lärare).  Eleverna  satte  sig  på  ledamöternas  platser  och  det  hölls
invigningstal,  för  Karros  del  sköttes  det  utmärkt  av  Olivia  Gonzalez.
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Här ser vi SAA15 tillsammans med sin lärare Karin Ankarberg vid Europaparlamentet i
Strasbourg.



Parlamentets  vice  president,  Evelyne  Gebhardt,  talade  också  och
eleverna ställde frågor. Därefter delades eleverna upp i olika utskott (till
exempel Miljö och förnybar energi, Säkerhet och mänskliga rättigheter
samt  Ungdomssysselsättning).  Tillsammans med eleverna  från andra
länder kom man fram till förslag, som sedan diskuterades och röstades
om i kammaren. Våra elever var mycket aktiva, men också frustrerade
och arga. De insåg att våra värderingar inte alls delas av alla och att den
människosyn som ges  uttryck för  i  svenska läroplaner  inte  är  någon
självklarhet i andra stater. Inslag av rasism och sexism upprörde såväl
elever som lärare. Dagen avslutades med en frågesport (Eurogame). Vår
Marcus Blomberg ingick i det segrande laget.

Resan till Bryssel skedde nattetid medelst buss. På grund av förseningar
stod vi frysande ute en timme i snöyra och kyla. En arg och ohjälpsam
busschaufför gjorde inte upplevelsen mer behaglig, men vi kom i alla fall
fram  till  Bryssel  och  tillbringade  fyra  dagar  där  fyllda  med  EU-
relaterade besök. På Parlamentarium tog vi del av en mycket välgjord
utställning om olika aspekter av EU. Under besöket på Kommissionen
kryddades föreläsningen av strejkande traktorburna bönder. Vi träffade
också  olika  lobbyorganisationer:  Sveriges  Kommuner  och  Landsting,
Svenskt Näringsliv samt IOGT. Det var givande att se hur de arbetar för
att  påverka,  speciellt  med  tanke  på  sina  olika  förutsättningar.
Parlamentsvisiten  innehöll  såväl  rundvandring  som  träff  med  den
engagerade ledamoten Anna Hedh. Den sista programpunkten under
resan  var  en  träff  med  SVTs  korrespondent  Christoffer  Wendick.
Därigenom fick vi också en god insikt i medias bevakning av EU och
Wendicks reflektioner kring det europeiska samarbetet.

SAA15  delade  sedan  med  sig  av  sina  nyvunna  EU-erfarenheter  till
Karro-klasser och höll  också i  EU-rollspel  (Sveriges största?) för  alla
400 ettor under en hel vecka. Så på studentdagen kunde SAA15 stolta
konstatera  att  de  erhållit  och  spridit  stora  EU-kunskaper  –  kanske
kommer någon av dem att arbeta i Bryssel eller Strasbourg inom några
år?  ●
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Karrodagen 29 nov 2017
Av Pehr Thermaenius

Karros elever – nu och förr – brukar säga att  de känner vibrationer,
eller historiens vingslag, när de kommer till vår skola. Det är så mycket
som har hänt mellan dessa gamla väggar och det är så många elever
som gått här och som sedan fortsatt ut i världen och gjort märkvärdiga
saker. Och det finns mycket i skolan som påminner om det gamla. Det
är lätt att känna sig som den senaste i en lång, lång rad.

Detta är något som Karro vill ta vara på. För att göra lättare att knyta an
till historien ordnade skolan förra hösten en Karro-dag. Hela onsdagen
den 29 november 2017 handlade lektionerna om Karros historia.

I  aulan  fick  eleverna  se  filmer  som  några  klasser  hade  gjort.  De
handlade till exempel om Karros hus och om maten. Här fick eleverna
lära sig varför Stallet är Stallet och varför Sibirien är Sibirien. Ett annat
program handlade  om rektorerna  som hänger  där  i  sina  guldramar.
Tänk så ofta vi har gått förbi dem utan att veta vilka de egentligen var
och  vad  de  uträttade  för  Karro.  Nu  fylldes  många  kunskapsluckor.
Erland Bohlin höll samman allt detta med initierat mellansnack.

Runt om i lektionssalarna fick klasserna träffa elever och lärare från
förr. De berättade om sådana saker som morgonbön och skolmössor.
Själv visade jag upp mina skolkataloger, där jag hade samlat lärarnas
autografer  på omslaget.  Jag  kände mig  som ett  museiföremål,  vilket
också var min uppgift under Karro-dagen.

I  Nikolaikyrkan  fick  eleverna  lära  känna  Olaus  Petri,  i  skepnad  av
Ingemar Söderström. Han berättade om sitt, det vill säga Olles, liv. Han
återkommer  här  i  Årsskriften  med  ett  anförande  riktat  direkt  till
eleverna (se sidan 31).

Det var Anders Hagsten, lärare i samhällskunskap, som höll samman
programmet. Även i höst blir det en Karrodag i november. ●
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Museet
Den 29  november  2017  var  det  äntligen  dags  att  klippa  bandet  och
återinviga Karros Biologiska museum. Den som höll i saxen var Lennart
Bondeson, kommunalråd i Örebro. Han var en av dem som hade stor
betydelse för att kommunen ändrade sitt beslut att stänga museet. 

I  stället  fick  konservatorn  Jeanette  Setterberg  i  uppdrag  att  –
bokstavligen – borsta fjädrar och päls på museets alla djur. Hon var en
av hedersgästerna när återinvigningen firades med en mottagning på
kvällen efter Karrodagen. Där fanns också Erland Bohlin, ”spindeln i
nätet” i kampen för att rädda museet.

De som skrev så är Örebro Hembygdsförening, som i våras delade ut
2017  års  byggnadsvårdspris  till  museet,  det  vill  säga  till  Sällskapet
Karolinare i Örebro och deras arbetsgrupp Karromuseets Vänner, som
svarat  för  verksamheten,  och  till  fastighetsägaren  Futurum.
Motiveringen var att pristagarna har gjort så att ”vi även i framtiden kan
få uppleva hur 1800-talets människor skapade fina lärande miljöer”.
Hembygds-föreningens plakett sitter nu på dörren till museet.

Det var första gången som ett rum har fått priset. En poäng är att det är
just frånvaron av nutida arkitekter som har givit museet dess värde.
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Jeanette Setterberg vid några av objekten. Foto: Pehr Thermaenius.



Sedan  kom  besökarna  och  gav  museet  ett  ännu  finare  erkännande.
Första  dagen  när  allmänheten  fick  komma  in  var  det  kö  ut  på
skolgården utanför Sibirien. Besökarna släpptes in 70 åt gången för att
inte bryta mot säkerhetsreglerna. Det var många barn som kom. Det var
så mycket stoj i museet att det var svårt att höra vad guiden berättade.
Just  den  publiken  är  vad  Karromuseets  vänner  hoppas  ska  komma
framöver. Redan kommer många dagisklasser.

Hittills  har  föreningen  tagit  emot  kanske  3 000  besökare.  Under
sommaren hade turistbyrån  öppet  varje  dag och därefter  tar  museet
emot turistgrupper, bland annat från Tyskland. Summan av allt detta är
ännu inte beräknad, men museets vänner är nöjda. 

Barnens stora ögon när de betraktar älgen och björnen är en belöning
för den långa kampen för att bevara museet. ●
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Örebro hembygdsförening hade möte i salen intill Karro-museet den 14 mars och delade
då ut sitt byggnadsvårdspris för 2017 till museet. Konservator Jeanette Setterberg kunde
inte  närvara  men  på  bilden  syns  hennes  medhjälpare  Johnny  Tilly,  Lena  Andersson,
Erland  Bohlin  (som  håller  i  diplomet  och  gjutjärnsplaketten)  samt  fastighetsägaren
Futurums representant Jörgen Eriksson. Foto: Privat 



Krönika över läsåret 2017-2018
Av Jonas Bergman Wallin, Rektor HU/SA 

Starten av ett nytt läsår är som en nyårsdag, upplevelsen av nystart och
möjligheter till förändring och utveckling. Det var också känslan när vi
tog  emot  våra  elever  i  åk  1  den  21  augusti  2017.  Det  var  384
förväntansfulla  “piltar”,  som ropades upp programvis  i  aulan.  Under
stora delar  av tiden kunde man höra en knappnål  falla.  Det  främsta
undantaget  var  när  Karolinska  gymnasiets  kammarkör  sjöng,  en
uppskattad  och  vacker  inramning.  Dagen  därpå  var  det  upprop  för
elever i åk 2 och 3 och då var stämningen mera av det ljuva återseendet,
med mycket prat,  skratt och glädje.  Vid uppropet blir det tydligt vad
mycket  Karolinska  gymnasiet  betyder  för  våra  elever.  En  plats  för
gemenskap, kunskap och växande.

Vid  uppropet  på  naturvetenskapliga  programmet  saknades  en  viktig
person:  rektor.  Med redan den första september var Karin Drake på
plats.  Karin  kommer  närmast  från  Lindesberg,  där  hon  var
gymnasierektor på Lindeskolan. 

För  första  gången  på  Karro  hade  vi  en  klass  som  valt  att  läsa  den
nystartade  riksrekryterande  spetsutbildningen  inom  Internationella
Relationer. Det är en utbildning för elever som är intresserade av vår
omvärld  och  som  ser  en  framtid  inom  politik,  statsvetenskap  eller
ekonomi. Internationella utbyten och universitetsstudier är  en del  av
innehållet på utbildningen och de har en snabbare studietakt. Här har
Karolinska gymnasiet ett samarbete med Handelshögskolan på Örebro
Universitet och under årskurs 3, erbjuds eleverna att läsa en 7,5 poängs
kurs  parallellt  med  sina  gymnasiestudier.  Bakom  detta  låg  en
omfattande  ansökningsprocess  där  undervisande  personal,  arbetssätt
och  kontakt  med  universitet  skulle  redovisas  och  nagelfaras  hos
Skolverket.  Det  slutliga  beslutet  om att  få  starta  utbildningen kom i
oktober 2017.

Redan veckan innan hade övrig personal påbörjat arbetet inför läsåret.
Den  stora  satsningen  bland  lärare  var  deltagandet  i  Läslyftet,  en
satsning från Skolverket.  Syftet med kompetensutvecklingen var att öka
språk- läs- och skrivdidaktik bland samtliga lärare. Läslyftet bygger på
kollegialt  lärande  där  man  lär  av  varandras  erfarenhet  och  praktik.
Utgångspunkten är en gemensam text, film eller presentation. Utifrån
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detta skapar gruppen en lektionsaktivitet som sedan genomförs under
kommande  vecka.  Efter  det  diskuterades  lektionen  och  utfallet  av
övningen. Arbete med läsande och läsvanor är avgörande för att klara
sina studier och på de olika programmen på skolan arbetar man med
olika former av läsning på skoltid. Ofta är det så att eleverna varje dag i
anslutning till en lektion har ett läspass på ca 20 minuter. Innan det har
vi kartlagt elevernas läsvanor och intresse. I möten med skolbiblioteket
väljer de böcker som de sedan läser för nöjes skull. Vid uppföljningar
ser vi att viljan att läsa ökar hos alla elevkategorier oavsett inställning
till  läsande  innan  projektets  start.  På  estetiska  programmet  söktes
särskilda medel för “Berättarväx" där elever och föräldrar läser en bok
tillsammans  som  de  sedan  redovisar  under  april  i  ett  gruppsamtal
tillsammans  med  andra.  Ett  projekt  som  nu  sprider  sig  till  andra
program på skolan.  Utöver det hade vi under läsåret flera lärare som
deltog i utbildningsinsatser eller kollegaskuggning som finansierades av
EU-projekt. 

Som traditionen bjuder firades FN-dagen den 24 oktober. Under flera
sittningar i aulan varvades sång, dans och en appell till förmån för de
projekt som skolans FN-förening driver. Mest bejublat var när eleverna
på Språkintroduktion framförde en traditionell somalisk dans. 

För  tionde  gången  genomfördes  Skrika  under  november  i  det  unika
samarbetet  mellan  Estetiska  programmet  och  Svenska  Kammar-
orkestern och temat för årets samarbete var vinter.

Öppet hus hölls onsdagen den 29 november och det sammanföll med de
första  “Karrodagen”  (se  sidan  15).  Öppet  hus  är  skolans  främsta
marknadsföringstillfälle  under  året.  En  kväll  då  vi  visar  upp  varje
nationellt program, dess särart och möjlighet för elever i årskurs 9. Det
är en kombination av personal och elever som ger sin bild av hur det är
att studera på Karro. Sedan följs detta upp med “Elev för en dag”, som
blir en möjlighet för elever i åk 9 att gå med i en klass under delar av en
skoldag. 

Under  december  2017  gjorde  rektor  och  några  lärare  på  samhälls-
vetenskapliga  programmet  en  studieresa  till  Warrensburg,  Missouri.
Mottagande part var University of Central Missouri (UCM). 

Den 13 december samlades vi som traditionen bjuder på skolgården för
att i fackeltåg vandra till Filadelfiakyrkan och årets Luciatåg. Det är en
högtid  som  samlar  elever  från  olika  program  men  även  med  olika
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religion för att fira ljusets drottning. Sedan bjöds alla på lussefika på
skolan innan lektionerna tog sin början. 

Terminen avlutades den 20 december med fyra samlingar i aulan för att
alla elever ska få plats. Programmet bestod av musik, tal och avslutades
med att alla sjöng psalmen Nu tändas... till ljudet av skolorgeln. 

När vårterminen startade infinner sig en känsla bland våra elever i åk 3
att  tiden  börjar  rinna  ut  för  dem.  Mest  märkbart  är  det  även  när
perioden  med nationella  prov drar  igång.  Tyvärr  har  de  en vana att
läcka ut och så skedde vid flera tillfällen i år, särskilt i matematik. Det är
en ganska omfattande arbetsinsats att på provdagens morgon kopiera
upp nya prov till samtliga elever. Skolverket jobbar på en digitalisering
av de nationella proven men det ligger ett par in i framtiden.

I  april  hade årskurs tre på Estetiska programmet produktionsveckan
med  offentliga  teaterföreställningar,  dansföreställningar,  musikföre-
ställningar samt bild och mediautställningar. Välbesökta, bejublade och
utvecklande för våra elever.

Den 2 maj var det sedan ett antal modiga eller galna piltar som slängde
sig i ån för att delta i Karrodoppet. Både SVT och NA var på plats för att
dokumentera detta hendomsprov”. 

Krampen avslutade sedvanligt elevaktiviteterna för läsåret, så även i år.
Efter att Risbergska gymnasiet lades ned flyttade traditionen med till
Rudbeck. Det är tydligt att intresset är större på Karro men det var en
god kramp på Rosta gärde som slutade med seger och bad i “likkistan”
på Stortorget. 

Examen 2017 blev väldigt speciell. Antalet elever i varje årskurs har ökat
och det var helt enkelt inte möjligt att få plats med alla studenter på en
sittning  i  aulan.  Under  en  tid  diskuterades  en  alternativ  lokal,  men
eftersom Konserthuset var stängt för renovering blev vi kvar på skolan.
Elevernas önskan om att få examen i aulan gjorde att vi kom fram till en
tvådelad  lösning.  Hälften  av  eleverna  började  i  aulan  med  själva
ceremonin,  medan andra  halvan  samlades  i  skolrestaurangen  och  åt
smörgåstårta. Sedan bytte de plats och “utspringet” skedde som vanligt
klockan  13.  Samlingen  i  aulan  präglades  till  viss  del  av  1968  och
avskaffandet av studentexamen. Det togs även upp av vår högtidstalare
Eva-Britt  Hult,  se  sidan  25.  Eva-Britt  höll  ett  tal  som  präglades  av
värme, engagemang och en kraft att vara med och påverka i samhället
och var väldigt uppskattat av våra elever. En av de mest glädjefulla och
mest gripande stunderna är när vi delar ut stipendierna. I år hade vi en
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elev från samhällsvetenskapliga programmet som vann Karropennan,
Rebecca  Larsson Holm. Årets  tema var  ögonblick.  Motiveringen var:
Med novellen “mitt livsalbum” har Rebecca Larsson Holm skildrat årets
tema “Ögonblick” med stark närvarokänsla och språklig säkerhet. Vi får
följa med huvudkaraktären på en yttre och inte ögonblicksresa. För att
citera årets gästjurymedlem, författaren Håkan Nesser “ Man sitter som
läsare bredvid i bilen med Otis Redding.” Novellen hittas på på sidan 10.

Det är svårt att sammanfatta allt som sker under ett läsår på ett rättvist
sätt. Det jag verkligen vill lyfta fram som slutord är allt vardagsarbete
som görs på vår skola. En vardag som präglas av undervisning med hög
kvalitet. En vardag som präglas av ömsesidig respekt samarbete genom
hela  läsåret.  En vardag som ger  resultat  på skolavslutningen och  på
examensdagen.  I  år var det  extra glädjande med höga resultat  bland
våra elever och  95% tog examen. Det  betyder att  vi har rustat  våra
elever väl för framtida studier och yrkesliv. ●

Karros Kammarkör
Karros  Kammarkör  och  dess  dirigent  Björn Johansson  var  en  av  de
endast tio europeiska ungdomskörer som bjöds in till  en körfestival i
Basel, Schweiz, i våras. Liksom tidigare konsertresor blev också denna
en stor framgång. Örebro-Karolinarna är en av körens stolta sponsorer.
●

Sällskapens stipendiater 2018
Gellerstedtska  fonden,  4  st  á  9  000 kronor:  Anna  Hallan,  SAHU15;
Mahtab  Mousavi  Moaf,  NAA15; Pauline  Alan,  SAB15; Mursel
Mohammad Naim, NAD15.

Widlundska fonden, 3 st á 9 000 kronor: Agnes Christiansson, ESD15;
Liv Andersson, ESD15; Lovisa Borg, SAD15.

Ursings fond, 5 000 kronor: John Häll, NAD15.

Ericssons fond, 5 000 kronor: Lovisa Bülow, SAHU15.

Nyllets kamratstipendium:Stella Bergman, NAA15. ●
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Två levande tillskott till
Biologiska museet

Av Carl Anders Lindstén, Student 1956

Karolinska gymnasiet har tre träd som är så sällsamma att de är värda
att ges en uppmärksamhet som de tidigare ej fått.

Barfothens alm
Det bäst kända och omskrivna av de tre är ”det litterära trädet” – det
som vi kallar Barfothens alm och som har Hjalmar Bergman att tacka
för sin berömmelse. Det är emellertid de andra två träden som utgör
levande exemplar av det så kallade Biologiska museets i  övrigt sedan
länge avdöda samlingsobjekt.

Att jag skriver ”så kallade” Biologiska museet beror på att det egentligen
rör sig om en kulturhistorisk snarare än ett naturhistorisk företeelse.
Det  som  gör  museet  intressant  är  inte  i  första  hand  de  biologiska
objekten, utan att det är ett i vårt land troligen unikt exempel på den
syn på naturen som rådde i slutet av 1800-talet. Den som inte fått detta
klart för sig, utan förväntar sig ett museum i stil med t ex Göteborgs
Universeum, kan bli  besviken. Det är därför som jag envisas med att
museet ska kallas Karolinska gymnasiets naturaliekabinett.

Det var naturligtvis avsaknaden av denna förståelse som gjorde att det
inte var självklart att det gamla museet skulle bevaras. De som såg det
som endast  ett  naturminne med dammiga gamla djur insåg inte det
unika värdet. Men till slut avgick Erland Bohlin och hans medkämpar
med segern, och nu verkar Erland som museets beskyddare.

De gamla läroverksmuseerna eller  naturaliekabinetten hade också en
viss vurm för objekt som var lite avvikande eller kuriösa. Därför kan
man  se  havsörnshonan  Ture  från  Vättern  (död  1860),  strutsarna
Amanda  och  August  och  inte  minst  den  indiska  cirkuselefanten
Bambina omgiven av afrikanska infödingsspjut.

De två träden som denna artikel  egentligen skulle handla  om är  två
sentida  kuriositeter.  De  planterades  omkring  1960  av  de  kunniga
biologilärarna Tord Nyholm och Rudolf Tunblad på var sin sida om den
lilla dammen som fanns i den en gång existerande trädgården utanför
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Sibirien. Det ena trädet skulle man kunna kalla ”trädet som inte fanns”
och det andra ”trädet som inte borde finnas”.

Metasequoian eller vattenlärken
Fram till  1941  var  det  här ”trädet  som
inte  fanns”.  Genom  fossila  lämningar
visste man emellertid att det var vanligt
förkommande under tertiärtiden (d v s
tiden  efter  den  stora  naturkatastrof  då
dinosaurierna gick under). Trädet fanns
då allmänt i det barrskogsbälte på norra
halvklotet  som  vi  kallar  taigan.  Och
eftersom  man  inte  hade  hittat  några
levande  exemplar  utgick  man  från  att
trädet  hade dött  ut under den följande
kvartärtidens nedisningar.

Men så  hände  något.  En  kines  vid  namn T Kan från  universitetet  i
Nanking var 1941 på exkursion längs Yangtze-floden. I en liten by vid
floden stötte  han  på  ett  barrträd  som växte  vid byns  tempel  och av
befolkningen kallades sui-sa. Han kände inte till det och lyckades heller
inte examinera det. 

Först  vid vidare undersökningar kunde man fastställa att  det  var ett
levande exemplar av det, som man trodde, utdöda trädet Metasequoia
glyptostroboides. 

Därefter har trädet uppenbarligen blivit populärt. Det finns nog ingen
botanisk  trädgård  eller  stadspark  med  självaktning  som  är  utan  en
metasequoia

Till  svenska har sui-sa översatts med vattengran eller vattenlärk. Det
senare namnet skulle vara att föredra eftersom metasequoian i  likhet
med  lärken  fäller  sina  barr  på  vintern.  Namnet  Kinesisk  sekvoja
förekommer också. 

I byn Mo-tao-chi, där alltså ett överlevande exemplar hittades, används
trädet för att förutsäga årets risskörd. Om trädet får rikligt med kottar
på de  övre  grenarna blir  det  en god risskörd.  Om kottarna däremot
växer på de lägre grenarna blir det god skörd av andra växter högre upp
på bergssidorna.

Oskyddade kuriositeter lever farligt. Metasequoian utanför Sibirien höll
på  att  inte  bli  så  gammal.  I  samband  med  den  stora  ombyggnaden
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härom  året  närmade  sig  en  motorsågsbeväpnad  kommunalarbetare.
Livet räddades då någon i sista ögonblicket insåg misstaget. 

Tänk på att nästa gång du ser en Metasequoia glyptostroboides kan den
alltså inte vara äldre än 1941 – såvida du inte gör ett besök i byn Mo-
tao-chi vid Yangtsefloden i Kina förstås!  

Ginkgon eller tempelträdet
Ginkgo-trädet är över 300 miljoner år gammalt. Det är så gammalt att
det under miljonernas gång, i likhet med annan vegetation, borde ha
utvecklats  och förändrats.  Men det  har det  inte,  märkligt  nog – och
därför skulle det kunna kallas ”trädet som inte borde finnas”. I stället
har det bevarat sin egenart. Ginkgon nådde sin högsta utveckling för
100 miljoner  år  sedan,  d  v s  under dinosauriernas  tid.  När man ser
filmer om denna tid ser man att det är just ginkgon som fått stå modell
för trädvegetationen. Ginkgon är den enda kvarlevande av den en gång
så artrika familjen Ginkgoaceae. 

Det som gör betraktaren häpen är bladen, eller rättare sagt barren – för
det rör sig märkligt nog om ett barrträd. Barren ser ut som solfjäders-
formade löv och är på ett hjärtlikt sätt uppdelade i två delar eller lober –
därav det latinska namnet Gingo biloba, d v s två lober. På hösten blir
bladen/barren klargula och faller sedan av. I likhet med metasequoian
är det alltså ett barrträd som fäller sina barr på vintern.

Man menar att i Ostasien överlevde ginkgon kvartärtidens nedisningar.
Linné fick plantor 1771 och gav växten namnet Ginkgo biloba. Numera
är  det  inte  vildväxande.  I  Ostasien  har  man  alltid  haft  trädet  som
prydnadsväxt,  särskilt  vid  tempelbyggnader.  Därför  har  ginkgon  fått
namnet tempelträd på svenska. Det kallas också det heliga trädet. Och i
likhet med metasequoian ska varje botanisk trädgård eller stadspark ha
ett ginkgo-träd.

Ginkgo  biloba  används  som  ett  afrodisiakum  och  också  för
framställning  av  naturläkemedlet  seredrin.  Reklamen  säger  att  ”De
verksamma ämnena i Seredrin, ginkgoflavonglykosider, förbättrar enligt
vetenskapliga  försöksresultat  prestationsförmågan  hos  personer  med
åldersbetingade  försämringar  av  korttidsminne  och  koncentrations-
förmåga”. 

Även  om  båda  användningarna  har  provats  av  den  ålderstigna
författaren till denna artikel kan han inte påminna sig huruvida någon
effekt uppnåddes av behandlingen. ●
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Student 1968 – med knäckt
skärm och svart-vit klänning –

först och sist
Av Eva-Britt Hult

Fredagen 17 maj 1968 tog jag min
studentexamen  vid  Karolinska
läroverket i Örebro. Det är 50 år
sen  och  samtidigt  alldeles  nyss.
Just så inleder jag också mitt tal
till  årets  karrostudenter  som
samlats i skolans aula, fredagen 8
juni  2018.  Jag  möts  av  ett
överväldigande jubel! 

Skälet till  att det är just jag som
är  tillfrågad  att  hålla  årets
studenttal  är  nog  för  att  jag  är
historisk,  och  också  har  en
särskild  historia  att  berätta.  Om
en mössa med bruten skärm och
en klänning som var svart-vIt.

Historisk 
Historisk  för  att  jag  var  med  i
sista  ”riktiga”  studentexamen
1968, men det är det ju fler som
var  (se  Ragnhild  Sjöbergs
utmärkta  artikel  om  detta  i  ÖK
1968). Däremot är det nog ingen
mer  än  jag  som samtidigt  också
var med i  de  första  flickkullarna
som  1960  kom  till  det  tidigare
pojkläroverket.

Som 13-åring kom jag direkt från folkskolan (Vasaskolan i Örebro) - till
Karros fyraåriga realskolelinje.  Åtta år  senare, 21 år  gammal,  tog jag
studenten. Två år äldre än de flesta av mina studentkamrater. Det beror
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på att vi från fyraåriga linjen var ett år äldre än de som gått treårig linje,
när vi kom till  gymnasiet. Därtill  drabbades jag efter något år där av
total skoltrötthet och fick ta ett ”sabbatsår” för att sen komma tillbaka
och – äntligen – ta min examen 1968.

Men jag var också den första i  en stor släkt  som alls  tog studenten.
Främst påhejad av mamma. Tänk att få den vita mössan, läsa vidare och
”bli något”. Så var förhoppningen. Själva hade mina föräldrar ett brokigt
arbetsliv. Mest kända i Örebro var de nog för att de under en lång tid på
1950-talet  ägde och drev det  lite mytomspunna konditoriet  Rasta  på
Rudbecksgatan,  där  bl  a  flera  kända  litterära  örebroprofiler  var
stamkunder.

1960 –  de första att möta pojkarna
Många har frågat hur det var för oss första flickor att möta alla pojkar
på gamla pojkläroverket. Det var nog väldigt olika. Där fanns lite äldre
flickor som började i första gymnasieringarna och så vi lite yngre som
kom direkt från  folkskolan. Jag minns mest att det verkligen kändes att
det var en ”historisk” skola, med lång manstradition, förstärkt av alla
pondusporträtt  i  aulan  och  historier  om  alla  olika  kända  män  med
anknytning till  Karro. Sen var det förstås fantastiskt att få så mycket
uppmärksamhet  från alla  pojkar!  De jämngamla såväl  som de något
äldre.  Men  det  var  nog  en  större  förändring  för  pojkarna  som  inte
tidigare haft flickor på skolan, än för oss som var vana vid blandad skola
i hela vårt tidigare skolliv. Senare i livet fick jag klart för mig att många
av de gamla legendariska läraruvarna på Karro i  och med flickornas
intåg, hade blivit ”mjukare” och allmänt trevligare… De ibland hiskeliga
historier  som  jag  fick  höra  från  bland  annat  mina  barns  far,  Björn
Nordenborg, 13 år äldre än jag och också tidigare Karropilt, kände jag
inte igen. Antingen bredde de på, eller så var det tidsandan som ändrats
eller så var det vi flickor som påverkade. Troligast är väl att det var en
mix av de tre hypoteserna.

1960-1968
Realskolan och början av  gymnasiet  tickade på.  Jag  hade hyfsat  bra
betyg i det mesta. Bäst i svenska. Men så kom den stora skoltröttheten
kombinerad med en  tonårsdepression  och  terminerna  1964-65 sjönk
vissa  betyg  rejält;  främst  de  naturvetenskapliga  –  och  tyskan!  Där
underkändes jag. Säkert spelade en dålig personkemi mellan mig och
min tysklärare, H Meier, in. Det skar sig rejält. Med mitt BC skulle jag
nu behöva plugga tyska en hel sommar och tentera upp betyget för att
alls  bli  uppflyttad! Värre kunde det  inte bli.  Av en slump såg jag en
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annons  i  Dagens  Nyheter  om  ett  äldreboende  i  Berlin,  som  sökte
sommarvikarie ”Stationshilfe” (vårdbiträde). Jag svarade på annonsen -
mot  mina  föräldrars  vetande  -  fick  jobbet,  bokade  tåg  till  Berlin,
övertalade  föräldrarna  att  detta  var  bästa  lösningen,  arbetade  hela
sommaren i Berlin, pratandes enbart tyska, kom hem och tentade upp
ett BC till ett BA – för en överraskad H Meier. Den tyskan har jag sen
haft nytta av hela livet.

Tyskan  var  fixad  och  jag  kom  åter  till  Karro  hösten  1965.  Men
skoltröttheten var inte botad. Nu var det matte, fysik, kemi som kändes
övermäktiga (lustigt att tänka på nu då jag har en son som är lärare i
just  de  ämnena).  Dessutom  hade  jag  fått  smak  på  världen  utanför
Örebro, Sverige och Karro. Bara någon månad in på höstterminen 1965
ville  jag sluta  skolan helt  och ge  mig ut  i  världen igen.  Mamma var
förtvivlad, tog mig till ett samtal med en klok rektor C-O Bergström och
tillsammans bestämde vi (rektorn och mamma) att jag skulle få göra ett
års uppehåll och därefter få komma tillbaka! Det var mycket ovanligt på
den tiden. Sen fixade jag snabbt ett au-pair-jobb i London, sommarjobb
i Skottland, liftade runt i Irland och kom lagom tillbaka till Örebro och
Karro  till  en  ny  hösttermin,  1966.  Nu  hade  jag  också  fått  byta  till
Allmänna språkliga och skollivet  blev faktiskt  roligt  och meningsfullt
igen!  Tyskan  och  engelskan  hade  jag  ju  praktiserat  på  plats,  insett
språks betydelse och på den här linjen slapp jag matte etc och nu var det
bara två läsår kvar. Franskan gick sådär (S Bengtsson), spanskan inge
vidare,  men  lektionerna  med  G  Berger  var  ändå  oförglömliga.  Helt
oförglömliga. (Jag tror han var extra snäll och rolig mot sina kvinnliga
elever.) Och svenskan älskade jag. (Uppmuntrad av K-H Sahlberg, både
att skriva och läsa.  Är honom evigt tacksam.)

Maj 1968 – och en bruten skärm
Maj 1968. Nu närmar det sig slutet på Karrotiden. Den stora dagen med
censorer och förhör. Vita mössan. Hela familjens – och släktens! - mål
och glädje.

Men våren 1968 är ju inte bara historisk ur studentsynpunkt. Inte minst
gjorde Vietnam-kriget att särskilt ungdomar runt om i västvärlden hade
börjat omvärdera USA och med det hela det kapitalistiska och tidigare
koloniala systemet. Vi hade sett upp till USA. USA hade räddat oss från
andra världskriget och vi tonåringar var glada över jeans och rock-n roll
made in USA. Men denna världsmakt som nyligen hade befriat oss från
en  annan  världsmakt  -  som  likviderat  kvinnor  barn  och  gamla  i
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gaskamrar - satte nu in sina krigsmaskiner mot just kvinnor, barn och
gamla som i skräck flydde undan en säker död.

Vi  var  många  som  ändrade  världsbild.  Jag  hade  inte  tidigare  varit
särskilt  politiskt  intresserad.  Min  släktomgivning  var  nog  en
mittenblandning av liberaler och socialdemokrater. Däremot hade jag
tidigt ett ”världsintresse” genom inte minst pappa som läste mycket och
hade sett en del av världen. Jag läste själv också mycket (påhejad av K-
H) och hade ju nu själv  mött  delar  av världen genom sommarjobb i
Väst-Berlin (med genomresor i Öst) och olika jobb och resor i England,
Skottland, Irland.

Även om jag tidigare inte direkt hade tagit politisk ställning, hade jag
under min skoltid varit  engagerad i elevkåren på Karro, ordförande i
filmklubben Studio Carolina, skrivit flera debattartiklar i lokalpressen
om skolfrågor och vunnit 1:a pris i Litteratur i skolans kulturförening
Pallas Brage (1965).

Men nu var det  bilder från Vietnamkriget  och Göran Palms bok ”En
orättvis  betraktelse” som fick mig att  engagera mig bredare.  Världen
kunde ses från flera håll än ett. Jag var med och bildade en FNL-grupp i
Örebro. Vi demonstrerade och stod med bössor och samlade in pengar.
Mina mostrar förfasade sig.

Under våren 1968 tilltog demonstrationerna och runt om i västvärlden
gjorde många studenter på universiteten uppror och försökte ockupera
kårhus  mm.  Nu  ville  man  inte  bara  visa  solidaritet  med  nordviet-
nameser borta i Sydostasien som kämpade i ett befrielsekrig, man ville
också visa solidaritet med strejkande arbetare på hemmaplan och även
visa en slags protest mot hela det nya välfärdssamhället, vilket kan ju
tyckas konstigt, då det var tack vare att vi kommit så långt i byggandet
av välfärden som vi t ex var fler som kunde ta studenten och läsa vidare
på universitet.

Mycket kulminerade i Paris 15 maj, med protester och demonstrationer.
Två dagar innan jag skulle ta studenten. Så nu inför vår egen examen
tyckte  några  av  mina  manliga  kamrater  som  också  var  med  i  FNL-
gruppen att vi också skulle protestera och göra något spektakulärt som
till exempel att bränna våra studentmössor som en del studenter gjort i
Stockholm - eller i vart fall inte ta dem på oss. För plötsligt skulle man
kunna se den vita studentmössan stå för en slags överhet ihopkopplad
med alla andra slags överheter i samhället och världen.
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Nu hamnade jag i ett dilemma. Skulle jag delta i en sådan protest? På
studentdagen!? Den dag som min mamma och pappa och många andra
i  min  stora  släkt  sett  fram  emot  och  var  stolta  över.  Efter  kort
övervägande insåg jag att jag kunde inte svika framför allt min mamma.
Jag  visste  vad  ett  foto  av  mig  i  studentmössan  på  paradplats  på
bokhyllan hemma skulle betyda. Jag tog på mig min mössa, men ändå,
som en liten protest, knäckte jag skärmen lite!

Men en annan ska vi kalla det protesthandling gjorde jag ändå. Det hade
sagts från skolans ledning att vi studenter detta politiskt kokande maj
inte behövde ha den vanliga student-dresskoden – vita klänningar för
flickorna och kostymer för pojkarna. Kanske var det en signal för att
undvika  överraskningar  och  demonstrationer  på  studentdagen.  Jag
tänkte  då  först,  impulsivt,  att  jag  skulle  ha  en  röd  klänning.  Men
återigen tänkte jag sen på mamma. Hon älskade rött men jag visste att
hon inte skulle uppskatta att jag på denna stora dag skulle sitta ensam
lysande i rött på det stora gruppfotot. Så jag kompromissade även där,
men lite mer än med ett jack i en skärm. Vi köpte en vit klänning med
stort  svart  mönster  från  det  populära  finska  märket  Marimekko.
Klänningen  finns  kvar  och  jag  ser  den  varje  gång  jag  gästar  min
konstnärliga dotters hem då hon valt att hänga den som dekoration på
en vägg i familjens vardagsrum. Min 15-åriga dotterdotter kommenterar
ofta sin mormors studentklänning, lite förundrad. Hon har i sitt liv bara
sett vita studentklänningar.

På  det  stora  gemensamma  kortet
från studentdagen 17 maj 1968 ser
man  mig  i  mitten  med  min
mönstrade  klänning.  Alla  andra
hade  helvitt,  enligt  tradition,  och
några  pojkkompisar  hade  vanlig
kavaj.  Men  vi  hade  alla  våra  vita
mössor på. På gruppbilden syns inte
att min skärm är knäckt.

När  det  var  dags  för  enskild  foto-
grafering  hade  jag  – eller  mamma?  – dock  tagit  med en  helvit  slät
jumper också, att dra på sig, så det finns två olika serier studentporträtt
på mig; ett där Marimekkomönstret syns och ett där jag ser ut att ”bara”
vara klädd i helvitt. (Gissa vilket porträtt som förstorades och sattes på
hedersplats i bokhyllan?)
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1969 och fortsättning
Dilemman och det lite halv-protestiga följde mig sen när jag våren 1969
började på Socialhögskolan i Örebro och hamnade i ett intensivt kårliv,
där höga röster höjdes för att vi skulle ”skrota kåren!”. Jag var med i
styrelsen  både  i  den  litterära  studentföreningen  Clarté,  som  snabbt
radikaliserades,  och  Socialhögskolans  elevkår,  men  jag  såg  ingen
mening  med  att  lägga  ned  studentkåren.  Jag  debatterade  i  Nerikes
Allehanda  och  fick  ordentligt  svar  på  tal  och  blev  så  småningom
offentligt utesluten, ”knäppt som en lus i den socialistiska fanan”, som
Clarte-ordföranden sa, och det var kanske lika bra det,  för sen dess har
jag i hela mitt liv hållit mig utanför alla slags ”debatter” där man bara
visar upp olika åsiktsskyltar  eller ”måste” tänka på visst vis. Skolad på
Karro, med bred kunskapsbank och i många möten med andra kulturer
tänker jag att världen är vidare än så.

Till studenterna 2018
Talet till studenterna 2018 var lite mer komprimerat än det jag skrivit
här och mer anpassat till den - magiska – stunden då. Men det jag lyfte
fram var att jag med i de första flickkullarna (mer jubel!) och historien
om min brutna skärm, min klänning (visade båda) (jubel igen!) och så
försökte jag, utifrån historien om mössan, tiden, trycket från kamrater,
och förväntningar från närstående påminna om hur vi ibland kan och
måste kompromissa men ibland inte kan eller ska. Hela livet är ju fullt
av  dilemman,  kompromisser  och  icke-kompromisser!  Särskilt  viktigt
tyckte jag det var att påminna dem om detta när det nu är valår och
många av dem skulle rösta för första gången i livet. Då gäller det att
välja så att det känns – och blir - bra. I det lilla såväl som i det stora.
Kompromissa något – men inte allt.

Fotnot:  I  ÖK  från  1968  hittade  jag  också  dåvarande  rektorn,  C-O
Bergströms tal till studenterna. Det var intressant läsning. Såhär talade
han om studentmössan

”Kanske skulle vi kunna vara överens om en sak till. Det är det där med
studentmössan. Om det är så, att studentmössan är ett klassmärke, ett
skryttecken,  är  symbolen  för  vår  inplacering  i  ett  meritokratiskt
samhälles  högsta  lönegrader,  då  kan  vi  kasta  bort  den.  Det  gäller
studentmössan och det gäller alla märken vi bär, men för oss lärare är
studentmössan  bilden  av  en  sammanhållning  mellan  livsglädje  och
bildningsarbete,  mellan  ungdomsyra  och  gammal  tradition.  I  den
traditionen har ni er plats som nydanare och som fullföljare.” ●
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Brev från mig, Olaus Petri, till
dig, Karro-pilt!

Av Olaus Petri genom Ingemar Söderström

Hej skolkamrat! Du känner kanske till Olaus Petri-
skolan?  Har  kanske  varit  inne  i  Olaus  Petri-
kyrkan!  Du  går  i  en  skola  som  har  adress
Olaigatan!  Du  har  nog  sett  mitt  huvud  i
trapphallen  i  Nybyggnaden  på  Karro!  Jag  gick
faktiskt i den skola som blev Karro, jag kan kalla
mig  din  skolkamrat.  Nu  ska  jag  berätta  om hur
livet kan bli för en ung person från Örebro som har
gått  på din  skola!  Följ  med till  min tid  – 1490-
talet!

Hemma i Örebro
Olof Pettersson hette jag från början. Född i en smedfamilj i Örebro, en
liten stad 1493,  hemma hos smeden Peter Olofsson och hans hustru
Kristina. Sex år senare föds min lillebror Lars. 

Så är det i skolan
Vi går en tid i skola i karmelitermunkarnas kloster på norr.  Och sen
kommer vi till skolan alldeles intill Nikolaikyrkan. Här går pojkar som
blivit  satta  i  skolan av  sina  föräldrar.  Inga flickor  på den här  tiden,
sorry!  Allra först får jag lära mig sjunga (för att kunna hjälpa till med
korsången i kyrkan), och så läsa, skriva och räkna, sen lär jag mig latin,
logik – ni kan kalla det filosofi - och retorik, talekonst.  Det går bra för
mig i skolan. Frågan är vad det ska bli av mig.

Föräldrarna drömmer om min framtid
Mor älskar kyrkan och drömmer om att jag och lillebror Lars ska bli
såna  som  arbetar  i  kyrkan.  Präster  eller  diakoner  eller  nåt.  Far  vill
annat: ” Olof, min käre gosse, du ska bli smed som jag och far min före
mig.   Men det  verkar  vara mor som får  rätt.  13  år  gammal  blir  jag
skickad med hästskjutsar till Uppsala, får byta flera gånger på vägen, till
universitetet som också drivs av kyrkan, och som mest är inriktat på
utbildning av dem som ska gå i kyrkans tjänst. Jag bor inneboende hos
en familj i Uppsala.
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På universitet i Tyskland
Mina lärare tycker att jag har läshuvud, så dom ordnar så att jag får resa
till Tyskland när jag är 23 år. Till universitetet i Wittenberg. Nu kallar
jag  mig  Olaus Petri.  Här  har  jag  fantastiskt  inspirerande lärare!  Jag
säger bara: Ta vara på det dina lärare har att  ge! Som den omtalade
doktor Martin Luther. Han håller föreläsningar om Bibeln som gör den
intressant! Och nu har han formulerat en skrivelse med invändningar
mot avlatshandeln –  man kunde för dyra pengar köpa ett intyg på att
man ska slippa plågas i den s k skärselden, en sorts plågsam väntplats
man tänker sig att man ska vistas i efter döden innan man får komma
till himlen. Luther begär svar på sina kritiska tankar. Jag har hört att
han spikat upp sina teser på slottskyrkans port! På latin förstås, se här
en  på svenska:  ”Människoläror  predikar den  som säger att  så  fort
pengarna skramlar i kistan flyger själen ut – ur skärselden!”

Åter i Sverige – och fruktansvärda händelser i Stockholm
Jag återvänder  till  Sverige  – och  får  en tjänst  i  Strängnäs!  Lärare  i
katedralskolan – och sekreterare hos biskop Mattias Gregersson Lillie.
Han viger mig till diakon, och jag får predika i domkyrkan, det gör jag
med inspiration av min lärare Martin Luther.  Vi märker att det är en
orolig  tid  i  hela  landet.  Den  danske  kungen  Kristian,  son  till
unionskungen  Hans,  vill  vara  kung  över  oss,  som  sin  far.  Det  vill
verkligen  inte  alla.  Efter  många  strider  och  förhandlingar  har  kung
Kristian  till  sist  tagits  emot  i  Stockholm.  Nu  följer  jag  biskopen  till
Stockholm dit vi har kallats för att vara med vid kung Kristians kröning
i Storkyrkan.

Kristian blir krönt av ärkebiskop Gustav Trolle. Kungen lovar heligt att
hålla fast vid Sveriges lag och gamla goda sedvänjor. Han tar därefter
emot  nattvarden  inför  högaltaret.  Sedan  går  han till  bords  med oss,
svenskar,  tyskar  och danskar,  och håller  högtid i  tre  dagar.  När  den
högtiden är avslutad börjas ett annat gästabud. Alla är samlade i stora
salen på slottet. Ärkebiskop Gustav går fram och börjar klaga över det
övervåld som drabbat honom och hans slott Stäket av herr Sten Sture
och hans medhjälpare förra året. Då tar fru Kristina, herr Stens änka,
fram det brev där många skrivit  under att  Stäket ska brytas ned och
Gustav Trolle aldrig därefter  anses vara Ärkebiskop.  Alla  som skrivit
under har svurit att de skall försvara detta, och lida för det om så skulle
vara. Med det löftet  tar Konungen tillfället  att  räkna alla som skrivit
under som brottslingar. Biskop Hans Brasks vaxkupong tas fram under
sigillet:  ”Till  detta är jag nödd och tvingad”  Därmed är han fri. Men
biskop Vincentius i Skara och biskop Mattias i Strängnäs och många av
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den svenska adeln,  deras tjänare och Stockholms borgare blir  satta i
fängelse.  Morgonen  därpå  låter  kungen  blåsa  i  trumpeten  och  leda
biskoparna och de riddare och borgare han låtit fånga, ut på Stortorget,
för att låta avliva dem. De döda kropparna blir liggande på torget från
torsdagen till  lördagen,  en ynklig  och jämmerlig  syn:  blodet  blandat
med vatten och träck, i rännstenar!

I Strängnäs möter jag Gustav Wasa

Nå, tillbaka till  Strängnäs.  Där  jag fortsätter  arbeta.  Men nu,  vet  ni,
jäser det av upprördhet i hela landet över den här förskräcklige kungen,
som allmänt kallas Kristian Tyrann. Och den unge Gustav Wasa, vars
far var en av dem som blev avrättade i Stockholms blodbad, samlar stöd
och blir  först  vald till  riksföreståndare och sedan,  när  kung Kristian
körts ut – i juni 1523 i Strängnäs – vald till kung.

När han är i Strängnäs, får jag träffa honom. Han kallar mig till sig för
ett samtal. Han frågar:  ”Är du den mäster Olaus Petri som predikar
här  i  staden  och  vågar  uppträda  mot  påvens  ofelbarhet,  mot
helgondyrkan och vissa andra kyrkliga bruk och sedvanor?” ”Jo, det
är  jag”,  säger  jag.  ”Vet  du”,  säger  kungen,  ”att  biskop  Brask  har
anklagat  dig  hos  mig  såsom  en  fördömd  kättare,  som  med  sina
villomeningar  förför  folket?  Han  har  bett  mig  förbjuda  dig  att
predika, och om du ändå fortsätter, låta förvisa dig ur landet!”  Jag
svarar:  ”Jag vet att eders nåd har makt att göra allt detta. Men det
avhåller mig inte från att fortsätta min undervisning!” Det tycks göra
ett visst intryck på kungen. Han säger: ”Jag önskar att du kommer till
en  viktig  tjänst  i  Stockholm,  secretarius  i  stadens  rådstuga,  där
stadens råd skipar rättvisa. Så vill jag höra dig predika!” Så hamnar
jag i Stockholm.

Drabbad av kärleken – då ska man få gifta sig!
Och när jag är där blir jag drabbad – av kärleken. Hon heter Kristina. På
den  här  tiden  får  inte  präster  och  diakoner  gifta  sig  enligt  kyrkans
regler. Jag är övertygad om att dom reglerna är helt emot det Gud vill.
Så jag kommer ut som en diakon som älskar en kvinna – och gifter mig
med henne i  Storkyrkan. Protesterna haglar,  det  blir  ett  Herrans liv!
Biskop Brask som hatar mig och det jag står för, skriver till kungen och
begär att han ska ingripa. Men kungen han är rätt cool. ”Jag kan inte se
att Gud har förbjudit någon att gifta sig, och hör att det blir mer och
mer vanligt utomlands att kyrkans tjänare gifter sig. Vi behöver göra
om reglerna i vårt land också!” Jag gör en liten skrift om det här, där
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jag säger att det i många hundra år efter Kristus var vanligt att biskopar
och präster gifte sig, innan påven förbjöd det!

Jag predikar vid kungens kröning
Den 12 januari 1528 har kung Gustav bestämt att han ska krönas till
Sveriges konung i Uppsala domkyrka. Jag predikar, det blir mitt största
framträdande. Jag säger:”En kungs ämbete är inrättat av Gud för allas
bästa,  så  att  frid  och ro må råda i  land och städer.  Gud har sänt
kungen för folkets skull, inte folket för kungens skull! Han skall inte
tyrannisera  och  kuva  medborgarna,  utan  vara  så  mot  varje
undersåte, som han ville att han skulle vara emot honom om han vore
undersåten, och den andre vore kung. Gud har givit oss en kung, och
givit  honom ett varmt hjärta. Han ser till  vanliga mänskors bästa.
Och är angelägen om Guds ords framgång, viktigt för oss alla!”

Jag inför svenska språket i kyrkan
Så vill jag införa en viktig förändring i kyrkan. Guds ord ska inte bara
läsas och mässas på latin. Man bör få höra det på sitt eget språk! Jag
inför mässan på svenska i Stockholm. I maj 1531 ger jag ut en liten skrift
om språkfrågan.  Jag  skrev:”När  Jesus  första  lärjungar,  apostlarna,
var hos judarna höll de nattvard på deras språk, hos greker höll de
den på grekiska, hos romare på latin. Vi svenskar hör Gud till såväl
som andra folk, och det språk vi har har Gud givit oss!

Jag blir tillsatt och avsatt av kungen
Först är jag väldigt uppskattad av kungen, har stort förtroende. Och det
gäller också Lars, som kallas Laurentius, min bror. 1531 får vi fina jobb.
Laurentius  blir  utsedd  till  ärkebiskop,  32  år  gammal.  Och  jag  blir
kungens  egen  kansler,  kanske  ungefär  statsminister.  Samma  år.  För
Laurentius går det ganska bra, han fortsätter sen med sitt arbete i över
40 år. För mig går det sämre. Jag är ju en teolog och bibelöversättare,
författare  och  pedagog  kan  man  säga.  Men  ingen  bra  politiker  eller
administrativ chef för kungens kansli. Det märker han, så efter bara två
år blir jag av med jobbet.   Kungen skriver:”Mäster Olof blev anlitad
som kansler, men till detta ämbete han var lika nyttig och skicklig som
en ko till att spinna silke, eftersom han icke på något kanslimässigt
sätt kunde skriva text. Mäster Olof blev avsatt för att han som kansler
var lika skicklig som en åsna spelar luta!”

Jag blir alltmer kritisk mot kungen
Förhållandet till kungen är inte bra, och jag blir mer och mer kritisk mot
hans  sätt  att  vara  kung.  Inget  föredöme.  Han  svär  t  ex  som  en
borstbindare.1539  håller  jag  en  predikan  där  jag  tar  upp  frågan  om
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svordomar:  ”Nu har det gått långt! Nu svär både olärda och lärda,
höga och låga, unga och gamla. Överheten (jag menar kungen) som är
Guds tjänare, skulle ta det här allvarligt och straffa sådana gräsliga
eder och hädelser mot Gud! Men de som skulle straffa detta svär mest
själva! De som styr har mycket att frukta, och en svår dom kommer
att drabba dem.”

Kungen blir allt mer störd
När jag har hållit  den här predikan låter  jag trycka och sprida den i
landet. Och man kan säga att kungen blir oxtokig. Han skriver till min
bror  Laurentius  och  klagar:  Biskop  Lars!  Vi  har  nu  varit  mycket
antastade i predikningar. Det sägs att överheten – jag! - skulle vara
vållande till alla svordomar som nu brukas - och allt annat ont som
sker. Fastän ni, Gud vare lovad, inte kan bevisa det! Sådan predikan
är mer orsak till uppror och fördärv än kristlig lärdom! Lita på att jag
från och med nu icke går med på mer ’reformation’ - med mindre än
att jag dessförinnan granskat och beslutat om den! Icke heller skall
något  tryck  utgå,  med  mindre  än  att  jag  först  har  granskat  och
beslutat det. Det må ni allvarligen rätta eder efter!

Rättegång mot mig
Kungen  inför  alltså  censur.  Hans  upprördhet  tilltar.  Det  inleds  en
rättslig  process  mot  mig,  med  blir  rättegång  till  nyåret  1540  här  i
Örebro. I juryn placeras bl a min bror Laurentius! Åtalet handlar om en
sammansvärjning mot kungen,  upptäckt  för  fyra år  sedan.  Ansvariga
dömdes till döden. Jag kände till sammansvärjningen, men sa inget till
kungen, eftersom jag fått veta om den i ett själavårdssamtal.  Kungen
påstår att han skulle ha översett med att jag inget sa, om jag nu inte på
nytt vållat honom skada och fördärv genom skrifter och predikningar.
Rätten dömer mig till avrättning med svärd. Allt är mörker, orättvist.
Undrar hur Lars känner sig nu. Dom har tvingat honom till det här. Så
kommer beskedet: Kungen benådar mig!!

Fortsätter leva och arbeta ett tag till
Skakad men inte  knäckt  fortsätter  jag  med arbete  av  olika slag.  Jag
bidrar till att bibelöversättningen till svenska blir klar, jag skriver regler
för  domare  –  som  sedan  används  i  flera  hundra  år,  jag  skriver  en
historiebok, En svensk krönika, där jag gör upp med en del myter – att
Sverige  skulle  vara  civilisationens  vagga  t  ex,  och att  vikingarna  var
sådan berömvärda hjältar där de gick härjande fram. Jag skriver en del
psalmer  och ett  litet  drama för  skolelever.  Sista  åren  av  livet  är  jag
kyrkoherde  i  Stockholm,  och  dör  1552,  59  år  gammal.  Min  bror
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Laurentius överlever mig med 20 år – och fortsätter reformationen i
Sverige. När man ser tillbaka på det hela kan man nog säga att ett par
Örebropojkar från skolan som blev Karro har fått  en stor betydelse i
kyrkan och landet.

Ord till dig från mig
Nu karro-kamrat, har du säkert förstått - 
att detta mitt livslopp till slutet har nått. 
Man kan tänka: det var väl ganska unikt. 
Men du, under solen är mycket sig likt.

Man möter förväntan – sen tidiga år - 
att bli det nån önskar, att gå in nåns spår.
Man pluggar, det känns som det aldrig tar slut. 
Men plötsligt en dag ska man kasta sig ut!

Man far dit nån tipsat: det där verkar bra! 
Och testar sig fram, ser: en sån vill jag va!
Man gör vad man kan och man hoppas bli sedd, 
och njuter när någon ger skönaste kredd!

Man upprörs när mänskor man har vid sin sida 
blir utsatta, kränkta och tvingas att lida, 
när människovärdet tycks gå på reträtten - 
då växer ens vilja att kämpa för rätten!

När finaste vännen min kärlek har väckt, 
då vill jag för valet bli mött med respekt. 
För kärlek är känslig, vill inte bli stött! 
Bemöt mig som ville du själv bli bemött!

Man söker sin framtid, man finner sitt sätt, 
kan be andra stötta när som det känns rätt. 
Av dom som gått före nåt kan man nog få! 
Good luck, kära vän, på den väg du ska gå! ●
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En dramatisk Påsk
Av Torkel Danielsson (med tack till Jan Hannibal Sökjer)

Det var läsåret 1957-58 och Pallas-Brage hade bestämt sig för att sätta
upp Strindbergs ”Påsk”, under ledning och regi av Adrienne Lombard,
yngre  syster  till  Yvonne.  Inspicient  för  uppsättningen  var
Brageförbundets ordförande, Jan Hannibal Sökjer-Petersen. Min egen
yngre  syster  Silja  (Cecilia,  född  1943)  var  påtänkt  till  rollen  som
Eleonora;  Silja gick visserligen i  kommunala  flickskolan,  men Pallas-
Brage  hade  detta  år  i  nåder  etablerat  samarbete  med  flickskolans
förening Daphne. Min syster var bara 14-15 år, men  hade redan hunnit
framträda offentligt i Örebro med diktuppläsning av avant-garde-poesi
av den karaktär som få förstod att ta till sig. I sann broderskärlek lärde
jag mig några strofer av de dikter hon läste,  skrivna av någon poet i
tiden:  

”Jag tog av mig min skjorta för att finna min mage, blott en sko där
jag fann. …. 
Kan väl kanten äta mitten? Inte alla veta.”  
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Detta användes sedan av mig vid syskongnabb, men egentligen vann väl
diktraderna – jag kommer ju fortfarande ihåg dem.

Det krävs som bekant inte bara regissör, inspicient och skådespelare för
att göra teater, man behöver också en del fotfolk i form av  ridåhalare,
sufflörer, tekniker, med flera. Silja nämnde att hennes bror kanske hade
lite  teknisk  kunskap  och  så  blev  jag  plötsligt  ljud-  och  ljusansvarig.
Uppgiften var inte alltför svår,  antalet strålkastare var begränsat  och
ljudillustrationerna  var  bara  lite  hästtramp,  vagnshjul,  fågelsång och
klock-klang. Ganska enkelt, trodde jag, som inte visste vad som väntade.

Adrienne var inte fyllda 30, vänlig, ingen lång kvinna, inte påstridig,
men med en bestämd vilja.  Det  fanns hos henne ett  lugn,  som dock
kunde  brytas  om  hennes  regianvisningar  ifrågasattes  eller  andra  av
henne givna instruktioner inte följdes. 

Silja var redan en utvecklad komedienn, med viss scenvana och med en
nära kontakt till sin dramatiska ådra.

Från första början märkte jag en viss spänning mellan Adrienne och
Silja; inte så att de var ovänliga mot varandra eller att man kunde höra
någon  av  dem  säga  något  illa  om  den  andra.  Tvärtom,  de  log  i
samförstånd, höll ihop om uttolkningen av pjäsen och verkade tillfreds
med allt. Men jag, som konflikträdd äldre bror till en av dem, kände en
obestämd oro när jag såg de två; det var som om jag hörde en tunn, svag
dissonans som förebådade något elände.

Och det kom, i form av ett crescendo och en händelsevirvel, som förde
MIG upp på scen istället för min syster.

Nu  är  det  så  att  Eleonora  i  pjäsen  är  en  eterisk  varelse,  svag  och
bräcklig. Min syster var inte riktigt åt det hållet, trots sin ungdom låg
hon kanske mera åt Bruden i Lorcas ”Blodsbröllop”. Detta såg Adrienne
och framförde att  Silja  istället  skulle spela Kristina,  en mer rättfram
(och i någon mening enklare) roll. Adrienne hade en annan kandidat till
rollen som Eleonora, en som nog skulle passa bättre, nämligen Marika
Wallenström. Förslaget landade inte bra hos min syster. Det blev den
urladdning jag fruktat hela tiden, med nästan synliga blixtar, hårda ord
och vredesyttringar med smäll i dörrar.  Hukande i detta satt  jag och
hörde  plötsligt  Adrienne  säga  till  mig:  ”Och  du  spelar  Lindkvist!”.
Rösten var utan appell, jag kände att jag hade offrats oskyldig för något
som låg bortom min kontroll.

Det  var  så,  att  vi  hade  full  rollbesättning  förutom  Lindkvist  –  nu
saknades visserligen också en Kristina, men det fanns en bra reserv för
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den  rollen,  Anna  Myhrman.  Jag  försökte  lamt  hänvisa  till  det  stora
ansvar som ljus- och ljudtekniker som ålåg mig, men det argumentet
sopades  undan,  Lindkvist  uppträder  på  slutet  och  då  var  min
teknikerroll obehövlig. Det fanns för mig inget annat val än acceptera
oket,  kanske  var  jag  i  djupet  också  intresserad  av  att  ta  mig  an
uppgiften. Som jag minns det, var det dock en börda och en känsla lik
den, när man första gången står på högsta trampolinen i Örebro badhus
och alla där nere väntar på att man ska kasta sig ut. Det gick inte att
backa och ta trappan ner, så att säga.

Nu  hade  jag  inte  bara  tekniken  att  tänka  på,  utan  även  en  roll  att
studera  in.  Det  uppstod  tidsproblem,  jag  sköt  upp  de  tekniska
lösningarna inför min första (och hittills enda) skådespelarprestation.
Det  började  närma  sig  generalrepetition  och  premiär,  rollen  var  väl
någorlunda instuderad, nu fattades tekniken.

Ack,  sena  tiders  barn,  som  har  allt  givet!  Hästhovar,  fågelsång,
kyrkklockor, lappri idag, några klickningar på nätet, inga problem. Men
1958 ...

Det skulle vara kyrkklockor, som sagt, och Adrienne sa att det skulle
komma en högmässa från Lunds  domkyrka en söndag;  jag  noterade
detta  nogsamt,  såg  till  att  ha  magnetband  färdiga  för  Tand-
bergbandspelaren  vi  hade  hemma,  gick  i  tankarna  genom
inspelningsproceduren  –  och  glömde  sedan  totalt  bort  alltsammans.
Först  några  dagar  efter  söndagen  ifråga  flöt  en  isande  känsla  av
katastrof genom mitt huvud och ner efter ryggraden. Ett desperat försök
att  spela  in  Nikolaikyrkans  klockspel  misslyckades  totalt,  trots  en
hemmagjord  fjärrmikrofon.  Frenetiskt  sökte  jag  i  tidningens
radioprogram efter alternativ och fann en utsändning av invigning  av
en kyrka i Porkala; jag spelade in den.

Den lät inget vidare, klockan i den kyrkan. Den hade en klang nära släkt
med den en vällingklocka avger; högt i diskanten och utan någon som
helst malmkänsla.  Jag var nu ganska stressad, milt  sagt,  men såg en
svag möjlighet att komma ur mitt svåra läge.

Inspicienten Jan Hannibal skulle komma hem för att hjälpa mig med
inspelning av hästhovstramp; vi skulle använda halva kokosnötskal för
detta, hade vi bestämt. Jag bad honom ta med en bandspelare,  jag vill
minnas att det var samma modell som jag förfogade över. Utan att fråga
efter  föräldrars  godkännande,  gjorde  jag  så  ett  ingrepp  i  vår
bandspelare;  jag  lödde  bort  en  ledning  till  avspelningshuvudet.  Nu
kunde  vi  spela  in  på  denna  maskin  utan  att  tidigare  inspelning
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raderades; genom att köra Porkalaklockan i olika hastigheter mellan de
två bandspelarna fick vi så småningom ett ganska imposant klockspel.
Jag lödde tillbaka ledningen, Adrienne trodde det var Lunds domkyrka
och jag andades ut. Hästarna lät också OK, kanske något ihåligt ljud av
hovar,  men ingen klagade.  Fågelsången och vagnshjulen kommer jag
inte ihåg hur jag fick tag på, antagligen via radion även här.

Genrep och premiär gick utan anmärkning och jag fick allt ljud och ljus
att  fungera. Hur det gick att  spela Lindkvist har jag egentligen ingen
aning om – jag var antagligen så skräckslagen att  alla minneskretsar
slogs ut. Men recensenterna var snälla, här är ett exempel jag fått av Jan
Hannibal (osäkert vilken tidning, NA/NT, ÖK eller ÖD): 

Skolteater i Örebro 

”Per  aspera  ad  astra”  –   genom
svårigheterna mot stjärnorna – heter
ett  gammalt  latinskt  ordspråk,  som
faktiskt kan passa in på de ambitiösa
skolungdomarna  i  de  litterära
föreningarna  Pallas-Brage  och
Daphne, som i lördags visade sitt nu
traditionella  framförande  av  en
teaterpjäs. I år hade man stannat för
August Strindbergs Påsk, och även om
det  denna  gång  inte  helt  lyckats  att
komma igenom svårigheterna och nå
stjärnorna, så kom man i alla fall en
bit på väg!

Skådespelerskan  Adrienne  Lombard-
Åkesson  (Yvonnes  syster)  hade
regisserat  och  det  är  säkerligen  mer
än femtio procent hennes förtjänst att
det  blev  så  bra,  som  det  blev.  Ty
Strindberg  är  inte  lättolkad!  Bäst
bland  de  unga  skådespelarna  och

skådespelerskorna  var  Eleonora  –
Marika  Wallenström  –  som  var
precis så späd och genomskinlig, som
man  tänkt  sig  Eleonora.  Bra  var
också  hennes  motspelare
gymnasisten  Benjamin,  spelad  av
Gunnar  Mårtensson.  Håkan
Brohagen hade fått styckets svåraste
roll på sin lott, och han lyckades inte
helt  med  sin  uppgift  att  tolka  Elis
känslor.  En  god  motspelerska  hade
han  i  Anna  Myhrman,  medan
modern i pjäsen Inger Svärd verkade
en smula för ungdomlig. I klass med
Eleonora,  och  kanske  ett  litet  strå
vassare, var ”Totta” Danielsson som
den  snälle  ”boven”  i  dramat,
Lindqvist.

………..

Elle
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