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Nytt år och nygamla traditioner

Bara några veckor återstår av 
2022 och planeringen för nästa 
år är redan igång. Bland annat 
kan man på sista sidan i detta 
nummer av Aktstycket hitta vå-
rens inplanerade föreläsningar 
på ArkivCentrum. Program-
met börjar redan onsdagen den 
25 januari när vi återupplivar 
vår gamla tradition med en 
föreläsning under Hindersmäs-
soveckan. 
 Traditionen började redan 
under Hindersmässomarkna-
den 2000 när historikerna Peter 
Aronsson, Yvonne Hirdman 
och Thord Strömberg i semina-

rieform analyserade 1900-talet i 
backspegeln. De två åren därefter 
kom historikern Dick Harrison att 
först föreläsa om Digerdöden och 
därefter om de vilda nunnorna i 
Poitiers. 
 Därefter har många kända 
föreläsare besökt ArkivCentrum 
under Hindersmässan såsom Yrsa 
Stenius som föreläste om gåtan 
Albert Speer, Göran Hägg som 
berättade om det svenska folk-
hemmet, Göran Greider tecknade 
bilden av Dan Andersson, John 
Chrispinsson berättade om den 
glömda svenska historien på andra 
sidan Östersjön, Maja Hagerman 
föreläste om rasbiologins framväxt 
i Sverige och Karin Bojs om våra 
förfäder som nu går att spåra tack 
vare den revolutionerande DNA-
tekniken. 
 Sist ut strax före ArkivCen-
trums flytt 2019 från Nikolaigatan 
var historikern Kalle Bäck som 
föreläste om matens och dryckens 
historia. Först ut i våra nya lokaler 
blir nu historikern Kristian Gerner 
som också kan knyta ihop traditio-
nen från Nikolaigatan i och med 
att han föreläste under Hinders-
mässan 2012. Den gången var 
rubriken »Ryssland – en europeisk 
civilisationshistoria«. Då visste 
vi inte riktigt vilken väg Ryssland 
skulle ta. Tyvärr vet vi i dag vilken 
väg man valde och vi befinner oss 
nu i ett nytt krig som vi inte har 
sett i Europa på 80 år. 
 Föreläsningen denna gång 
har Kristian Gerner valt att kalla 
»Ukraina, Ryssland och kriget – 
historia som blodigt allvar«. Det 
blir en spännande fortsättning på 
föreläsningen från 2012 och frågan 
är vilken väg Ryssland slår in på ef-
ter anfallskriget mot Ukraina? Vad 
kommer att hända med Ukraina 

och har Ryssland i dess nuva-
rande form en framtid? 
 En annan tradition som åter-
upplivas till våren är den lokal-
historiska kursen som drar igång 
igen i mitten av januari.
 Under våren inleder vi också 
ett nytt samarbete. Sedan tidi-
gare har ArkivCentrum samar-
rangerat föreläsningar med Lo-
kalhistoriska sällskapet i Örebro 
län, och det är ett samarbete som 
fortsätter framöver, men från 
och med januari kommer Ar-
kivCentrum även att samarbeta 
med Föreningen Arkeologi och 
Historia i Örebro län. Samarbetet 
inleds med en föreläsning mån-
dagen den 30 januari då arkeo-
logen Kent Andersson föreläser 
under rubriken »Allt är guld som 
glimmar!«. 
 Det är givetvis fri entré till alla 
föreläsningar på ArkivCentrum     
så varmt välkomna till vår fina 
föreläsningssal under våren!

Omslaget
Till detta julnummer av Akt-
stycket har omslagsbilden 
hämtats från Lyckoslanten nr 
1/1944. Den relativt okände 
tecknaren heter Sture Ramberg 
(1906–2002). Han försörjde sig 
huvudsakligen som tecknings-
lärare i Landskrona, men på 
kvällar och helger tecknade han 
serier såsom »Pyret och Lasse« 
som publicerades i Lyckoslan-
ten under tre decennier. Det är 
också Pyret och Lasse som man 
ser på omslagsbilden. Ramberg 
tecknade även bland annat serien 
»Karlsons Kalle« i veckotidning-
en Tidsfördrif och idrottskarikaty-
rer i rikstidningar såsom Dagens 
Nyheter.

 Håkan Henriksson
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Jeremias diktning domineras av tre teman, 
nämligen kärleken, döden och platsens poesi 
både på tröstlösamålet, och standardsvenska. 

Om man går lite mer på djupet uppenbarar sig ett 
överraskande komplicerat och lödigt barntema med 
en diktning om och för barn både i poesi och prosa. 
Han leker gärna med sago-, berättelse- och allego-
riformer och hans sagodiktning är rätt omfattande 
och skulle spränga formatet om man skulle göra den 
full rättvisa.  

 I arkivmaterialet finns spår av en antologi japan-
ska och malajiska sagor i urval och översättning av 
Jeremias i Tröstlösa. Men den har inte gått att loka-
lisera. Där framgår också att Jeremias vann tredje 
priset om 50 kronor i Svenska Dagbladets barn-
berättelsetävlan 1922 med berättelsen Tomten som 
ramlade i bläckhornet. Att skriva sagor och berät-
telser tycks ha varit en bra inkomstkälla för Jeremias 
eftersom de kunde publiceras på flera ställen, ofta 
först i rikstidningarna Dagens Nyheter och Svenska 

Jeremias låter 
barnen träda fram

Levi Rickson tillsammans med vänner omkring 1890. Foto: Eric Bergquist, ArkivCentrum Örebro län. 

Närkes främste diktare, Levi Rickson (1868–1967), som från 1892 kallade sig Jeremias 
i Tröstlösa, blev häromåret porträtterad av Nerikes Allehandas förre kulturredaktör Dixie 
Ericson i boken »Tröstlösamålet – hur Levi Rickson diktade med närkehjärta«. I denna artikel 
fortsätter han analysen med att föra fram Jeremias diktning om och för barn. 
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Dagbladet och i andra publikationer som 
jultidningar etc.  
En del av sagorna och dikterna är helt 
klart riktade till barn, till exempel 
Katten med de blå öronen lik-
som Harbarnet Hoppy och Herr 
Taggpäls (alla i Bok III). Det 
gäller också de tre texter han 
fått publicerade i bokserien 
Barnbiblioteket Saga läsebok 
i hem och skola som gavs 
ut av Svensk Lärartidnings 
förlag under många år. En 
av dem är den ovannämnda 
dikten Katten med de blå 
öronen. En annan är Sagan 
om den söta lilla krokodilen. 
Den är också publicerad i 
prosaboken Mera sådant och 
annat – Historier, kåserier, 
sagor och dikter. Den samsas 
där med flera sagor, som inte är 
lika barnvänliga. Feen Guldöga 
med underrubriken Nästan som 
en saga är mycket läsvärd med en 
lysande entomologisk utläggning 
om »feen« som på latin heter Chrysopa 
perla och på svenska florslända. Jeremias 
experimenterar också med kom-
plicerade berättarteknik i sin poesi, 
till exempel Sagan om hatten (Bok 
III) berättad för flickebarn enligt 
underrubriken. Skalden låter där en flickas hatt stå 
för diktjaget, en allegorisk vändning i moll typisk för 
Jeremias.  Bortom det synliga spinner ödets gudin-
nor »sitt brokiga ödesgarn«. 
 En allegori bygger på en metafor, här hatten, som 
kopplas till en story. Flickan får hatten i juli då livet 
leker i sol och värme och han, hatten, får vara det 
kära huvudet nära. Hösten kom och hatten slängdes 
grymt i en skrubb på vinden – och glömdes. Nya 
hattar fick vara nära huvudet kommande vår. I sista 
strofen möter den slitna och bortglömda hatten och 
diktjaget sitt öde, ty de är båda gamla, fula och omo-
derna. Slutraderna lyder »… Att förbrinna / är den 
lott oss står att vinna.« Flickan slänger hatten i elden 
och därmed har hatten och diktjaget fullbordat den 
livslott som ödets gudinnor spunnit åt dem. 

Idel små flicker och jäntor 
Av allt att döma var Jeremias barnkär. Det hävdar 
också hans nära vän och journalistkollega Karl S 
Karlsson. I källmaterialet finns bland annat en pärm 

med barnteckningar och rara små brev 
till farbror Jeremias. 

Där finns också diktinslag där för-
tjusande flickor fnittrar, skrattar 

och tar ton och några få andra 
där kärlekskranka pojkar går 

på blåtiror och näsblod eller 
bygger fågelholkar och för-
söker uppvakta flickor med 
äpplen om höstarna.
Men Jeremias barnper-
spektiv begränsar sig 
nästan helt till små flickor 
som uppenbarligen 
verkat ge honom »förtjus-
ningsfeber« för att tala 
Hjalmar Bergmanska. 
Fast inte helt förbehålls-
löst som vi ska se. Flickor 
växer ju upp och då kan det 

bli annat ljud i skällan. Som 
väl är, men starka kvinnor är 

inte särskilt efterfrågade eller 
uppskattade efter förtjänst av 

manssamhället. Könsrollerna är 
föga överraskande de traditionella 

och hans diktning just om småflick-
or väcker oundvikligen lugubra tankar 

och en liten oro i vår sexualiserade 
tid. Men den är gammaldags i 
tonen och fri från tvetydigheter. 
Jeremias tyckte enligt en intervju 

på 60-talet för en norsk tidning att man pratade för 
mycket om sex och att ordet inte ens funnits när han 
var ung.
I ungdomen lärde han känna några flickor i sin 
bekantskapskrets, som inspirerade honom att ta in 
dem i sin poesi. 

Tre töser och en varning  

Bästa musiken
Bästa musiken, som uppå jola finns,
ej kommer från klavere å ej från klarinetten,
å ej från fijolen dä trolldomsnäte spinns,
som fångar som ett inte karske jätten. 
För flicker di ä bätter än alla instrument,
når glaa skratte spelar å hjärta står på glänt.

Å ja, ja vet e flicka, mä den ä ja bekant,
för henne ha ja träffa så många, många gånger
å dä ä e som skrattar så inneligen grant,
så att dä e som um ho sjönge sånger.
Ho kvittrar som e siska, dä ä som fåglalåt, 
dä tillrar som en vårbäck i sola söderåt. 

En ung Levi Rickson vid 1890-talets mitt. 
Foto: Axel Barr, ArkivCentrum Örebro län. 
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Dä blänker te i ögera, å di ä vackert blå,
å dessa blåa öger di tycks mej allti skratta,
så röcker dä i gröppera i hennes kinder små,
där ungdomsröa roser ha blitt satta.
Å nu ha skratte hunne allt ner te hennes mun.
Där tror ja att vi lugnar oss en lita lita stunn.

Ja, dessa röa läppar!... beskriv dom den som kan!...
Å tännera di lyser så blänkane å vita.
Men tyst… här kommer skratte… här ä dä… ja
   minsann,
dä ä som drill på drill! Å tocka lita!...
Dä flyger å vill gömma sej men kan ej gömsle få,
då svingar dä sej oppåt som en fågel i dä blå.

Du lilla glaa siska, tänk va du skrattar bra,
å va dä ä mej ljuvelit te sitta här å lyssna.
Nu är jag bara rädder, kanske en vacker da
ska dina glaa toner sorgse tystna.
För sorga ho kan komma, når hjärta står på glänt…
Då spelar inte skratte på sitt glaa instrument.

Om dikten
Bästa musiken finns med i Jeremias bok I. Till den 
»glaa siskan« som apostroferas i sista strofen lär det 
finnas en verklig förebild. Dikten dyker nämligen 
upp i Valborg Sundblads bok Tiden flyr bort uppå 
hastande vingar – minnen från gamla Örebro och 
Risbergska skolan som utkom 1932. Här berättar 
författaren om sin skolkamrat Ester Fosselius: 

Hon var min knäkamrat under alla de glada skol-
åren och kallades med rätta ’Den vackraste flickan i 
Kumla’. När konstnären David Vallin första gången 
såg henne inspirerades han till att måla ett helt 
enkelt bedårande porträtt. Det hamnade i redak-
tör J.L. Saxons ägo men har tyvärr blivit lågornas 
rov.  ’Jeremias i Tröstlösa’ har i sin tur inspirerats 
av nerikestösen till en betagande visa som han 
givit namnet ’Bästa musiken’, och där har han låtit 
sin lyras finaste strängar spela i gladaste dur och 
vekaste moll.

Liten läshjälp
Jeremias arbetar med korsrim i de fyra första 
raderna av de fyra sexradiga stroferna (en med sju 
rader för att få till rimmet) de två sista raderna är 
parrimmade.
 Hans tröstlösamål flyter på och de flesta dialekt-
formerna ligger nära standardspråket. »Jola« – 
»jorden«, »tocka« – »sådana«, »röcker« – »rycker«; 
»karsk« – »att uppträda oförskräckt« tillhör stan-
dardsvenskan liksom, »tillra« – »sakta rinna och 
droppa«, »gröppera« – »gropar« är en gammal 
form, här »skrattgroparna«, uttrycket »fångar som 
ett inte« betyder här »fångar lätt«, siska är en typ av 
mindre fink. 

Till Anne-Marie, angående mina 
drömmars mantel m.m. 
Mina drömmars mantel var är
han? Ja, var?
När själv jag for hem han stan-
nade kvar.
Hur skall han mig åter plikt-
trogen bli
mina drömmars mantel, o,
Anne-Marie?
Vit är han till färgen, som spöke
han går
kanhända bland trädgårdens
grönskande snår
När månskenet flödar på blom-
mornas bädd,
och sjöstranden i dimmor är
klädd. 
Mina drömmars mantel, o, mö-
ter Du den
så bli icke förvånad och rädd,
kära vän,
nej, tag honom du i hans vif-
tande arm
och håll honom fast och slå
modigt alarm
att strax kan fängslas och bli 
ett paket
med snöre omkring till sin egen 
förtret.

Levi tillsammans med storasystern Maria år 1871. 
Foto: Okänd, ArkivCentrum Örebro län. 
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För resten Dig tackar jag vac-
kert för sist
och för avskedsrosen på gröns-
kande kvist
och för rolighet under timmar-
nas gång 
under himmel blå och i kräftrik
salong.
Jag hälsar er alla, o, Anne-
Marie.
Men må drömmarnas mantel 
häktad bli.

Om dikten 
Diktens Anne-Marie lärde Jeremias känna i yngre 
dagar. Hon var dotter till Jeremias vän grosshand-
laren Uno Bergvall, Örebro. Poeten var en ofta 
sedd gäst på familjens sommarställe Skrumpetorp 
i Godegård på gränsen mellan Närke och Öster-
götland. Anne-Marie figurerar som en slags guide i 
dikten Ramsjön i Jeremias bok III, »…I björkarnas 
doftande grenverksgaller, / ledsagad av bofinkens 
drillmelodi / uppför åsen klättrade Ann-Marie…« 
 I grosshandlarens efterlämnade papper upptäck-
tes en del så kallade fägnerim av Jeremias, smådik-
ter som skalden brukade skriva vid födelsedagar 
och andra bemärkelsedagar. Dessutom tillfällig-
hetsdikter riktade till lilla Anne-Marie. 

Liten läshjälp
I dikten ovan använder Jeremias sig av en kenning, 
en poetisk omskrivning för en sak eller företeelse. 
Kenningar användes i fornnordisk diktning, spe-
ciellt i den fornisländska poesin. Där kallas skepp 
ibland »segelhästar« och blod »stridssvett«. Ibland 
kan de vara svårtolkade. Men Jeremias kenning 
»mina drömmars mantel« är tydlig. Den står för 
hans kvarglömda nattskjorta. Dikten finns inte 
publicerad i bokform och är att betrakta som ett ro-
ande fägnerim som ett tack till familjen Bergvall för 
välfägnaden senast. Rimflätningen är så elegant och 
intrikat synkoperad att rytmen nästan är omärklig 
vid tyst läsning. Rad 2 och 4 rimmar, liksom 6 och 
8, 10 och 12 och så vidare till och med rad 38 och 
40. Jeremias är en virtuos rimsmed.

Marianns visa
När Mariann
blir stor och grann
skall hon ha en prins till man,
en som kan
köra spann
och bli kung i ett vackert land.
Diadem, purpurbräm, 
hermelinsmantel, mjuk och bekväm,
pryder opp
drottningens kropp
ifrån fot till topp.
Tänk vad Mariann
då skall bli grann!
Hon åker i gullvagn 
vid flöjters klang,
hon bor i slott 
och äter gott
och somnar, fin som fjun 
på ejderdun.

Om dikten 
Denna dikt har också en tillkomsthistoria berät-
tad av Jeremias. Den återges i flera källor. Diktens 
Marianne, född 1895 i Örebro, är dotter till Jeremias 
vän Birger Mörner och hans första fru Elisabeth 
Brink. När Jeremias gjorde ett besök helt apropå i 
det Mörnerska hemmet fann han modern stegande 
över golvet sjungande revyvisan och slagdängan 
Kalle P i ett fåfängt försök att trösta sin ettåriga dot-
ter. Jeremias tyckte inte låttexten riktigt passade för 
det »lilla gullet« och lovade att skriva en ny text.
 Sagt och gjort. Nästa dag levererade Jeremias 
en ny text, Marianns visa. Den kom sedan med i 
Jeremias bok I.
 Mamma Elisabeth var en uppburen opera- och 
konsertsångerska. Marianne blev också en framstå-
ende operasångerska tillika hovsångerska. Snäppet 

Ungdomsporträtten på Levi Rickson är få, och i och 
med att han blev tunnhårig i tidig ålder ser han ofta 
äldre ut än vad han i själva verket var. På detta 
porträtt är han 25–30 år gammal. 
Foto: Axel Barr, ArkivCentrum Örebro län. 



7December 2022Aktstycket

vassare än sin mor om man ska tro kritiken och 
definitivt mer framgångsrik. Hon hade ofta Ma-
rianns visa på repertoaren men Kalle P-melodin 
hade ersatts av en mer melodiös tonsättning signe-
rad Ivar Widéen. Publiken var hänförd, men anade 
säkert inte att den var skriven just för henne – som 
ettåring.
 Marianne Mörner stavade sitt förnamn med e på 
slutet. Jeremias använder formen Mariann san-
nolikt helt avsiktligt för att rädda diktens parrim. 
Så här i efterhand ter sig den hyperromantiska 
sagotonen i dikten lite ironisk. Den unge diktaren 
Jeremias ser ett prinsessliv i all konventionell väl-
mening för den lilla tösen på mammans arm. Men 
hennes liv blev helt annat. I Marianne Mörners bio-
grafi möter läsaren en yrkeskvinna med ett enormt 
driv och många strängar på sin lyra. Hon kunde på 
sin meritlista sätta sångerska, sång- och talpedagog, 
bokbindare, bokkonstnär, möbelsnickare, initiativ-
tagare till Stockholms kvinnliga bilkår och pistol-
skytt. Och någon prins i hennes liv finns det inte ett 
spår av, vilket ju inte betyder att han inte funnits. 
Marianne förblev emellertid ogift till sin död 1977 i 
Stockholm.
 Hennes far Birger och hans konstnärsvänner 
Gustaf Fröding, Verner von Heidenstam, Albert 
Engström och J.A.G. Acke kallade henne Pyttan 
och skapade kollektivt en ABC-bok, Pyttans 
AB-CD-lära, som överräcktes till henne på 25-års-
dagen. Den är rätt kul och fyndig bitvis men oav-

siktliga rasistiska formuleringar i en svunnen tid 
gör den omöjlig att läsa.   

Liten läshjälp
Diktens nitton rader har en ovanlig rimflätning. 
Jeremias använder sig av parrim i de inledande och 
avslutande raderna. Däremellan excellerar han i 
rimmade treradingar till exempel »opp«, »kropp«, 
»topp«… 
 Några ålderdomliga ord förekommer till exempel 
»purpurbräm«. »Bräm« kallas en bred kant på ett 
klädesplagg. »Purpur« är benämning på ett dyr-
bart färgämne med en djupröd nyans utvunnen ur 
purpurkräftan värdig en hermelinsmantels tygbräm 
– som ska platsa i poesi.

Länge sen dess
Hennes klänning va blå mä vita bann…
Va dä du? Va dä du? Ja dä va ingen ann!
Dä ä länge sen dess – gi mej si – jo dä stämmer –
så länge sen att åra mej skrämmer. 

Du ä vackrare nu, å stor ha du blitt.
Då va du en unge, som ingenting sitt,
som ingenting hört eller lärt sej begripa
mer än räcka ut tunga å lipa.

Dä gjorde du åt mej, ditt otäcka troll, 
du hade di mormors solparasoll
å stog nerve grinna där vägen krökte,
å vyssla ja tror du försökte.

/…/

Så inleder Jeremias en dikt på tröstlösamålet i 
Jeremias bok II. I den första strofen blickar diktja-
get tillbaka i tiden. I den andra återförs läsaren till 
nuet. Och det står klart att dikten handlar om en 
flicka som blivit vuxen.
 I de fyra följande stroferna presenterar det far-
broderliga diktjaget sentimentala ögonblicksbilder 
om sina och den lilla flickans lekar och umgänge. 
 Hon log när han kom på besök och grät vid hans 
avfärd. Han tog till och med skulden för en sönder-
slagen kopp och räddande henne från riset, vilket 
säger något om tidens uppfostringsmetoder. 
 De lekte häst och diktjaget fick en släng av hen-
nes piska när han var lat.  Hon satt i hans knä på en 
bänk under ett äppelträd »och lydde på sager um 
drakar å kungar / å um snälla å elaka ungar«.  Men 
det var för länge sedan och i den sista strofen åter-
vänder diktjaget suckande till nuets realiteter… 

Å nu ä du stor. Å gammal ä ja,
men ja minns som i går en solskensda
når ja såg dej ve grinna, där vägen krökte, 
å vyssla ja tror du försökte.

Marianne Mörner (1895–1977).  
Foto: Jan de Meyere, Stockholms stadsmuseum. 
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Om dikten
En sentimental och tillbakablickande dikt i moll. 
Där ljuder en förgängelseton som dock lättas upp 
av minnet av alla lekar och förtroliga sagostunder. 
Men små flickor växer upp och blir vuxna. Det är 
livets gång. Jeremias själv fick ju många tillfällen 
att blicka bakåt, eftersom han blev 99 år. Vid denna 
höga ålder är det lätt att bli ensam. Ensamheten 
växer med tidens gång. De flesta generationskam-
rater och vänner har försvunnit för alltid. Man är 
ensam kvar med sina minnen.  
 
Liten läshjälp
Länge sen dess har som helhet åtta fyrradiga 
strofer. Alla parrimmade. Tröstlösamålet erbjuder 
inte några större problem: »sitt« – »sett«, »lydde« – 
»lyssnade«, »nerve« - »nere vid«, »vyssla« - »vissla«, 
»um» - »om«, »når« – »när», »ve» – »vid«, »grinna« 
– »grinden«. 

Akta dej du!
Så snart hon kunde tala så där något så när,
så var hon så förnumstig och säker och tvär.
Och hennes runda kinder, med färg i rött och vitt
och ögonen, de blånade, de lönade en titt.
Men när man henne nalkades, så gav hon sju för tu,
hon nickade och sade blott sitt: Akta dej du!

Hon var så illa liten och redan originell
ty aldrig gavs den hälsningen mig förr av en mamsell,
fastän, ja, sant att säga, det kanske vore bra 
om alla flickor sade så i stället för goddag. 
Det vore kanske nyttigt om de varnade oss så,
hälst när de slutat upp med att längre vara små.

Ack, detta varningsropet för sent till mig blev sänt,  
förty jag är det barnet som elden redan bränt.
Och ser jag långt tillbaka på tilländalupna år
jag känner stilla tvekan att den förslår.
Det är den gamla sagan om ett roligt paradis,
ett akta dej, en frestare, en ängel med ett ris. 

Om dikten
Dikten Akta dej du! (Jeremias Bok II) är skriven 
senare än dikterna ovan. Det är en typisk Jeremias-
dikt där hans grundläggande pessimism går i dagen 
och ser till att stämningen får pyspunka. Inget ska 
få växa till himlen. Här gäller det kärleksaffärer 
och hjärta och smärta. Han påpekar på sitt karak-
teristiska lite halvkvädna sätt att »små flickor« trots 
den lockande utanskriften också är människor som 
kan ta sig förmenta friheter och vara »originella«. 
Diktjaget bekänner att han blivit »bränd« i relatio-
ner med kvinnor. Men han är pessimistisk också 
vad gäller utfärdande av varningar. Hans kom för 
sent. Borde inte flickor och kvinnor ständigt slå 
larm om att de kan orsaka »brännsår«. Diktjaget 
försöker lyfta upp »problemet« till  en köksfiloso-
fisk nivå i slutraderna med en hänvisning till sagans 
värld. Ett sista akta dej – du man – i en gammal 
tradition med Eva som frestare och förförare och 
surkäring. Den attityden går på tvärs mot en del av 
Jeremias diktning som i Den rätte (Jeremias 1), där 
han intar ett kvinnligt perspektiv.

Liten läshjälp
Dikten har tre sexradiga strofer med parrim och 
Jeremias är på suveränt rimhumör. Några ålder-

Levi Rickson på besök hos vänner vid Sörby gård i Almby den 6 september 1916. Foto: Okänd, ArkivCentrum Örebro län. 
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domliga och ovanliga ord: »förnumstig« – »snus-
förnuftig«, »illa« – här »mycket«, »mamsell« – gam-
mal titel för »ogift kvinna«, tilländalupna – »som 
har sitt slut« eller »gångna«, »sju för tu« ett ålder-
domligt uttryck som enligt Svenska Akademiens 
Ordbok (SAOB) kan ha lite olika betydelser, här 
betyder det väl snarast att diktens »hon« är svår att 
ha att göra med och hela tiden försöker skaffa sig 
fördelar.   

Katten med de blå öronen
Det var en gång en katt
på promenad en natt,
hans tassar hade klor
men inte några skor.

Han gick så tyst, så tyst,
det hördes ej ett knyst      
och svansen den stod opp
vid slutet av hans kropp.

På ryggen var han grå, 
hans öron voro blå, 
hans mage violett
och ganska rund och mätt.

Ty nyss han ätit upp 
en liten kycklingtupp,
en råtta och en fisk
och ändå var han frisk.

De lågo alla tre –
o ve! o ve! o ve! –
I kattens mages rum
och fisken han var stum.

Och nu är sagan slut. 
Om du den hört förut 
så får du nypa dej 
i näsan ifrån mej.

Om dikten
Dikten Katten med de blå öronen står allra sist i 
Jeremias bok III. Men huvudpersonen har inte stan-
nat där. I början på 60-talet satt den modell för en 
ny souvenir som kunde förgylla Örebros 700-års-
jubileum 1965. Det var en merit att den hade sin 
hemvist i Jeremias poesi. Jeremias var fortfarande i 
livet. Det var Örebro Läns Hemslöjd som formgav 
katten. Resultatet blev ett mycket mjukt kattdjur i 
tyg nära 30 centimeter högt tillverkat i Stockholm. I 
dag tyvärr nära nog okänt. 
 Den blåörade katten har smugit sig in i Björn 
Meidals antologi Katten i svensk poesi – dessa eld-
ting bland all mänskotomhet. 
 Tillsammans med Jeremias andra två katter i 
dikterna Käringa å katta och Spindeln å katta.  Ett 

okommenterat urval av ädla Närkekatter. Det är väl 
närmast att betrakta som ett tjänstefel av författa-
ren. 
 Tidigare hade Katten också slunkit in i Barnbibli-
oteket Sagas utgåva No 155 1939. Konstnären Manne 
Östlund illustrerade spontant katten på promenad 
och sände teckningarna till Jeremias, som blev 
överförtjust. Året var 1928. Dikten hamnade tack 
vare dem i tidningen Jultomten samma år. 
 Till saken hör att den populära dikten tonsattes 
av Jeremias och att han skapade en refräng för kör- 
och allsångsbruk på mönstret: »Det var en gång 
en katt /’tralalatt’  på promenad en natt / ’tralalatt’ 
hans tassar hade klor, / ’tralalor’, men inte några 
skor.«

Liten läshjälp
Dikten har sex fyrradiga fyndigt parrimmade 
strofer. Ytterst lättläst poesi med humorglimtar 
som den blåörade kattens kosthållning och violetta 
mage. Jeremias förkärlek för det lätt absurda går 
här i dagen. Några ålderdomliga och ovanliga ord: 
»lågo« – »låg« i modern standardsvenska, en ålder-
domlig pluralform i preteritum av verbet »ligga«.

Dixie Ericson

En katt finns även på skulptören Lenny Clarhälls minnesmärke 
över Jeremias diktning som finns vid Jeremiasstugan i Wad-
köping. Foto: Bernt Larsson. 
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Barn har rätt till kultur. 
Detta har under flera år 
slagits fast i den nationella 
kulturpolitiken. Det är ett 
mantra som är avhängigt 
såväl de resurser som tillde-
las våra kulturinstitutioner, 
som hur vi kulturinstitutioner 
själva väljer att arbeta. 

Covid-19 gjorde att vi blev tvingade 
till förändring. Att kunna styra om 
stora delar av verksamheten från 
fysiska möten till digitala verktyg 
blev en fråga om överlevnad för 
många i kultursektorn. När vi nu 
har återgått till det normala, är »det 
normala« inte längre detsamma 
som förr. Även om digitala möten 
inte är någonting nytt har ändå 
pandemin medfört att det nu är ett 
lika normalt sätt att mötas skärm 
till skärm som ansikte mot ansikte.
 ArkivCentrum Örebro län och 

Arkiv Västmanland är båda regio-
nala, enskilda arkivinstitutioner 
och uttalade önskemål finns från 
våra regioner för den utåtriktade 
verksamheten, med fokus på barn 
och unga. Resultatet av dessa krav 
blir ofrånkomligt att utveckla arki-
vens digitala verksamhet och även 
rikta satsningarna mot skolan. Vi 
frågade oss om det inte är väldigt 
svårt att nå barn genom en skärm? 
Genom frågor till grundskolelä-
rare årskurs 4–6 i vår omgivning 
verkade distansundervisning inte 
direkt ha förekommit. Vi kom 
fram till att det visserligen kändes 
svårt men ändå nödvändigt, med 
tanke på vårt uppdrag. 
 Det är lätt att se nödvändigheten 
i att de kulturaktörer som kan bidra 
till att barns och ungdomars utbild-
ning breddas och fördjupas, ges 
förutsättningar för att kunna nå ut 
i delar som uppfattas som perifera 

i förhållande till de centra där kul-
turaktörerna ofta befinner sig. För 
vår del var det därför inte fråga om 
att ersätta fysiska besök med digi-
tala besök, utan om barnen över-
huvudtaget skulle få ta del av våra 
arkivs skolutbud eller inte. Som 
kulturarvsinstitutioner med bas i 
Örebro, Arboga och Västerås sökte 
vi utvecklingsbidrag och beviljades 
250 000 kronor från Region Örebro 
län och 100 000 kronor från Region 
Västmanland för projektet »Digital 
arkivpedagogik 2022.« 
 Redan från början var vårt mål 
att rikta in oss på skolor i kommu-
ner som vi vanligtvis har svårt att 
nå, samt rikta in oss på något lägre 
åldrar, årskurs 4–6. Digitalt ma-
terial för skolan finns framarbetat 
sedan tidigare. På Arkiv Västman-
lands webbsida finns den »Digitala 
skolväskan« med historiska teman 
och ArkivCentrum Örebro län har 

Arkivpedagogik via skärm
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Linda Lamppu under digital lektion med Per Olsskolan i Fagersta. 
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likaså ett digitalt klassrum under 
fliken »Skola och lärande« på 
webbsidan. Nu började de svåraste 
och längsta faserna i projektet, dels 
att nå klasslärare som ville delta i 
projektet, dels att arbeta fram ett 
sätt att kommunicera med barn 
via skärm som skulle fungera. Vi 
är arkivmänniskor och vi behövde 
hjälp med tankar kring digital 
pedagogik. Kontakt togs därför 
med Örebro universitets lärarut-
bildning och historikerna Jimmy 
Engren och Lars Hansson som 
ansvarar för historieämnet där och 
dessa knöts även till projektet som 
samarbetspartners med hand-
ledningsfunktion i pedagogiska 
frågor. Därtill har vi haft stor nytta 
av att ha många möten med arkiv- 
och museikollegor runtom i landet 
som generöst har delat med sig av 
erfarenheter kring att arbeta peda-
gogiskt. Stort tack till er alla!
 Att nå lärarna visade sig vara 
svårt. Lärarnas ofta enda kontakt-
väg är via rektorerna som i sin tur 
är svåra att nå. Efter utskick via 
mejl och efterföljande telefon-
samtal med rektorer som i sin tur 
gjorde utskick till sina lärare kun-
de några få möjliga lärares kon-

taktuppgifter samlas in. Utskick 
gjordes innan sommarsemestern 
och telefonsamtal gjordes, vilket 
resulterade i att vi innan semest-
rarna hade fyra skolor inbokade 
för att delta. 
 Efter sommarsemestern togs 
åter kontakt med de lärare som vi-
sat intresse. I hälften av fallen fick 
vi svar. Efter många veckors på-
minnelser svarade två lärare att de 
inte var intresserade av deltagande. 
Nu återstod två skolor, Kyrkbacks-
skolan i Kopparberg, Örebro län, 
och klasser på Per Olsskolan i 
Fagersta, Västmanlands län. 
 För att skapa så bra kontakt som 
möjligt med våra deltagande lärare 
besökte vi dem fysiskt på skolorna 
under oktober för gemensam pla-
nering av den digitala lektionens 
upplägg. Den 21 oktober kunde vi 
så äntligen koppla upp oss för den 
första digitala, arkivpedagogiska 
lektionen med Per Olsskolan i 
Fagersta. Klassen, som är årskurs 
5 arbetar vanligtvis med egna 
datorer och har sedan tidigare haft 
kortare digitala föreläsningar. Vi 
bedömde gemensamt med klass-
läraren att steget till en digital 
lektion borde fungera och använde 

oss av programmet Teams som 
eleverna var vana vid. 
 Uppgifterna som de skulle ar-
beta med handlade om skolan förr 
i tiden och finns i Arkiv Västman-
lands digitala skolväska. Några da-
gar tidigare hade klassen även fått 
se en liten film som vi har spelat in 
där Arkiv Västmanlands personal 
visar upp arkivdepån i Arboga och 
berättar om vad man kan hitta där. 
En snarlik film har även gjorts för 
ArkivCentrum Örebro läns del 
och skickats till läraren i Koppar-
berg för kommande klassvisning.
 Vid första lektionen kopplades 
vi upp på storbildsskärm, via lära-
rens dator. Samtidigt satt eleverna 
i grupper om två eller tre vid egen 
dator. Vi hade även en annan 
dator vid sidan om inloggad på 
mötet som en referens för att se att 
skärmdelningen fungerade.
 Vi inledde lektionen med en in-
troduktion om skolan förr i tiden 
och visade därefter ett första doku-
ment. Här visade vi genom att dela 
vår skärm hur eleverna ska läsa i 
dokumentet och vilken informa-
tion de kan hitta. Vi pekade även 
på tidstypiska saker i dokumentet 
såsom äldre stavning eller saker 
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Möte med lärare Charlotte Johansson på Per Olsskolan i Fagersta. 
Från vänster: Charlotte Johansson, Linda Lamppu och Emma Ode.
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Onsdagen den 25 januari klockan 18.30  
Historikern Kristian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet och en av Sveriges 
främsta kännare av öst- och centraleuropeisk historia, föreläser under rubriken »Ukraina, Ryssland 
och kriget – historia som blodigt allvar.« ArkivCentrums Hindersmässoföreläsning.

Måndagen den 30 januari klockan 18.30 
Arkeologen Kent Andersson föreläser under rubriken »Allt är guld som glimmar!«. Han har bland 
annat skapat Guldrummet på Historiska museet i Stockholm och ger här en särskild belysning av de 
tre magiska halskragarna. Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län. 

Måndagen den 20 februari klockan 18.30 
Konstvetaren Maria Sundström föreläser under rubriken »Riseberga – ett av medeltidens 
cistercienser kloster i Sverige«. Hon tar oss med på en resa bland svenska kloster med utgångspunkt i 
Riseberga. Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län. 

Måndagen den 6 mars klockan 18.30 
Arkeologen Fredrik Larsson från Arkeologerna i Uppsala föreläser under rubriken »Arkeologiska un-
dersökningar intill E 18«. Han kommer bland annat att berätta om Lillkyrkas medeltida kolonisation 
med gårdsmiljöer i Kärsta och Årsta och om svärden från vikingatiden som hittades utanför Köping. 
Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län. 

Onsdagen den 22 mars klockan 18.30 
Historikern Patrick Jonsson, verksam på ArkivCentrum, föreläser i samband med Lokalhistoriska 
sällskapets årsmöte under rubriken »Hälsans mysterier – tidiga aktörer inom alternativ hälsa«. 
Samarrangemang med Lokalhistoriska Sällskapet i Örebro län.  

Måndagen den 17 april klockan 18.30 
Hembygdsrörelseveteranen Åke Granberg från Grythyttan föreläser under rubriken »Bergsmannen 
– en speciell företagare«. Han berättar i ord och bild om ett företagande som blev en grundpelare till 
Sveriges välstånd. Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län. 

Torsdagen den 27 april klockan 18.30 
Margareta Damm föreläser om sin mormor, gymnastikpionjären Greta Adrian och Örebrogymna-
stiken. Samarrangemang med Lokalhistoriska Sällskapet i Örebro län. 

Offentliga föreläsningar på ArkivCentrum
våren 2023
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som omnämns som visar på vilken 
tid dokumentet kommer ifrån. Vi 
gick igenom frågorna som elever-
na skulle jobba med och lät sedan 
eleverna själva arbeta under cirka 
10 minuter per uppgift. Läraren 
vidarebefordrade elevernas svar 
till oss då det var svårt för oss att 
själva höra eleverna. Efter ett tag 
blev eleverna modigare och en elev 
kom vid ett tillfälle fram själv till 
lärarens dator för att ställa frågor. 
Vi arbetade på detta sätt i ungefär 
en timme och en kvart, vilket var 
i längsta laget. En timme är att 
rekommendera.
 Vår erfarenhet i dagsläget är 
att det med goda förberedelser 
fungerar bra att bedriva arkivpe-

dagogik digitalt för barn på mel-
lanstadiet. Som tidigare nämnts så 
är det i dessa fall inte fråga om att 
ersätta fysiska besök med digitala 
besök, utan om barnen överhu-
vudtaget ska få ta del av våra arkivs 
skolutbud eller inte. Det hinder 
som skärmen innebär i kontakten 
med barnen är i sammanhanget 
av mindre betydelse än barnens 
möjlighet att, trots geografiskt 
avstånd, kunna ta del av arkivens 
skolutbud.
 Grundskolans nya kursplaner 
som gäller från 2022 betonar 
vikten av att eleverna tar del av 
källmaterial för att utveckla sin 
ämneskunskap. Det är förvånande 
att det, med tanke på skrivningar-

na i de nya kursplanerna, fortfa-
rande är så svårt att som arkivin-
stitution få kontakt med lärare. I 
någon fas i utbildningsprocessen 
kommer lärare behöva ha kontakt 
med arkiv och arkivhandlingar 
och det torde vara lättare att delta 
i ett projekt och sammanhang där 
färdiga lektioner och lektionsma-
terial erbjuds än att som lärare leta 
arkivhandlingar själv. Gemen-
samma fora för rektorer, pedago-
ger och arkivinstitutioner behövs 
om vi ska öka lärarnas intresse för 
att inlemma arkivpedagogik i den 
ordinarie undervisningen. Skolan 
och arkiven behöver varandra.

Emma Ode
Linda Lamppu


