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Geijerskolan och sprida kunskap om 
Geijersamfundet. 

Ett nytt marknadsföringsgrepp under hösten 
var en pop up-verksamhet på köpcentret 
Mitticity i Karlstad. Under två veckor visade 
vi upp oss med olika teman och skapade 
kontakter med förbipasserande. 

Lägg där till vår temamånad om hållbarhet med 
föreläsning av Emma Sundh, musikteaterlinjens 
uppsättning av Peter Pan, kammarkörens 
stora konserter i Trefaldighetskyrkan i Arvika, 
Nordiska rockmusiklinjen på turné och 
konstlinjens utställningar, så blir det uppenbart 
vilken rik repertoar Geijerskolan kan stoltsera 
med.

Utvändigt händer det också saker som bidrar 
till Geijerskolans miljö. Rönnarna som vi 
beställt från Risbergs handelsträdgård är nu på 
plats, vackert placerade i en allé, och det ska bli 
spännande att se hur de tar sig ut till våren. 

Nytt är också att Geijerskolans styrelse i augusti 
tillsatt en ny rektor, Anna Samuelson heter 
hon. Hon har gått på Geijerskolan tidigare och 
bland annat studerat litteratur och skrivande, 
konst och måleri.  Det är den 8:e rektorn sedan 
Geijerskolan öppnade 1952 – och den första 
externa rekryteringen. Vi önskar henne lycka till 
i sitt viktiga värv. 

Geijerskolan  har  fyllt 70 år.  Det uppmärksam-
mades  med  en supé på Geijerskolan med såväl 
Geijerskolans styrelse som företrädare för vår 
tillskyndare Geijersamfundet. 

Arvet efter Geijer är fortfarande viktigt för vår 
verksamhet och gör att det finns en grundtanke 
med hela verksamheten som inspirerar.

Jag avslutar nedan med en text ur ”Minnen” där 
Geijer livfullt skildrar vintern i Ransäter - och 
önskar er alla en fröjdefull och vit jul!

Skrivet av: Jonas Herrlin.

Hösten har passerat och vi är inne i 
vinterperioden. Hösten har varit ovanligt mild 
och grådisig och särdeles mycket vinter har det 
inte varit här i Ransäter, men nu har snön och 
kylan kommit. 

Vinterkursens inledning har bjudit på många 
spännande inslag på Geijerskolan, varav här 
ett axplock: Som vanligt åkte litteratur- och 
skrivarlinjen, musikteatergruppen och Sfi-kursen 
inledningsvis till Sunne och Västanå teater för att 
se säsongens stora föreställning som i år var ”En 
saga om en saga” med Marika Lindström i rollen 
som Selma Lagerlöf. Regissören Leif Stinnerbom 
hade denna gång plockat fram scener ur tidigare 
Selma-uppsättningar och kompletterat med 
”Selma Lagerlöf” på scenen som tittade på sina 
egna verk och kommenterade. En mycket fin 
och underhållande uppsättning. Till sommaren 
kommer Västanå att spela ”Solens dotter”, en 
föreställning som bygger på samiska berättelser. 

Vi anordnade som brukligt kamrathelgen 11 – 12 
november. En trevlig tradition som bland annat 
innehåller utdelning av kamratföreningens 
märke under högtidliga former. Kvällssupén var 
välbesökt och stämningen på topp. Det verkar 
finnas ett stort behov av denna återvändarhelg, 
att träffas och minnas sin tid på skolan. 

Traditionsenlig är också höstkonserten som 
gav prov på skolans musikaliska bredd, från 
klassiska toner till rock. Ett annat populärt 
evenemang som lockar folk ifrån trakten är 
luciafirandet på Geijerskolan. 

Seniorkursverksamheten som vi startade för 
några år sedan fortsätter. 2022/2023 ger vi en 
kurs med konstinriktning och en med skrivande 
och litteratur. Och det blir en fortsättning 
2023/2024. 

Bokfestivalen i Karlstad gick av stapeln i mitten 
av november. Vi deltog för att marknadsföra 

Krönika
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”Minnen”

   ”Der jag är född voro i en liten å, som från en skogssjö faller i Klara elf, tre jernbruk innom en fjerdingsväg.           
Der var ett friskt lefverne om vintern. Jernbruk och nordisk vinter höra tillhopa. Det är deras vackra årstid. Midt 
i som marhettan äro Vulcans söner, pustande vid härden, en bedröfvelig anblick. Men om vintern bjuda de och 
deras omgifning ett skådespel af det hårdaste arbetes munterhet. Dessa lågor utur djup af snö, det under hvalf 
och pelare af is framforssande vattnet; de tunga vidt skallande hammarslagen, som i en natur, frusen till hvila, visa 
att menniskan är vaken; senkraft och svett i köld och drifvor; kol- och tackjerns- körare i långa rader, med rimfrost 
i skägget, hästarna gnäggande med varma skyar ur näsborrarna, hvimlet af folk och bestyr; det är en tafla att se, 
det är en tafla att lefva! Hur mången dag har jag ej sett detta! – en med i hvimlet, bland skator, sparfvar och barn. 
– Hur mången qväll har jag ej betraktat de ur smedjan upp stigande eldqvastar och följt de irrande gnistorna, 
tills de slocknade i den mörka rymden! Likväl är jag uppfödd i en vrå af verlden. Det är med ett slags hemnöje 
jag ännu alltid kommer ihåg, att knapt en half fjerdingsväg från mina föräldrars bostad vägen var slut. Det var, för 
den, som blott kan åka i vagn, ändan på den odlade menskligheten”.

(ur Minnen från 1834)

Erik Gustaf Geijer, 1783-1847.
Bild: Sydsvenskans arkiv.
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Novell av Karin Lindell                            

Tanten
De två systrarna Gun och Ann rakar löv i den stora trädgården runt deras föräldrahem ute på 
landet. Luften är hög och det går lätt att andas. Träden har färger som en färgpalett gult, rött, grönt 
under en klarblå himmel. Solens strålar glittrar på vattendroppar som daggen har lämnat efter sig. 
Allt känns så fridfullt och Ann tänker att de valt en perfekt dag för utomhusaktiviteter. Hon har 
sin lille son med sig, han gick redan vid nio månaders ålder och nu vid arton månader går benen 
som trumpinnar, så det är svårt att alltid ha honom under uppsikt. Men nu pulsar han runt i löven 
och kastar sig i de lövhögar de har rakat ihop och verkar ha riktigt kul. Trädgården är stor med 
många stora lönnar som fäller sina löv så det blir många skottkärror att köra bort till komposten. 
Gun har börjat prata om att kaffesuget börjat göra sig påmint och de har pratat om en välbehövlig 
paus. Pojkens sovstund börjar närma sig och han kommer nog att sova gott nu när han har lekt 
så intensivt i lövhögarna. Gården ligger vid en landsväg som är lite trafikerad endast grannarna 
nyttjar den. Solen värmer och hon börjar svettas i sin grå ylletröja, hon tänker att Gun har varit 
smartare som tagit på sig sin gröna fjällrävenjacka. Hon börjar att fundera på att ta av sig sin tröja 
när hon plötsligt får höra ett starkt ljud. Hon lyssnar till, det är en motorcykel och den kommer fort. 
Hon ser sig om efter pojken och får se honom springa i sin blå overall mot vägen. Hon kastar räfsan 
och springer allt vad hon orkar efter pojken. Motorcykeln kommer fort närmare, hon inser att hon 
inte kommer att hinna fram till pojken före motorcykeln. Pojken som likt de flesta småkillar älskar 
allt vad motorfordon som finns står nu mitt i vägen. Hjärtat dunkar hårt i kroppen och hon vågar 
knappt titta, men ögonblicket är snabbt över. Motorcykeln har väjt ner i diket och upp igen och kört 
vidare. När hon äntligen kommer fram, står pojken fortfarande mitt i vägen alldeles oskadd och 
pekar upp mot himlen. Tanten säger han, vill tanten. Han brukar kalla sina 15 åriga barnflickor som 
hjälper Ann med barnpassning när hon jobbar för tanten. Han börjar gråta när hon sluter honom 
i sina armar och överöser honom med pussar, något han annars älskar. Pojken pekar hela tiden 
uppåt och säger tanten. På skakiga ben lägger hon honom i hans kärra för att försöka få honom 
att sova middag. In i drömmarna mumlar han tanten. Gun är irriterad över motorcykelföraren, han 
kunde väl ha stannat i varje fall säger hon. Ann vet vem motorcykelföraren är och några veckor 
senare träffar hon på honom i bygdens affär. Hon går fram och säger: tack för att du fann dej så 
snabbt och väjde och inte körde över min pojke. Vilken pojke säger han? Jag väjde ju för dig, jag 
hann bara se din röda jacka. Jag vet att jag körde för fort, men det är vanligtvis så öde på den vägen 
så dags på dagen och ibland gillar jag att gasa på. Men varför stod du mitt i vägen och bakom en 
krök, ville du ta livet av dig? Du måste ju ha hört mig. Jag hade en grå ylletröja svarar hon sakta och 
jag hann aldrig fram till vägen.

Skrivet av: Karin Lindell, Litteratur- och skrivarlinje.
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Geijerskolan gör Värmlands bokfestival

I november åkte delar av gruppen i Balans och inspiration samt lärare ned till Värmlands bokfestival på 
Nöjesfabriken i Karlstad. Vi hade en monter med böcker och skivor om och av E. G. Geijer, information 
om Geijerskolan och antologier skrivna av Litteratur och skrivarlinjen.  Lars Johansson visade även sina 
tolkningar av James Joyce. Vi bytte av varandra vid bordet så att alla fick chans att se bokpresentationer 
och föredrag med författare både från närområdet och resten av landet. Vi såg bland andra Aline Lilja 
Gladh berätta om opålitliga karaktärer och sympatiska mördare i spänningsgenren, kunde höra Katarina 
Bergdahl och Christina Rongedal samtala om mobilens betydelse i 5-åringars vardag och vi fick veta mer 
om drakarnas värld med hjälp av illustratören och författaren Johan Egerkrans. När tid fanns kunde vi 
botanisera bland böcker och träffa författare och utställare på mässan. Trevliga möten med intresserade 
och intressanta människor samt många intryck präglade dessa två dagar i litteraturens tecken. 

Skrivet av: Edward Olsson.

Från vänster: Marcus Lindqvist, Edward Olsson, Ebba Blad, Emelie Melin och Lars Johansson.
Fotograferad av: Marcus Lindqvist.
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Geijerskolans nya rektor: Anna Samuelson

Här är vår nya rektor Anna Samuelson. Välkommen till oss!

Skolan kryllar av nya förväntansfulla deltagare och nu kör vi igång vårt nya läsår tillsammans!

Anna är utbildad konsthantverkare och dekormålare.

Hon har högskoleexamen i Byggteknik (produktion och förvaltning) ledning av personal och 
entreprenörer.

Fler studier på universitetsnivå finns i innovationsteknik, didaktik, arbetsvetenskap, ledarskap 
och organisation m.m.

Anna har undervisat i bild & konst på olika skolor i Värmland och är en av grundarna till Ekeby 
skola, en friskola i Sunne.

Där var hon ordförande i styrelsen de första åren och arbetade sedan som rektor.

Hon var även rektor på Transtrands friskola i Sysslebäck de sista åren innan verksamheten 
avvecklades.

Anna är tidigare elev här på Geijerskolan och studerade då litteratur, skrivande, konst och måleri.

Anna Samuelson.
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En glimt av Indien

Mumbai 9 december 2022

Morgonen gryr när vi sitter ute på gräset och mediterar. Inne på den skyddade innergården är allt lugnt 
och stilla, luften fuktig och sval. Dofter av frisk morgonluft blandas med aromatisk rökelse och stickande 
rök från någon sophög som bränns utanför. Den stilla gryningen blandas med slamranden och tutande 
från stadens liv därutanför.  Indien, kontrasternas land. 

Här är det både smutsigt och vackert på en gång. Kaotiskt men lugnt ändå. 

Vi kliver ut på gatan för att ta en riksha ner på stan, allt är dammigt och skräpigt men kvinnorna skrider 
fram i sina vackra saris. Vi kliver in i olika butiker och blir presenterade vackra kourtas, kashmirsjalar, saris 
och bangles. Färgerna är överväldigande och man kan inte mer än fyllas av glädje över allt det vackra. 
Allt är förstås äkta! Men vi känner oss inte lurade, de är så snälla och tillmötesgående och när man frågar 
flera gånger på lite olika sätt så får man så småningom fram vad det är för material. 

De är nyfikna och alla vill veta var vi kommer ifrån och undrar förstås vad vi tycker om Indien. Själv roar 
jag mig med att titta på alla expediter som trängs bakom disken  och gör till synes inget speciellt. En 
ställer nyfikna frågor, en annan tar betalt en tredje lägger pengarna i kassan och växeln skickas tillbaka 
från den ena till den andra, en fjärde slår in ett paket och inslagningen ser minst sagt barnslig ut... men 
det spelar väl egentligen ingen roll.... eller?

På hemvägen stannar vi till i en korsning och köper ett glas sockerrörsjuice, som pressas direkt på plats.

Skrivet av: Martina Westergren, SFI-lärare på Geijerskolan och på resa i Indien.

Maskin för att pressa saften ur sockerrör. Skyddade innergården på hälsocentret i Mumbai.
Fotograferad av: Martina Westergren. Fotograferad av: Martina Westergren.
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Ny lärare: Mikael Larsson

Mikael Larsson.

Hej. Jag heter Mikael Larsson och är sedan 
slutet av september nyanställd på Geijerskolan 
för att undervisa i historia, samhällskunskap, 
sociologi och internationell media. Jag har 
tidigare arbetat som gymnasielärare på olika 
gymnasieskolor i Karlstad, senast på Praktiska 
gymnasiet, där jag även arbetade som 
elevassistent åt en elev med särskilda behov. 
Jag är legitimerad gymnasielärare med examen 
i ämneskombinationen svenska/historia vid 
Karlstads universitet. Min målsättning som 
lärare är att aktivt verka för att eleverna når de 
mål som finns formulerade i läroplanen genom 
att tillvarata deras intresse att lära samt att 
delaktiggöra och utmana dem. Jag märker att 
detta börjar likna ett CV, så jag ska nu försöka 
bli något mer personlig i min presentation. 
Ett av mina stora intressen är att skapa musik. 
Jag har ingen musikaliska skolning utan är 
autodidakt. Jag har sedan tonåren spelat i band 
och därigenom lärt mig att inte bara hantera 
olika instrument - främst gitarr, som jag räknar 
som mitt huvudinstrument - utan även att vara 
producent, ljudtekniker, arrangör, skivbolag, 
manager, scenarbetare, roadie och mycket 
annat som kan tänkas vara förknippat med 
musik. Själv räknar jag mig dock främst som 
låtskrivare, eller musikskapare om jag ska vara 
lite mer högtravande i mitt ordval, och jag har 
själv och tillsammans med andra släppt musik 
som genremässigt sträcker från Death Metal 
till Techno och mycket däremellan. Mitt andra 
stora intresse är friluftsliv och jag ägnar gärna 
ledig tid åt vandring, paddling och övernattning
i tält ute i naturen. Man kan nog säga att det finns en strävan till balans mellan mina fritidsintressen 
och mitt yrke. Jag trivs bra på Geijerskolan och jag hoppas att såväl elever som övrig personal kommer 
att trivas med mig.

Skrivet av: Mikael Larsson.
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Ny personal inom lokalvård på skolan: Carina Karlsson

Hej Carina. Berätta lite om dig själv.

Jag bor i Ransäter med min man, min dotter 
Sofia och katten Cindy. Jag har även en till dotter, 
Therese, som nu är utflyttad. Jag bor endast ett 
stenkast från skolan, vilket är en fördel – jag kan 
promenera eller cykla till jobbet. I januari har 
jag varit anställd på Geijerskolan i ett år.

Vad arbetar du med på skolan?

Jag arbetar med lokalvård, kökstjänst och tillsyn 
på internatet.

Hur tycker du det är det att arbeta på       
Geijerskolan?

Jag stortrivs på Geijerskolan!

Vad är roligast med ditt arbete?

Att det är ett mycket omväxlande jobb. Den ena 
dagen är inte den andra lik. Utöver ordinarie 
uppgifter kan jag en dag besiktiga rum och 
flytta madrasser och sängar och en annan dag 
kanske vi hjälper en elev på internatet att städa.

Och vilka utmaningar finns?

Hittills har det inte varit några större problem.

Vad har du arbetat med tidigare?

Jag har jobbat på COOP i Munkfors i 33 år.

Vad har du för fritidsintressen?

Det är att umgås med familj och vänner, 
bakning och promenader. Jag gillar också att se 
på Musikaler. 

Skrivet av: Anna Herrlin.
Carina Karlsson.
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Ny personal som IT-ansvarig på skolan
Khalid Alshalet  

Jag är en 35-årig, ensamstående person från Syrien med 3 barn. Arbete med utveckling av människor och 
samhälle är något som jag brinner för.

Genom årens erfarenhet har jag utvecklat min flexibilitet och analysförmåga, och jag är alltid på jakt efter 
möjligheter. Utöver detta är jag en person med humor, stor arbetslust och förmåga att inspirera andra till 
framsteg.

Jag är van vid att ta stort ansvar enskilt, men har inga problem att arbeta i team. Samtidigt är jag 
resultatinriktad och ödmjuk. Jag är aktiv, social och hjälpsam, och att känna att jag är nyttig på min 
arbetsplats ger mig en oslagbar tillfredsställelse.

Jag strävar alltid efter att utvecklas själv genom att lära mig nya saker, speciellt inom IT-branschen. Att 
lämna ett gott intryck är också av största vikt för mig.

Jag lärde mig att arbeta med underhåll och programmering av datorer och mobiltelefoner i unga år 
genom att gå olika utbildningar i Jordanien och Syrien. Samtidigt studerade jag ekonomi vid Damaskus 
universitet och tog examen 2010.

Praktiskt sett har jag en bred erfarenhet inom IT-branschen, samt inom matematik och revision. Jag har 5 
års erfarenhet som IT-tekniker i Syrien, 2 års erfarenhet som matematiklärare för årskurs 1-6 i Syrien, 2 års 
erfarenhet som revisor i Egypten och 2 månaders praktik som IT-tekniker i Munkfors kommun.

Jag har också 2 års erfarenhet som digitaltryckare på Calligraphen AB och har studerat för att bli IT-
supporttekniker samt gjort praktik på NitsaSoft in Sweden AB. Företaget ägs av Triantafillos Pavlidis, som 
arbetar med webbprogrammering och databasutveckling på skolan. Dessutom har jag fått ett certifikat 
i grunderna av digital marknadsföring från Google Digitalakademin.

Slutligen vill jag säga att jag verkligen trivs med att jobba på Geijerskolan och att jag ser möjligheten att 
utveckla min kompetens samtidigt som jag kan bidra till skolans utveckling.

Skrivet av: Khalid Alshalet.

Från vänster: Khalid Alshalet och Triantafillos Pavlidis.
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Geijerskolans kurser

Sommarkurser

Geijersamfundets sommarkurs
Internationella musikveckan
Mindfulness yoga grundkurs
Sångkurs CVT
Orgelspelarkurs
Värmlandskurs

Allmänna kurser

Humanistisk-samhällsvetenskaplig linje
Allmän kurs Musik
Allmän kurs Måleri
Litteratur- och skrivarlinje

Estetiska kurser

KONST – måleri, teckning & skulptur
Balans och inspiration
Skaparverkstad
Litteratur- och skrivarlinje

Musikkurser

Förberedande kyrkomusikerutbildning
Jazzlinje
Kompositionslinje
Kyrkomusikerutbildning
Kyrkomusikerutbildning (deltid)
Musikerlinje
Musikproduktionslinje
Musikteaterlinje
Nordiska rockmusiklinjen
Pianolinje
Sånglinje

Seniorkurser

Kultur och måleri
Kultur och måleri/fortsättningskurs
Litteratur och skrivande

Svenska för invandrare (SFI)

Munkfors Musikskola

G-klaven - Geijerskolans elevförbund
Adress:  
G-klaven 
Geijerskolan 1 
684 93 Ransäter 
Tel: 0552-302 50

E-post:  
g-klaven@geijerskolan.se

Redaktion:  
Jonas Herrlin.

Fotobearbetning och grafisk form: 
Khalid Alshalet.

Produktion:  
Geijerskolan, Ransäter, hösten 2022.

Framsida: Robert Lunde planterar rönnar. 
Fotograferad av: Edward Olsson.                   Från vänster: Khalid Alshalet och Jonas Herrlin. 


