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HISTORIA. Olof Andersson kåserade om 1967

Bjöd på nostalgitripp

Han tar även upp att man
under 1967, liksom i dag,
lyfte frågan i Sverige om att
minska antalet län i Sverige.
Då från 25 till 15 och till skillnad från förslaget som lyftes
förra året skulle Värmland
fortsätta vara ett eget län.
– Men precis som i dag
blev det inget av det där då,
säger Olof.
År 1967 invigdes även
butikerna Trumpeten, på

Kvällens årtal var 1967.

Djurgårdsplatån samt Konsumhallen i Björneborg.
Djurgårdsplatån fick dessutom en egen kvartersbensinstation.

Gustavsvik brinner
Under våren 1967 brinner
Gustavsviks herrgårds huvudbyggnad ner och under
sommaren döms två ungdomar från Karlstad för
brottet.

Under de 50 åren har tekniken rusat framåt, vilket
syns tydligt när man kollar
igenom arkiven, berättar
Olof.
– Det året trycktes telefonkatalogen i 4,7 exemplar i
olika upplagor som skulle ut
i Sverige. Det är ett exempel
på hur tiderna har förändrats, säger han.
Även modet har förändrats sedan 1967. Olof
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nämner en modevisning arrangerad av Lions club där
intäkterna gick till välgörenhet.
– Kjolen skulle gå över
knät, olika långt beroende
på tycke, smak och mod, säger han och skrattar tillsammans med åhörarna.
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BROGÅRDSGYMNASIET. Brittiska Nicholas Waters föreläste

w

Bland de omkring 50 personer som sitter i publiken är
nostalgifaktorn hög. Många
gånger hörs igenkännande

suckar, skratt och kommenterar, framförallt när
det kommer till punkten om
skiftet från vänster till högertrafik.
– Det gick ganska smärtfritt i Kristinehamn. Det var
en liten olycka på Djurgården, men den var lindrig.
Räddningstjänsten åkte ut
några gånger om dagen, men
det var för att övningsköra,
berättar Olof.
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Många minnen

Många ville få en tillbakablick i tiden.

w

År 1967 var ett händelserikt
år både i världen, Sverige
och i Kristinehamn. Spioner,
mord och Twiggy var några
av årets stora samtalsämnen och nya ord som hippie,
klasspappa och postnummer lades till i den svenska
ordlistan.
Före detta bibliotekarie
Olof Andersson berättar att
Kristinehamns poliser fick
mycket att göra under början
av året. Det var nämligen då
som övergångsställen introducerades i kommunen, något som inte alla var vana vid.
– Då fick poliserna lära ut
hyfs på gatorna, säger Olof.
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På torsdagskvällen var
det många som ville resa
tillbaka i tiden med Olof
Andersson. Kvällens fokus var år 1967, ett årtal
som lockade fram många
minnen hos åhörarna.
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Nicholas Waters kommer från England, men har bott i Sverige en längre tid.

Eleverna fick lära sig vikten av att kunna engelska.
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Under torsdagen fick
flera klasser en annorlunda lektion i engelska
när brittiska Nicholas
Waters kom på besök.
– Det engelska språket går inte att undvika,
säger han.
Engelsmannen Nicholas
Waters har sedan en längre
tid tillbaka bott i Sverige och

arbetar med att föreläsa för
både elever och lärare. I torsdags gästade han Brogårdsgymnasiet och gav eleverna
både språkliga tips och anledningar till att vara bra på
engelska.
– Man brukar säga att kunskap är makt. Men språk är
makt, för annars kan du inte
berätta vad du vet, säger
Waters.

Han berättar även att just
det engelska språket har fått
hög status i marknadsföring.
I en egen undersökning kunde han konstatera att butikerna hellre använder ordet
”sale” än ”rea” för att sälja
mer.
Det engelska språket är
alltså inte bara ett sätt att
kommunicera, utan även att
sätt att tjäna pengar. Efter-

som engelskan är det största
andraspråket i världen, är
det svårt att klara sig utan
kunskaper, menar Waters.
– Vad man än gör så kommer man i kontakt med det
engelska språket. Det spelar ingen roll vad du jobbar
med, för du kommer att stöta på det. Är du frisör kan det
komma in en engelskspråkig
kund, eller så behöver du

läsa instruktionerna på produkterna innan du använder
dem.

Olika versioner
Vilken version av språket
som man väljer att använda
spelar inte särskilt stor roll
menar Waters. Majoriteten
av brittisk och amerikansk
engelska är lika.
Men oavsett vilken ver-

sion man väljer, är det bra
att veta vilka skillnader som
förekommer.
Det kan bland annat handla om hur tid och datum presenteras och olika stavningar för samma ord.
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”Språk är makt och pengar”

