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”Genom dialogen nås de höga höjderna.” 
Campus Kopparberg
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”Varje dag en påminnelse om inspirationens ljus.” 
Campus Grythyttan

Minnena och ljuset

lMinnena
och 
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Jan-Peter Lahall         Arne Johnsson
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Jan-Peter LahaLL •  CLas thor

CCamPus
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”Kraften som vilar i alfabetets möjligheter.” 
Campus Kopparberg
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Det här är en lågmäld resebok som innehåller bilder tagna 
på fyra campus i Örebro län, samlade under det gemen-
samma namnet Örebro universitet: Campus Örebro i Almby, 
Campus Alfred Nobel i Karlskoga, Campus Grythyttan och 
Campus Kopparberg. Det är bilder från en alldaglig värld 
för tusen och åter tusen studenter, lärare, forskare, 
administratörer och andra anställda.
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En bok med minnesbilder från trakterna av Lindesberg, 
fotograferade under en varm sommarmånad och finstämda 
texter av poeten Arne Johnsson.
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Det finns ingen väg tillbaka. Att stryka med handen över din hud är att 
lyssna till en berättelse.

Var gång jag återser vänner, platser väcks liv på nytt. Reste, stod på 
andra koordinater, andra linjer korsade min position, siffror gled tyst 
förbi. Det har gått år, jag känner vinden inom.

En gång i tiden kände jag en man som följde glimtande ådror, stråk av  
en annan bergart, malm, fältspatsljus, kalkstensspår, granitrodnad, 
järnets vaga magnetism genom skogen.

Ljus sipprar genom ett rum och uppstår som bild i ditt öga, ja längre 
in. Det upphäver mörker och mörker upphäver ljus. Du ser in i fön-
stret. Panelen lutar mot svart, fönsterfodren blottar årsringarna, grå-
nar, murknar. Ljuset är en åder av färg och luft.


