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Fotbollen som frälsning
I Petter Karlssons bok spelar fotboll och religion i samma lag.
Han har spelat match
mot påvens livvakter,
följt munkarnas serie i
Rumänien och hjälpt indianer i regnskogen att
vinna en match.
Petter Karlsson skriver
om religion och fotboll i
boken ”Guds hand”.

◗ Samma favoritlag som Fidel Castro

Han lämnade nämligen in boken
på onsdagen och på måndagen
ﬁck han hoppa över till klass två.
Det gjorde att när Petter Karlsson
var femton år hade han ett år till
godo.
– Min pappa tyckte att jag var
för omogen för att börja gymnasiet
så då började jag jobba på TranåsPosten i ett år och blev journalist.
De andra två benen var fotboll
och religion. Fotbollen kom, för
att vara exakt, söndagen den 8
maj 1971 då Petter såg Arsenal
vinna FA-cupﬁnalen över Liverpool med 2–1.
– Då blev jag frälst. Sen hade jag
religionen med mig i fostervatt-

net. Min farfar var predikant och
åkte runt på motorcykel och predikade. Dessa tre passioner har
lett fram till mitt liv och till slut
den här boken.
Efter ett tag på Tranås-Posten
började Petter Karlsson att stude-

Petter Karlsson gick från teologistudier till Expressen, men frälstes av fotbollen. Skorna köpte han i sydamerika till en match i regnskogsligan.

◗ Namn: Petter Karlsson.
◗ Ålder: 48 år.
◗ Bor: Sickla, nere vid Långsjön.
◗ Yrke: Journalist och författare.
◗ Familj: Sambon Helene och
barnen Maja, Conrad och Molly.
◗ Bakgrund: Har gett ut ett
20-tal böcker tidigare varav
ﬂera om fotboll. Bland annat
”Drömelvan, eller Det spelades

i korthet
Sylwan först ut hos Nymans
KONST Konstnärinnan Astrid Sylwan är först ut när
Olle Nymans ateljéer i Saltsjö-Duvnäs öppnar för
sommaren på fredag. Hon är utbildad vid Konstfack och representerad på bland annat Dunkers
kulturhus i Helsingborg.
Sylwans målningar har alltid ﬂera nivåer.
I många verk bryts de mer transparenta färgfälten
av med svarta band. I andra återﬁnns enkla former
eller bokstäver i bilden, gärna i dess periferi.
Utställningen pågår till den 10 augusti. Under
sommaren ﬁnns även möjlighet att titta närmare
på den numera avlidne konstnären Olle Nymans
hem, som i fjol omvandlades till museum.

bättre boll på Charlie Georges
tid”, ”Andra halvlek – elva berättelser om fotboll” och ”Sﬁnxen
från Torsby” om Sven-Göran
Eriksson (tillsammans med Jennifer Wegerup).
◗ Favoritlag: Arsenal. En kärlek
han har delat med Fidel Castro,
Johnny Rotten, Usama bin Laden
och Fantomen.

jämför sig själv stundtals med den
engelska författaren Nick Hornby
som skriver att han blir kär i fotboll på samma sätt som han blir
kär i en kvinna.
– Det gör han utan en minsta
tanke på vilka konsekvenser det
kan föra med sig. Jag känner igen
mig i de orden men känner samtidigt, som förra påven sa, att av alla
oviktiga saker i livet så är fotbollen
det viktigaste. Jag vet att min egen
och mina barns hälsa går före.

ra teologi. Därefter gick han från
teolog till skjutjärnsjournalist.
– Jag måste vara en av få människor i världen som går från teologistudier till Expressen, haha.
Men fotbollen har han varken
velat eller kunnat avstå från. Han

Petter Karlsson har rest mycket
och har redan upplevt mycket mer
än vad många gör under ett helt
liv.
– Resan till Vatikanen var häftig
för sådant gör man inte.
Petter samlade ihop ett gäng
kompisar och drog ner till Vatika-

Nya smådjur på barnens Skansen
BARN GP-råttor från Gambia, cuy-marsvin från Anderna och
trettonlinjerade jordekorrar från USA. Det är tre av de nya
smådjur som ﬁnns på Lill-Skansen från och med i år. Orsaken
är att de har börjat bli populära som husdjur – och Lill-Skansen tycker att det är idé att både barn och föräldrar får veta
mer om djuren innan de eventuellt köper dem.
Lill-Skansen är barnens egen djurpark med får, getter och
andra mindre djur. Under maj är det dessutom extra underhållning varje onsdag klockan 10.30–14. Då kan man bland
Gammal favorit på
annat bli ansiktsmålad och titta på trollkarlen Mr Dannyman. Lill-Skansen.
ARKIVBILD

tipset!
Musik av Freddie Mercury och 1600talskompositören Händel under en
och samma konsert. Det kanske låter
spretigt, men Stockholms Gay-kör

utlovar en spännande vårkonsert med
musik från olika tider. Den äger rum på
fredag klockan 19 på Nybrokajen 11 i
city. ”Gay-ikoner” heter konserten.
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nen och spelade fotboll mot påvens livvakter.
– Det var knasigt och kul. Vi var
där en vecka och hann med att gå
på krogen där Caesar blev mördad
av Brutus.
Men religionen och fotbollen
samspelar inte bara i Vatikanen.
Petter har hälsat på munkarna i
Rumänien som har ett eget lag i
serien.
– Jag tror att oavsett om gud
ﬁnns eller inte så har han en psykolgisk effekt på spelarna. Det är
möjligt att de har förstått det där
nere i de latinska länderna, där är
gud med i alla sammanhang.
● Rebecca Wictor
rebecca.wictor@mitti.se
tel 550 550 00

Motorintresserade visar
pärlor på veterandagen
MUSIK Rock’n rollveteranerna i bandet
The Refreshments ska på lördag stå för
underhållningen på Siggesta gård.
Bandet, som började sin karriär redan
1990, ska spela rockmusik på årets
veterandag.
Den årligen återkommande dagen
är ett tillfälle för motorintresserade
att samlas för att visa upp sina pärlor
i form av motorcyklar och bilar. Flera
priser delas ut under dagen, bland annat
”snyggast ekipage”, ”vackrast motorljud”
och ”Siggestaåket 08”.
Publiken får säga sitt och rösta på sin
favorit. Biljett till konserten hittar du
enklast på ticnet.se

NA

Han var sex år när han räknade ut
att alla djur inte ﬁck plats i Noaks
ark. Då blev Petter Karlsson textkritisk. Efter att ha jobbat som journalist i nästan 30 år släpper han nu
boken ”Guds hand” som handlar
som hans tre stora intressen.
– Den här boken är så nära min
livsåskådning man kan komma,
ett sätt att få ihop min fotboll, mitt
skrivande och mitt religiösa ﬂirtande. Folk sa till mig ”fatta att du
har spelat fotboll med munkarna
i Rumänien, mot påvens livvakter
och träffat indianerna Han Som
Dansade och Snabba Hjorten och
hjälpt dem i deras liga i regnskogen”. Då insåg jag vilka historier
jag satt inne med och att en sådan
bok aldrig tidigare skrivits.
Petter berättar om de tre ben
han stod på som liten. Det ena var
skrivandet. Efter tre veckor i första klass skrev han sin första bok.
Den hette ”Sagan om den lilla musen Pip”.
– Det är nog det viktigaste jag
någonsin har skrivit.

