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N
u är det dags att hurra 
för Rudbecksgymna-
siet som fyller 160 år. 
Den 13 oktober firas 
skolans födelsedag. 
Samma dag blir den 

ståtliga Borgen på skolan byggnads-
minnesförklarad av landshövding Ma-
ria Larsson.  

– Borgen har i likhet med slottet 
länge varit en symbol för Örebro, säger 
Christer Blohm, lärare i samhällskun-
skap och historia.

Skolan startades den 5 oktober 1857. 
Så egentligen borde födelsedagen firas 
i morgon torsdag, den femte. Men sko-
lan ville samordna festligheterna med 
byggnadsminnesförklaringen, nästföl-
jande fredag.

– Det kanske kan bli någon slags 
överraskning i morgon ändå, vi får se, 
säger planeraren Susanne Oscarsson, 
lite hemlighetsfullt.

Rudbecksgymnasiet är för de allra 
flesta känt som Teknis, efter teknikin-
riktningen som skolan startade med 
på 1800-talet.

– Benämningarna ”Teknis och tek-
nisterna” hänger kvar, och varje år 
träffas teknister här som tog studen-
ten för 50 år sedan. Och visst kan man 
bli ingenjör genom att läsa här, för vi 
har ju omfattande naturvetenskapliga 
program. Men dagens skola är så 
mycket bredare, säger Christer Blohm.

Örebro tekniska elementarskola är 
dess ursprungliga namn, och utbild-
ningen bedrevs först i en femrumma-
re i hörnet Nygatan / Köpmangatan. 

1901 invigde Kung Oscar II den bor-
gensliknande byggnaden vi ser idag, 
uppförd i engelsk nygotisk stil med yt-
skikt av kalksten.

– Borgen har sin charm, och de allra 
flesta eleverna gillar nog att vara här, 
säger Anders Sallmann, en av de tre 
rektorerna.

– Lokalerna har moderniserats, men 
borgens utsmyckning finns kvar över-
allt i alla detaljer, säger Christer 
Blohm.

– Vi vill stå för moderna värden, om-
tanken om eleverna, inte bara för en 
viss grupp, här har vi en skola som 
passar alla, säger Anders Sallmann.

2010 var skolan i en svacka när poli-
tikerna beslutade om en avveckling på 
grund av sviktande elevunderlag. Be-
slutet togs dock tillbaka, och läsåret 
2011/2012 var allt som förut.

I dag finns närmare 1 200 elever på 
skolan, en ökning som beror på flera 
faktorer, förklarar rektorerna. Dels har 
skolan satsat på fler och nya program, 
IB-programmet är ett, och så har ned-
läggningen av Risbergska inneburit ett 
visst tillskott av elever. 

 – Vi är en innerstadsskola, och det 
är ju populärt med tillgängligheten. 
Men vi tror att man pratar positivt om 
Rudbecksgymnasiet, vi är en skola 
med en blandning av gamla traditio-
ner och ett starkt nytänkande, inte 
minst när det gäller på det digitala om-
rådet, säger Anders Sallmann.

– Skolan har en hög kvalitet, så har 
det varit i alla tider. Eleverna som sö-
ker sig hit är verkligen motiverade och 
vill lära sig saker.

Den genomsnittlige studenten då? 
Svaret hade varit givet om frågan 
ställts för några decennier sedan:

– Då skulle alla bli ingenjörer. Så är 
det inte längre. De sista teknisterna 

gick ut för 25 år sedan, nu har vi myck-
et mer bredd på utbildningarna, säger 
Christer Blohm. 

Om 15 år fyller skolan 175 år.
– Vilka yrken som vi utbildar till då 

vet vi inte. Det finns studier som visar 
att om 25 år finns endast 25 procent av 
dagens yrken kvar. Det viktiga är att vi 
ger eleverna en bra grund att stå på, 
som de sedan applicerar i sina vidare-
utbildningar, säger Marcus Boljang, 
rektor.
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Gamla anor i en helt ny förpackning

Skolans huvudbyggnad reser sig bakom skollokalerna som 
kom till på 60-talet.

Att skura Storbron med tandborste var ett  
exempel på så kallad ”nollning” av studenter
n Antal elever: Närmare 1 200.  

n Rektorer: Marcus Boljang: NA; IB, Sprint. 
Anders Sallmann: SA. Helene Freij: EK. VO. 

n Gymnasieprogram: Ekonomi-, samhälls-, 
naturvetenskaps-  samt vård och omsorgspro-
grammet. Därtill IB-programmet, International 
Baccalaureate Diploma, en internationellt 
erkänd studentexamen som är universitetsför-
beredande (även internationellt), och där alla 
ämnen läses på engelska. Vid årsskiftet flyttar 
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade in.

n Övrigt: Föreningen In Statu Nascendi, som 
grundades 1904, ordnade sedan 1930-talets 
början studenttåg genom Örebro varje år 
på första maj. Examenstidningen In Statu 
Nascendi (”i frigörelsens stund”) gavs också 
ut. Föreningens studenter som läste sista året 
tog dessutom på sig uppgiften att nolla de nya 
studenterna genom diverse mer eller mindre 
tvivelsamma uppgifter. Skura Storbron med 
tandborste var en sådan. Föreningen upplös-
tes 2003 på grund av som det heter ”nya vär-
deringar och förhållningssätt”.

”
Borgen har 
sin charm, 
de allra 
flesta elev-
er gillar 
nog att  
vara här.
Anders Sallmann

Varje år på första maj ordnade föreningen In Statu Nascendi på skolan med In Statutåget 
genom Örebro. Bilden är från 1952. BILDKÄLLA: ÖREBRO STADSARKIV

Christer Blohm har arbetat 25 år som lärare på Rudbeck. Här 
ses han i skolans bibliotek, vars bokhyllor är byggda på 
plats. 

Christer Blom är lärare, Anders Sallman och Marcus Boljang, rektorer, Susanne 
Oscarsson är planerare vid skolan.  En tredje rektor, Helene Freij, saknas på bild. 

Huset är häftigt, det 
är nästan lite Harry 
Potter-känsla, tycker  
från vänster Fri-
doon, Klara Ignell 
och Sara Andersson 
som pluggar på 
vård- och omsorgs-
programmet.  

En byst av uppfinnaren Jonas Wenström, som lade grunden till Asea, möter besökarna till skolan. Men Wenström själv studerade aldrig på ”Teknis”.  Trots           detta ville  ingenjörsföreningen på 
skolan hedra uppfinnaren med en byst utanför entrén. Jonas Wenström tog studenten på Karolinska läroverket, kan tilläggas. FOTO: LARS-GÖRAN MÅNZON




