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Talman Ebba Grape: 
Traditionerna gör skolan speciell

Vår tidning 90 år!

Fotbollstriumfen 1959
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Redaktören har ordet
Tänk att vår tidning har 90 år på nacken! Vi tittar efter vad
det första numret innehöll och får en exposé över tidning-
ens liv av förre redaktören Roland Skoglund. 

I det här numret av tidningen introducerar vi ett nytt in-
slag under vinjetten Uno berättar. Som många av förening-
ens medlemmar känner till, så är ju vår förra ordförande
Uno Bohman en källa till outsinlig kunskap om vår skola
och staden Skara. Unos guidningar i Skara är smått be-
römda, dessutom föreläser han om de mest skilda ämnen
för föreningar och andra som vill lyssna. Nu ska Skara -
djäknens läsare få ta del av denna kunskap. Håll till godo! 

Vi friskar också upp minnet av Skara läroverks lysande
triumf, när skolans fotbollslag vann Kronprinsens pokal
1959. Vem minns inte den matchen, när man som liten 
realskoleelev hejade sig hes på läktaren?!

Om ni tycker att tidningen inte ser riktigt likadan ut som
de senaste åren, så beror det på att vi bytt layoutare. Björn
Dahlberg drar sig tillbaka för att ägna sig åt sitt eget. Vi
tackar honom för hans kreativitet och mycket goda sam-
arbete! Nu träder Nicolas Krizan till. Precis som Björn ar-
betar han professionellt med layout, Nicolas är AD på
Fac tum Reklambyrå i Skövde. 

Ann Wiking

BORTGÅNGNA DJÄKNEMEDLEMMAR MED STUDENTÅR

Lars-Otto Bergstedt, Ryd, 1938
Stellan Bärring, Malmö, 1943
Ralf Friberg, Skövde, 1953
Ingemar Håkansson, Götene, 1942
Wanja Håkansson, Götene, 1943
Sture Höglund, Laholm, 1958
Sven A. Johnsson, Lysekil, 1938
Elisabeth Jungqvist, Lidingö, 1942
Bricken Leman, Vartofta, 1949
Bo Lindroth, Skara, 1950
Gunnar Melin, Lidingö, 1943
Inga Rådmark, Lidköping, 1942
Olle Sahlin, Lidköping, 1941
Margareta Sandzén, Alingsås, 1939
Inga Scherstén, Lund, 1949
Sigvard Ståhlgren, Göteborg, 1951
Sven-Åke Svensson, Lidköping, 1956
Gunnel Wallén, Lidköping, 1937
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Redaktör: Ann Wiking. Staketgränd 1, 541 30 Skövde, 
E-post: annwiking@gmail.com
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Tidigare nummer av tidningen säljs genom 
Skaradjäknarnas förening, Box 325, 532 24 Skara.

MEDLEMSKAP

Årsavgift 175 kronor. För makar med gemensam tidning
200 kr. Avgiften sätts in på Skaradjäknarnas postgiro
13 26 - 8. Ange födelseår, studentår och den lokalavdel-
ning du vill tillhöra. Lokalavdelningar finns i Göteborg,
Malmö, Skara och Stockholm.

Mer om föreningen hittar du på hemsidan 
www.skaradjaknarna.se

LOKALAVDELNINGARNA

GÖTEBORG
Peter Hasselström, ordf. 0340 - 611365   
Epost: skaradjaknarna.gbg@gmail.com

MALMÖ
Lennart Blomqvist, ordf. 046 - 706726 
Epost: lennart.blomqvist@gmail.com

SKARA
Per-Åke Sahlberg, ordf. 0511- 370171
Epost: per.ake@tagelberg.se

STOCKHOLM
Birgit Hallerfors, ordf. 08 - 758 36 32
Epost: birgit.hallerfors@telia.com

Hör gärna av Er med tips och uppslag till tidningen!
0708- 588 955 eller annwiking@gmail.com

Kalendarium
10 maj Uppsala möte, Stockholmsavdelningen
23 maj Skaradjäknarnas förenings årsmöte

Nya biblioteket, Skara kl 18.00
24 maj Djäknedagen. Börjar vid Djäkneskolans 

trappa kl 9.00
20 sep Höstresa till Marstrand, Göteborgsavdelningen. 

Samling kl 10.30 vid färjeläget på Koön
6 nov Besök på Riks-/Landsarkivet i Göteborg, Göte-

borgsavdelningen. Samling kl 13.45 i receptionen  
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Kära djäknar!
Djäkneföreningen hade sitt Framtidsseminarium – Där tra-
dition och framtid möts – i Stockholm i november.

Deltog gjorde representanter från föreningens avdel-
ningar i Göteborg, Malmö, Stockholm och Skara samt ele-
ver från Katedralskolan. 

Vi var arton deltagare, delade in oss i tre grupper och ar-
betade med de frågeställningar som kortfattat redovisas
nedan.

Vi hade en mycket givande och trevlig dag som avsluta-
des med att vi deltog i Stockholmsavdelningens höstfest.

På föreningens årsmöte den 23 maj kommer styrelsen
att redovisa hur vi fortsätter förnyelsearbetet.

Hemsida: Uppdatera hemsidan till en modernare ver-
sion. Innehålla en medlemsmatrikel m m.

Tidningen Skaradjäknen: En viktig del av Skaradjäknar-
nas verksamhet. Ska finnas både som papperstidning och
som PDF på hemsidan.

Djäknedagen: Bra att den finns och är återkommande.
Att det är ett event och att det inte skapas inofficiella sam-
lingar utanför föreningens program. Att talmän för alla ju-
bileumsår kontaktas i god tid innan för att ha möjlighet att
bjuda in resterande årskull.

Nätverk/Medlemmar: Beroende på var man befinner sig
i livet finns det olika relevans/anknytning till Katedralsko-
lan/Djäkneföreningen.

Medlemsvärvningsgrupp som kontaktar talmän.
Samverkan med skolan: Behålla Lilla djäknedagen men

även lägga en halvdag i åk 1. Fortsätta med plattformsar-
betet.

Det här numret delas ut på Katedralskolan till blivande stu-
denter på lilla Djäknedagen. 

TILL ÅK 3 ELEVER
Jag hoppas att ni får en riktigt fin studentdag med
alla de härliga studenttraditioner vi har i Skara!

Givetvis är det min förhoppning att ni blir med-
lemmar i Skaradjäknarnas förening – Sveriges stör-
sta skolförening – med möjlighet att träffas och
jubilera på den årliga Djäknedagen och ha trevligt
tillsammans med gamla skolkamrater.

Lycka till i framtiden önskar Djäkneföreningen er
studenter 2014!

Vårhälsningar

Marianne Perserius
Ordförande Skaradjäknarnas förening

marianne@perserius.se
Facebook: skaradjäknarnas förening

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Notiser

NY HEMSIDA
Föreningen kommer att få en ny hemsida. Efter många år
med samma utseende sker nu en uppdatering. Hemsidan
kommer att ha en öppen del med information om för-
eningen och dess aktiviteter. I den slutna delen, bara för
medlemmarna, kommer medlemsmatrikeln att finnas, lik-
som protokoll och tidningen som pdf. Tanken är också att
medlemssidan ska rymma ett bildarkiv, där medlemmarna
själva kan lägga in bilder. Skaradjäknen Andreas Polzer i
Skara, har skapat den nya hemsidan.  

INGEN FÖRSÄLJNING AV KULTURHUS
Det blir ingen försäljning av kulturhusen i  domkyrkomil-
jön i Skara. Skara kommun behåller Djäknestallet, Bladhska
huset, där Skara konstförening hyr in sig, och Båtsmans-
huset som förvaltas av Skara gille.

BOTAN FÖRFALLER?
Botan har en central plats i traditionerna och skaradjäk-
narnas hjärtan. Nu håller parken på att förfalla, tycker  Uno
Bohman, föreningens förra ordförande och en flitig guide
i skaramiljöer.

– Tennisplanen, alltså grusplanen kring vilken publiken
samlas vid sången i Botan, håller på att växa  igen. I örta-
gården, som Skaradjäknarnas förening varit med och fi-
nansierat, är skylten borta och växtmaterialet utarmat.

– Vi har kört över alla grusgångar för en vecka sedan, sva-
rar Monika Friberg, som är enhetschef för parkerna i Skara.

– Lite ogräs kan väl finnas kvar, vi har många ställen att
hålla reda på och resurserna är inte outtömliga.

Örtagårdens skylt kommer upp igen, berättar hon. Tex-
ten har ändrats, så att den även berättar om nya växter
som kommit till.

Botan anlades av veterinärmedicinens fader Peter Hern-
qvist och tillhörde från början veterinärinrättningen och
gymnasiet.

INTE BARA JUBILARER…
Det är inte så, att man behöver ransonera sin besök på
Djäknedagen till vart femte år. Allt fler väljer att komma
varje år och dyka upp även om man inte jubilerar. Alla är

välkomna, poängterar föreningens ord-
förande Marianne Perserius.
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Talman Ebba Grape trivs
bäst mitt i gemenskapen

Ebba Grape
är uppvuxen i en 

riktig djäknefamilj. 

Som talman har hon 
gått i pappas fotspår 

och alla hennes fyra syskon
är skaradjäknar. 

En bror var med i MV.

– Jag har ju alltid haft koll 
på Katedral, 
säger hon. 
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en tid av minskande ungdomskullar är konkurrensen
om eleverna hård. Skolorna satsar på marknadsföring
och lockar med olika saker. Katedralskolan i Skara är

inte längre det självklara valet, särskilt inte för dem som
kommer utifrån. 

– Det var inte helt självklart för mig heller att välja Kate-
dral, säger Ebba Grape. Men idag är hon glad över sitt val.

– Katedral är en väldigt trivsam och personlig skola. Och
traditionerna är ju något särskilt, något som vi elever vär-
desätter högt.

Många ungdomar som går på andra skolor blir lite avund -
sjuka när de hör om Skaras traditioner, särskilt kring stu-
denten, berättar hon.

Ebba Grape är talman men också elevkårsordförande. Elev-
kåren är en förening, dit  ungefär 75–80 procent av skolans
elever är anslutna, men som talman företräder hon alla.

Talmannen fungerar som ett ansikte utåt och också som
ett bollplank för skolledningen. 

Ebba lägger ner mycket jobb på frågorna om elevinfly-
tande och elevernas rättigheter.

– Jag brinner för att eleverna ska synas och höras. Och
det är jätteviktigt för mig att få med alla. Vi har en slogan
som lyder ”Elever för elever”.

Arbetet har burit frukt, tycker Ebba. Känslan av gemen-
skap mellan eleverna har ökat.

– Även om man går helt olika linjer ska man kunna träf-
fas och göra saker tillsammans. Är man till exempel in-
tresserad av musik, så ska man kunna mötas antingen man
går bygg eller natur.

Hon har också varit med om att engagera hela skolan i
en insamling till Sveriges Radios Musikhjälpen.

Ett annat sätt att öka känslan av gemenskap är att vara
med och ta hand om ettorna, när de börjar på hösten.

Annars är det inte så mycket att klaga på vid Katedral-
skolan, säger Ebba. Frågorna är inte mer kontroversiella än
att byta ut tallrikarna i matsalen och få till klockor i alla
klassrum. 

Ebba Grape är glad över den erfarenhet hon skaffat sig
genom att vara talman och elevkårens ordförande. 

– Nyttigt att behöva stå för sin sak och att tala inför
många människor.

Hon är också glad över alla de kontakter hon fått med
ungdomar från andra skolors elevkårer.

– Jag har aldrig fått så många vänner och kontakter som
under det här året!

I vår tar Ebba studenten. Hon har gått natur/samhälls-
programmet, så många möjligheter ligger öppna. Men
några bestämda planer har hon inte, i alla fall inte som hon
vill avslöja. Något kreativt skulle hon gärna ägna sig åt.

– Jag kommer nog att söka till universitetet, men jag är
också sugen på att se världen.

i Generationer av skaradjäknar
minns sin tid vid Katedralskolan
eller Skara Högre Allmänna Läro-
verk, som det hette tidigare. För
många är det speciellt att ha
gått i skolan i Skara. Hur är det
idag – som vilket gymnasium
som helst? Så här ser några 
elever på sin skola.

Så tycker vi 
om Katedral
Linnea Johansson: Det som är
speciellt med Katedral är gemen-
skapen. Man känner inte bara dem
som går på det egna programmet,
utan folk på alla möjliga program.
Jag är väldigt aktiv i många av sko-
lans föreningar och det har betytt
mycket för mig. Eftersom jag är
från Skara var det naturligt att
välja Katedral och slippa pendla.

Karl Immelsjö: Jag är från Stock-
holm och sökte till cykelgymnasiet
eftersom jag tävlingscyklar. De två
första åren var jag helt insnöad på
cyklandet och kände bara mina
klasskamrater. Men nu sista året
har jag engagerat mig i föreningsli-
vet och det har blivit det bästa året
i mitt liv! Jag är så otroligt lycklig
över alla de människor jag har lärt
känna. Det kommer att bli jobbigt
att lämna Katedral. Jag tycker
mycket om traditionerna och har
väldig respekt för skolan.

Daniel Jansson: Jag kommer från
Vinköl utanför Skara och för mig
var det naturligt att välja Katedral.
De här åren har varit jättetrevliga.
Jag har varit engagerad i kåren som
ekonom och har lärt mig mycket.

Emilia Eckerlid: Jag är från Falkö-
ping och valde Katedral för att IB
finns här. Jag visste ingenting om
skolan och kände bara någon enda
person. Om jag inte trivs byter jag
till skolan i Falköping, sa jag först.
Men jag har trivts jättebra, är enga-
gerad i föreningslivet och sjunger i
OP. Det är underbart med skol-
körerna och alla traditioner. Jag 
är glad att jag inte bytte!
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Vår tidning har funnits i snart hundra år. I det här
numret tittar vi tillbaka på premiärnumret, och åter-
publicerar ur några artiklar.

Vi pratar också med en av tidningens många re-
daktörer Roland Skoglund, som har botaniserat i tid-
ningsläggen. 

På  tidningens första sida publiceras en slags programför-
klaring under rubriken Anmälan. Där står:

”Inom Skaradjäknarnas Skaraavdelning väcktes mot vårsi-
dan detta år ett förslag om utgivandet från Skara av en an-
språkslös publikation, som skulle främja föreningens syften. ---
Tidningen utkommer med ett vårnummer och ett höstnummer.
Det förra avser att illustrera våren i ungdomens stad från och
med 1 maj i blåmössornas tecken till studentexamen och de
olika årsjubileerna i den vita mössans tecken. Det senare num-
ret, som vi kunde kalla novemberhäftet, skall söka spegla
djäknelivet i vardagslag, som det tett sig generation efter gene-
ration, med ljuspunkter i enformigheten, sådana som utfärder,
”Mårtensgås”, skridskolov m.fl.

Skaradjäknen vill tolka den harmlösa glädje, som utlöses av
erinringar och minnen från skoltiden, samt väcka och under-
hålla den samhörighetskänsla, som alltid kännetecknat Ska-
radjäknarna.”

I stort sett kan man väl säga att syftet är detsamma med
tidningen – att underhålla en samhörighetskänsla. Första
numret bestod av tolv sidor. Ansvarig utgivare var bank-
direktören Tor Bergqvist och redaktör var museimannen
Sanfrid Welin. Priset för tidningen var en krona.

Skaradjäknen fyller 90 år! 
TIMSÅNGEN HORA NONA – 
ETT MINNE FRÅN MEDELTIDEN..?
En tre sidor lång artikel ägnas åt timssången Hora Nona,
som brukar sjungas vid våra skolavslutningar. 

Hora Nona väcker nostalgiska minnen hos en skara-
djäkne. Den dunkla svalkan i Domkyrkan, doften av vår-
blommor och sommarljuset som letar sig in genom kyrkans
vackra fönster. Vetskapen om det långa sommarlovet som
väntar. En sång av löften, men också av tillhörighet, trygg-
het. 

I artikeln, skriven av Samuel Landtmanson, vittnar han
om precis dessa känslor. ”Årsexamen i gamla Skara står nog
i mången Skaradjäknes minne omstrålad av ett säreget skim-
mer. Aldrig lyste väl försommarens sol från blå himmel var-
mare och gladare än de där examensdagarna i början av juni,
då man som liten pena sprang till skolan med sina bästa sön-
dagskläder på. --- Kastanjerna i Krabbelund stodo i sin fagraste
vita festdräkt, en hälsning från allt vackert, som man nu, när
frihetens timme slagit skulle få fröjda sig åt i naturen på glada
strövtåg till Marum eller Horshagaliderna och på utflykter till
Kinnekulle, dit man ännu kunde hinna tids nog för att få se
Munkängen stå vit av Allium och plocka rara försommarblom-
mor på Österplana vall. --- För mig ligger allt detta redan långt
borta i det förflutna, men alla detaljer därav stå levande för
minnet. En sak är det dock, i vilken på ett alldeles särskilt sätt
hela stämningen är koncentrerad. Det är den gamla sången
Hora nona, som av ålder sjungits av skolgossarna vid årsex-
amina i Skara läroverk. När klockan slår nio ljuder det högtid-
ligt genom vestibulens tre våningar: Hora nona sonuit…”
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Om den gamla sångens ursprung vet man inte mycket,
skriver Landtmanson. Inte heller hur länge den sjungits i
Skara skola. Men man vet att gammaldags kyrkosånger förr
sjöngs mycket i svenska skolor. 

”Det synes troligt, att vi i Hora nona ha en fragmentarisk re-
miniscens, ännu kvarlevande, av den latinska sång med anor
från medeltiden, som i äldre tid förekom i Skara skola.” 

Lekarna i Botan 
började 1864!
1864 var första året som mogenhetsexamen hölls i
Skara. I tidningens första nummer berättar den fli-
tige skribenten Rudolf Röding om sin examen 60 år 
tidigare.

15 lärjungar i skolans högsta klass, som kallades övre
sjunde, anmälde sig till examen. De skriftliga proven hölls
25 – 28 april i ämnena modersmål, latin, franska och mate-
matik. Nio elever klarade proven och fick invänta de munt-
liga förhören. ”I början av juni gingo vi pojkar i en ständig
ängslan för denna examen, som när som helst kunde komma
och överraska oss.” skriver Rudolf Röding. Vid niotiden en
kväll kom skolans vaktmästare springande och ropade till
pojkarna att de skulle upp i examen nästa morgon. Censo-
rerna hade anlänt. Den muntliga prövningen pågick däref-
ter i två dagar. När alla nio till sist förklarades ”mogna” blev
glädjen fullständig, skriver Röding.

”Då togo vi alla på oss de vita mössorna, och arm i arm, åt-
följda av en stor sjungande och lyckönskande folkmassa, skol-
pojkar och andra, tågade vi ut till läroverkets trädgård, ”Botan”,
under vägen blomsterhöljda från åtskilliga fönster, som vi pas-
serade, och därute i Botan hissades de nyblivna studenterna
och svängde man om i munter ringdans, en sed som då inled-
des och visst ännu fortgår.” Skriver Rudolf Röding, som så
småningom blev rektor vid latinläroverket i Göteborg.

Roland Skoglund var redaktör för Skaradjäknen i
drygt 20 år, från 1987 till 2010. 

– Tidningen är unik med sin aktningsvärda ålder,
säger han.

Roland Skoglund har samtliga nummer av tidningen
ända sedan den startade 1924. Han har den i två in-
bundna band och har bläddrat i årgångarna.

– En del personer var väldigt flitiga att skriva till en
början. Vissa artiklar var nästan av vetenskaplig ka-
raktär. Många av skribenterna var pensionerade präs-
ter.

Även under Roland Skoglunds tid som redaktör kom
det mesta materialet från skribenter i föreningen.

– Jag åkte också ut till de olika avdelningarna och
fick på det viset många värdefulla kontakter.

En av dem var litteraturdocenten Germund Micha-
nek, som tog studenten 1946.

– Han var mycket intresserad av tidningen och bru-
kade säga att han låste dörren, stängde av radio och
TV, när det kom ett nytt nummer av Skaradjäknen!

Tidningen har förändrats genom åren i takt med
tiden, menar Roland. Först var den svart-vit, därefter
infördes färg på omslaget och sedan i hela tidningen.

Trots att Roland suttit som redaktör länge, har han
inte rekordet. Leo Torgny, som också var chefredaktör
för Skaratidningen, var redaktör i 30 år!

Roland Skoglund

Rudolf Röding. Foto Aron Jonason 1914.
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55 år sedan 
Skara vann 
Kronprinsens 
pokal
I år är det 55 år sedan Skara läroverk vann Kronprin-
sens pokal och blev svensk skolmästare i fotboll. Vid
en bejublad match på Skaravallen besegrade skara-
elvan favorittippade Sandviken med hela 5–1. Över
2000 åskådare fanns på plats och hejade sig hesa i det
småregniga och blåsiga vädret.

”Våldsamma glädjescener när Skara vann finalen”, skrev
Skara Tidning i topp på första sidan efter segern. Tidningen
Skaradjäknen var inte sämre. Där publicerades ett långt och
livfullt referat, som vi här ska citera ur. Artikeln inleds med
en tillbakablick, till 1958 års turnering, då Skara ”blev ett
fruktat namn i fotbollskretsar”. Så här skriver tidningen:

”I den årliga turneringen som anordnas av Dagens Nyheter
och Svenska Fotbollförbundet blev Skara 1958 års ‘kometlag’.
Den verkliga knallen kom då i Borås där Skara slog hemmafa-
voriterna i finalen i västra gruppen och gick till rikssemifinal.”

Där föll emellertid Skara mot Helsingborgs gossläroverk
med 2–3. Men följande år var förstås förväntningarna stora
på ”kometlaget”. De infriades – raskt förpassades lagen från
Skövde, Falköping, Borås och Uddevalla ur turneringen. Nu
återstod bara fyra topplag, förutom Skara, Linköping, Växjö
och Sandviken. Semifinalen gick på Värendsvallen i Växjö, där
matchen slutade oavgjort. Matchen spelades om på hemma-
plan och då vann Skara med 4–1. Skara var i final mot favo-
rittippade Sandviken, som inte dittills släppt in ett enda mål!

”Så kom då äntligen finaldagen – men en sådan dag! Regnet
öste ner och kyliga höstvindar svepte över stan. Klockan 14 den

24 oktober hade 2000 huttrande människor sökt sig till Vallen,
och de behövde inte frysa länge. Efter fem minuters spel fick
nämligen ”stålmännens” målvakt för första gången under tur-
neringen vittja sitt nät! Vilda glädjescener utspelades runt are-
nan och hejaklacksledaren Gunnar Kampe dirigerade tack-
 ramsan till målskytten, vänsteryttern Lasse Svensson. Den sist-
nämnde, lagkapten för övrigt, ökade en stund senare till 2–0
och blev dagens hjälte genom att sedan pricka in ytterligare två
mål. Han avlöstes i målskyttet av högeryttern Anders Arwids-
son och därmed kunde vi addera slutresultatet: 5–1!! När slut-
signalen ljöd utspelades rent sydländska scener: Planen
stormades av begeistrade supporters, spelarna hissades, det
hurrades och fotograferades som väl aldrig tidigare på Skara-
vallen… Så fick lagkapten Lasse Svensson mottaga Kronprins-
pokalen ur DN:s Karl Lilliequists hand och någon timme där-
efter var det bankett på Stadskällaren.”

I en slutkommentar till referatet i Skaradjäknen skriver Gun-
nar Sandstedt: ”Det lag som blev svenska skolmästare 1959
rymmer inga s k stjärnor. Framgångarna har nåtts av ett tek-
niskt och effektivt spelande lag som är så jämnt och kondi-
tionsstarkt som ett lag överhuvudtaget kan bli.”

I det segrande laget ingick: Karl-Evert Berg (målvakt), Vin-
ninga, Bo Andersson, Götene, Bengt Fredman, Kvänum, Ha-
rald Karlsson, Götene, Jan Ståhl, Skara, Per-Ove Olsson,
Karlsborg, Anders Arwidsson, Herrljunga, Alf Ström, Skara,
Jan Boström, Tidaholm, Lars Svensson, Kvänum och Roland
Holmgren, Ulricehamn.

8
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Janne Ståhl spelade i segerlaget
Janne Ståhl spelade med i segerlaget och minns åren
i skollaget med glädje. Fotbollen har sedan följt
honom både som spelare och tränare.

– Ja, fotbollen har haft stor betydelse i mitt liv.

Janne Ståhl var med i Skara läroverks fotbollslag under hela
sin gymnasietid. Och det var framgångsrika år. Redan året
innan vinsten kom laget till semifinal och 1960 gick grab-
barna till final, men föll då mot Köping. I laget spelade han
mittback och hade stor del i att motståndarna hade svårt
att få bollen i nät. I Skara Tidning skrev signaturen Bob efter
segern mot Sandviken: ”De som främst bidragit till den fina
framgången är emellertid halvbackslinjen. --- stoppern Jan
Ståhl är en mjuk, snabb men samtidigt resolut spelare som
inte tillåter någonting.”

Janne var allmänt idrottsintresserad och spelade också
med i skolans handbollslag. Efter studenten 1964 utbildade
han sig till gymnastikdirektör vid GIH. Han jobbade först en
kort tid i Uddevalla, sedan blev det Vällingby i 35 år. 

Under de aktiva åren spelade han i Sundbybergs IK, strax
under elitnivå, i det som då hette division 2. Han var lag-
kamrat med Ronny Hellström och har faktiskt också mött
Curre Hamrin i en match. När han själv lagt skorna på hyl-
lan fortsatte han som tränare.

FAKTA
Fotbollstävlingen

Kronprinsens pokal 
startade 1914. Donator

var kronpris Gustaf Adolf,
sedermera kung Gustav

VI Adolf. Till en början var
det svenska läroverk som

tävlade om pokalen, 
senare gymnasieskolor.

Tävlingen finns kvar, 
numera som skol-SM 

i fotboll.

Vinnarbollen med spelarnas namn och pokalen finns i en
monter på Katedralskolan.

Janne Ståhl tillsammans med 
dottern Lotta Sundström och Sven Lindahl.

9
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erman föddes i maj 1863 utanför Skövde, i
Norra Kyrketorp. Hans far var disponent och
hette Jacob Ferdinand Palm och tillhörde en
känd stockholmssläkt. År 1861 hade Jacob Fer-
dinand gift sig med Amanda Johanna Detleffs-

Gerlach från Altona utanför Hamburg. Amanda var en fram-
gångsrik konsertsångerska. Hon var borgmästardotter och
populär på operascenerna. De nygifta flyttade till Sjötorp
utanför Skultorp, en gård som Ferdinand senare tvingades
sälja på grund av ekonomiska bekymmer. 

Dramatiskt var det också när Herman fyllt fyra år. Den
vackra och välsjungande modern ordnade en musikafton i
hemmet för barnen. Herman hade en äldre syster som
hette Ida. Det sjöngs sånger, arior och det spelades piano.
Men bara modern visste att detta var en avskedsföreställ-
ning. Nästa morgon när barnen vaknade var deras mamma
borta. Hemmet var tomt och ödsligt. Amanda hade under
natten packat sin väska och smugit iväg till järnvägsstatio-
nen i Skultorp. Hon tog tåget till Göteborg, och därifrån åkte
hon vidare med båt till Amerika. I det nya landet verkade
hon under många år som operasångerska. De sista åren av
sitt korta liv bodde hon dock i Hamburg.

Den övriga familjen flyttade omkring, och en tid bodde
man i Norra Ving utanför Axvall där Ferdinand Palm tjänst-
gjorde som förvaltare på Härlingstorps stora gård.

Herman fullföljde studierna i Skara och efter studentex-
amen blev det Lund och förberedande teologiska studier.
Han blev teologie kandidat år 1902 och prästvigdes samma
år för ärkestiftet.

Redan under barn- och skolåren hängav han sig åt musi-
ken. Den unge gymnasisten var en häpnadsväckande kun-
nig musiker – tekniskt utbildad och duktig både på att skapa
musik och framföra den. Herman spelade fiol, piano och
orgel. De egna kompositionerna var många. Undervisning
hade han fått av bland andra musikdirektören Stolpe i
Halmstad. Då Herman gick i 6:2 i Skara komponerade han
exempelvis ”Under rönn och syren”, eller som den också
kallas ”Blommande sköna dalar”. Under skoltiden ingick
han i dubbelkvartetten som andre tenor.

Med anledning av denna tidnings aktningsvärda ålder så tycker jag med min nyfik-
enhet att det är spännande att då och då se bakåt. I gamla nummer av Skaradjäk-
nen kan man läsa om annorlunda och intresseväckande djäkneöden. Ett återkom-
mande namn i tidningen är Herman Palm, student 1882.

UNO BERÄTTAR

Präståren inleddes i Uppsala, och vid uppnådd emeritus-
ålder frånträdde han sin befattning år 1934.

Hans skolkamrater i Skara berättar att det var storslaget
att höra Herman spela piano. Mest spelade han klassikerna
Beethoven, Chopin, Mendelsohn, Mozart. Allt kunde han
utan noter!

Efter studenten i Skara blev han senare sånganförare vid
Västgöta nation i Uppsala och skapade en mycket fram-
gångsrik kör med många offentliga framträdanden. Her-
man invaldes också i sällskapet Orphei Drängar. Under
många år skötte han med stor skicklighet organistbefatt-
ningen i Uppsala domkyrka. Senare ägnade han sig åt folk-
musiken i Västergötland. Denna mångsidigt begåvade, verk-
samma och lärde skaradjäkne gick ur tiden i november
1942. Bland allt efterlämnat återfinns även musiken till
”Har du sett herr Kantarell?”.

Trots allt är det ”Under rönn och syren” som starkast på-
minner oss om Herman Palm och hans skoltid i Skara.

Skaradjäknen Harald Dahlgren, student 1881, påstår att
sången framfördes första gången i samband med skolans
så kallade utfärd till Tveta och Pingstvallen år 1881.

De klingande rösterna, den stora ungdomsskaran, som
betagen lyssnade och all den naturens fägring som bildade
ramen, förenade sig att göra stunden till en oförgätlig upp-
levelse.

Knut Gislén var förste tenor och hans röstbegåvning var
rent legendarisk. Det berättas att hans register var så om-
fattande att han även kunde sjunga bas. Harald Dahlgren:
”En sådan röst har jag aldrig hört, och aldrig har jag hört
Knut Gislén sjunga så som den gången uti Tveta.” En gång
lyssnade Harald på en inspelning av Lunds studentsångare.
Men för skaradjäknen Harald Dahlgren bleknade Lunda-
studenternas sång inför det väckta minnet av Skaras ”blå
mössor”.

”Visst är Herman Palms sång vacker, men som den ljöd
en vårkväll vid Tveta får jag aldrig mer höra ”Blommande
sköna dalar”, konstaterade Harald Dahlgren.

UNO BOHMAN

H
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Herman Palm
skapare av »Blommande sköna dalar«

Stora bilden: Herman Palm som fängelsepräst på Långholmen. Nedan: Dubbelkvartetten under 1880-talets första år, Her-
man Palm är sjätte från vänster. Sjötorps gård vid Sjötorpssjön. Skultorps station, huset revs sommaren 1971.
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När Skara kommun förra året försökte sälja Djäkne-
stallet på Blocket fick Skaradjäknarna nog. Föreningen
ansökte om att huset skulle byggnadsminnesförkla-
ras och sedan dess har de antikvariska kvarnarna
malt. Ägaren Skara kommun säger ja, men har in-
vändningar.

karadjäknarnas förening anser att Djäknestallet är en
del av Skaras kulturarv och en viktig del i Skaras his-
toria som skolstad. I Djäknestallet bodde skolgossar

som studerade vid Skara skola.
Det var när Skara kommun för några år sedan gjorde en

lokalutredning och såg över hela sitt fastighetsbestånd,
som idén kom upp att kommunen skulle göra sig av med
en del hus, förutom Djäknestallet också några andra gamla
byggnader i den känsliga domkyrkomiljön. Kommunen son-
derade terrängen och försökte sälja husen, men fick inget
riktigt napp. När man till sist gjorde ett försök på Blocket rå-
gades måttet för Skaradjäknarnas förening, som tog beslut
om att ansöka om att huset ska förklaras som byggnads-
minne.

Sedan dess har länsstyrelsen låtit Västergötlands mu-
seum göra en antikvarisk inventering av huset. Den ut-
mynnade i, att Länsstyrelsen nu föreslår att huset
förklaras som byggnadsminne. I sitt yttrande
över länsstyrelsens förslag håller Skara kom-
mun med om att huset är, som man skriver, ” en
synnerligen bevarandevärd byggnad med stort
kulturhistoriskt värde som minne över 1800-talets
boendemiljöer”. Men man har invändningar.

– Vi tycker att inventeringen är alldeles för re-
striktiv, kommenterar stadsarkitekten Anders Kyr-
kander, som handlagt ärendet. Ett renodlat musealt
bevarande är inte i enlighet med kommunens in-

tresse. En byggnads bruk bör kunna förändras över tid, skri-
ver han i kommunens yttrande.

Man gillar inte länsstyrelsens förslag, som i princip inne-
bär att byggnaden inte får förändras, varken utvändigt eller
invändigt. Att inte få röra något i byggnaden inskränker möj-
ligheten att använda byggnaden för t.ex. caféverksamhet,
menar kommunen. Då kan inte huset fungera annat än
som museum.

Det var det som var meningen en gång i tiden, när Väs-
tergötlands museum övetog nyttjandet till byggnaden. Tan-
ken var att den skulle bli något slags skolmuseum.

Nu ligger frågan hos länsstyrelsen för slutligt beslut.
Länsantikvarien Eva Björkman planerar att ta kontakt

med stadsarkitekten för att diskutera kommunens invänd-
ningar.

– Vi får diskutera hur vi ska komma vidare. Vi är förstås
inte emot att huset används. Ett hus mår bra av att vara
taget i bruk. Men det beror ju på hur det används.

Ja, det är det som är knäckfrågan just nu. Det ser
inte ut som om att ett beslut om bygg-
nadsminne kommer före
sommaren.

Djäknestallet kan bli byggnadsminne

KULTUR

S
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Skara stift är Svenska kyrkans äldsta stift. I år är det
tusen år sedan stiftet bildades och Thurgot från Bre-
men installerades som den förste biskopen.

ista fredagen och lördagen i augusti kulminerar fi-
randet i en jubileumsfest då Skara kommer att sjuda
av liv med sång, musik, dans, samtal och diskussio-

ner från olika scener. Hedersgäster är kronprinsessan Vic-
toria och prins Daniel.

Jubileumsåret ska på olika sätt spegla Skara stifts och
kyrkans historia, men först och främst ska det präglas av
dialog med det samhälle som kyrkan är en del av idag. Fi-
randet ska präglas av dialog med andra trossamfund i vårt
stift, vårt land och i världen. 

Temat för tusenårsjubileet är ”För Gud är tusen år som
en dag”, som är en bibelvers hämtad från Andra Petrus-
brevet 3:8. För jubileumsdagarna finns också tre underte-
man – vilken roll spelar tro och religion för att bygga ett
gott samhälle, för mötet med andra religioner och i kul-
turlivet.

Jubileumshelgen kommer att vara fylld av ett digert pro-
gram med många gästande artister och föreläsare. Bland
andra förre biskopen i Skara Erik Aurelius, debattörerna
Stefan Edman och Göran Greider, riksdagsledamoten Barbro
Westerholm och författaren Annika Östberg. På lördagen
invigs en jubileumsutställning på Västergötlands museum
och en gudstjänst kommer att firas i museiparken. Lör-
dagskvällen vänder sig programmet särskilt till de unga.

Att Sveriges äldsta stift bildades just här i Skara och inte
i Mälardalen berodde på att kristendomen hade fått fäste
betydligt tidigare i Västergötland. Redan under 900-talet
hade den nya läran brett ut sig här, berättar Dick Harrison,
professor i historia vid Lunds universitet.

Hans intressanta artikel om stiftets historia finna att läsa
på Skara stifts hemsida www.skarastift.se

Djäkneskolan på 
väg bli stadshus
Med minst möjliga majoritet röstade kommunfull-
mäktige i november ja till byggande av ny högsta-
dieskola och ombyggnad av Djäkneskolan, gamla
Katedralskolan, till nytt stadshus.

ed 23 röster mot 22 röstades förslaget igenom.
Den här gången stöddes oppositionen av folk-
partiets två ledamöter, som under alla turer i

skolfrågan lämnat alliansen. En ny parlamentarisk situa-
tion hade plötsligt uppstått i Skara. 

Frågan om ny högstadieskola har dryftats i Skara i flera
år. Den borgerliga alliansen vill bygga en ny mindre skola
och behålla Djäkneskolan som skolbyggnad, medan oppo-
sitionen (s + v + mp) ville bygga en enda större gemensam
skola.

Det var vid vårens sista fullmäktigemöte i juni 2011 som
de två sverigedemokraterna i fullmäktige plötsligt använde
sin vågmästarroll och röstade emot alliansen. Efter det
följde en rad turer i frågan.

När skol/stadshusfrågan så slutligen skulle avgöras vid
fullmäktigemötet i november i fjol, så röstade alltså folk-
partisterna med s, v och mp, medan sverigedemokraterna
bytte fot och röstade med alliansen.

Nu pågår arbetet med projektering av nya skolan och
upphandling förbereds.

För Djäkneskolans del kommer antikvarisk expertis att
titta på Helgo Zettervalls gamla skolbyggnad från 1871 och
gymnastikbyggnaden från 1937 och möjligheterna att om-
vandla dem till moderna lokaler för ett stadshus. Det lig-
ger ett förslag från arkitektbyrån Contecton hur husen ska
byggas om.

Ett inte helt okontroversiellt förslag.

Stort firande i Skara när
stiftet fyller tusen år

S

M
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Ordförandeskifte 
i Göteborg

öteborgsavdelningen har fått en ny ordförande.
Göran Anderberg har dragit sig tillbaka efter 21 år
på posten och efterträddes av föreningens vice,

Peter Hasselström.
Årsmötet hölls i Chalmers fakultetsvåning, där ännu sit-

tande ordföranden Göran Anderberg förklarade mötet
öppnat med ett rungande färleslag. Han höll också ett min-
nesanförande över avlidna Bricken Leman, under många
år färgstark  styrelseledamot och klubbmästare. Årsmö-
tesförhandlingarna förlöpte rappt och i god anda.

Nyvalde ordföranden Peter Hasselström riktade däref-
ter uppskattande och tacksamma ord till avgående  Göran
Anderberg för 21 års framgångsrikt och hängivet ordfö-
randeskap. Förutom blommor överlämnades en gåva från
Göteborgsavdelningen.

Göran Anderberg tackade för det mångåriga förtroende
han åtnjutit. Beslutet att träda tillbaka togs med en till
vemod gränsande vånda eftersom ordförandeskapet in-
neburit utmaningar men främst berett stor glädje och en
överväldigande känsla av gemenskap. Uppdraget var beri-
kande och vitaliserande då det gav studentikosa och se-
riösa kulturupplevelser i sann djäkneanda. Efter en exposé
över namnkunniga Skaradjäknar erinrades mötesdelta-
garna genom ett historiskt vingslag om den ursprunglige
djäknen från 1200-talet varefter färla, standar och min-
nesgåvor återlämnades till föreningen.

Göran Anderberg försvinner inte från styrelsearbetet.
Han byter plats med Peter Hasselström och blir ny vice ord-
förande i avdelningen. Anita Grandin-Dahlberg, nyvaldes
som suppleant. Styrelseledamoten Anders Hultén avtack-
ades för långt, troget och entusiastiskt styrelsearbete.

Under punkten övrigt presenterade klubbmästaren, Ag-
neta Theander, ett preliminärt program för årets aktiviteter
i Göteborgsavdelningen. Programmet som väckte stora

Ryttmästarboställe och Våmbs kyrka
målet för göteborgarnas höstutflykt

Göteborgsavdelningens höstutflykt gick den här gån-
gen till Skövde med kavallerimajoren Bernhard Eng-
lunds Ryttmästarboställe och Våmbs kyrka som in-
tressanta besöksmål.

Utflykten följde det beprövade upplägget med sina fyra in-
gredienser – shopping, sevärdhet, mat samt kyrka. Alltså
började man med shopping hos Herrljunga cider och deras
fina Äppelbod. Bland annat avsmakades årets glögg.

Färden gick därefter vidare mot Skövde med stopp för
en ”vätskepaus” för intag av ”Djäknedricka med” alterna-
tivt ”Djäknedricka utan”!  

Peter Hasselström guidade kunnigt om bygden runt
Falan tills man nådde Ryttmästarbostället uppe vid Simsjön
utanför Skövde.

Där möttes sällskapet av ägaren Bernhard Englund, som
skapat en by av ålderdomliga byggnader där ryttmästar-
bostället är den största och förnämsta.

Bernhard berättade livfullt om tillkomsten, om Sveriges
militära historia och om sitt livslånga samlande.

Han förevisade sin förnäma vapensamling och bland allt
annat sin främsta dyrgrip – ett glas från Karl XII:s krönings-
middag. Huset var som ett ”Sesam öppna dig”, där den ena
väggen efter den andra försvann och blottade först en
magnifik matsal och därefter en kopia på officersmässen
på K 3. Saknaden efter originalet hade nämligen blivit för
stor när Bernhard gick i pension.

Ett härligt gammaldags smörgårdsbord väntade oss till
lunch, med sillar, lax i olika former, goda ostar och för den
som så önskade – Ryttmästarens akvavit.

Dagen avslutades med ett besök i Våmbs kyrka, en pärla
i romansk stil byggd vid mitten av 1100-talet, belägen vid
Våmbskleven. Peter Hasselström guidade oss kunnigt och
intressant.

ANITA HEYMAN

G

Bernhard Englund på trappan till Ryttmästarbostället.

FÖRENINGEN
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förväntningar hos mötesdeltagarna inleds i början av maj
med ”Mölndals Kvarnby och dess historia”. Höstutflykten
ägnas åt en ”Dag på Marstrand”. Senare under hösten görs
ett studiebesök på Riks-/Landsarkivet i Göteborg.

Efter årsmötet överlämnades ordet till kvällens före-
dragshållare skaradjäknen Rune Persson som fångade
djäknarnas intresse genom att spirituellt, roande och kryd-
dat med en mångfald genuina skaraborgska citat tala över
ämnet ”Bondeliv och bondespråk i Skaraborg - ûm hûr vi
prata på 40-talt å va vi gjole te vardass”.

Rune konstaterade att Sveriges dialekter knappast har
framtiden för sig. En dialekt är väl i och för sig ett fullvärdigt
språk som inte nått rangen av nationell användning och
inte heller bruka(de)s som skriftspråk. Den genuina di-
alekten utfasas gradvis, på grund av skola, press, radio och
TV, vilket på sikt kan resultera i att den helt försvinner på
samma sätt som många andra skriftlösa språk i världen.

Förutom talrika, roande, exempel på djäknars ”hem-
språk” examinerades åhörarnas språkförståelse genom
bud på tolkningsförslag till frågor som: Kräpper’ak’a? eller
Vem skråen har bôert bôrt bô:rt? Som ett färgstarkt exem-
pel på Skaraborgskt kynne framhölls utsagan: En får va gla
att en ble som en ble, nôr en ente ble sûm en sûlle.

Lagom hungriga och i ivrigt samspråk förflyttade sig Göte-
borgsdjäknarna till fakultetsvåningens matsal där en deli-
kat medelhavsbuffé stod dukad. Mat och dryck inmundi-
gades under sedvanligt hög djäknestämning. Efter avslu-
tad buffé väntade kaffe och fransk chokladkaka. 

Årsmötet avslutades traditionellt med att djäknarna uni-
sont sjöng Hymn till Västergötland med text av psalmför-
fattaren Paul Nilsson (född i Längjum 1866) och tonsatt av
kyrkomusikern Ivar Widéen.

GÖRAN NYMAN

Rune Persson kåserade livligt om sin hembygds tungomål hos
göteborgsavdelningen. Detta gjorde han även den 6 novem-
ber i Skara, där bilden är tagen.

MINNESORD ÖVER BRICKEN LEMAN 
Hedersledamoten i Skaradjäknarnas Förening Bricken
Leman (1929–2014) har efter lång tids sjukdom fått sluta
sina dagar. Tiden vid Skara Högre allmänna läroverk be-
tydde mycket för Bricken som tog sin examen år 1949. 

Med säker hand förde Bricken under många år pennan
som styrelsens sekreterare i Skaradjäknarnas Förening och
blev en profil, klädmedveten, stilig och elegant. Till styrel-
sens möten kom Bricken alltid väl förberedd, ofta i sista mi-
nuten, men aldrig för sent; Bricken hörde inte till de tal-
trängdas skara men när hon någon gång tog till orda var
det med emfas, men aldrig i affekt och alltid till djäkneför-
eningens bästa. 
Som klubbmästare under många år i Göteborgsavdel-

ningen var Bricken mycket hyllad och en djäknarnas Lady.
Med sitt engagemang lämnade hon inget åt slumpen. De
kallelser till olika aktiviteter som damp ner i brevlådorna
bar Brickens särskilda signatur, de var inbjudande och
lockande; med sin enastående personkännedom och om-
tanke bådade hon upp djäknar som av glömska eller andra
skäl kunde tänkas utebli. Så många som möjligt skulle delta
i djäknegemenskapen, det var Brickens devis. 

Att utöva klubbmästarsysslan var för Bricken en njut-
ning. Ömt vårdade hon de borgerliga dygderna, när de bor-
gerliga dygderna är som bäst. Feststämningen infann sig
osökt när Bricken bjöd till bords. Under många år med
maken Rolf vid sin sida kunde hon helhjärtat glädja djäk-
narna med sitt personligt färgade engagemang. Hemmet i
Lerum, liksom Lemans advokatbyrå i Göteborg med sitt
magnifika styrelserum, stod ofta öppna när viktiga djäk-
nefrågor skulle dryftas. 

Elegans, etikett, engagemang och empati, se där några
nyckelord som karakteriserade Skaradjäknen Bricken Le-
mans personlighet!

Requiescat in pace.

GÖRAN ANDERBERG

ORDF. I  GÖTEBORGSAVDELNINGEN 1991–2013
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Skaradjäknen som var
Karl XII:s förtrogne
Många skaradjäknar har gjort enastående karriärer
under årens lopp. Biskop emeritus Lars-Göran Lön-
nermark kåserade om en av dem, Andreas Olavi Rhy-
zelius, som blev Karl XII:s överhovpredikant.

ndreas Olavi Rhyzelius föddes i Ods socken 1677
som son till kyrkoherden där. Han var en synnerli-
gen begåvad pojke, som började läsa latin vid åtta

års ålder och tio år gammal började skolan i Skara.
– Han föddes och levde under ortodoxins tid, i den karo-

linska tidens svenska kyrka. Han höll fast vid den absoluta

monarkin och kunde aldrig förlika sig med de nya tankarna
under den följande frihetstiden, berättade Lars-Göran Lön-
nermark vid Skaraavdelningens årsmöte.

Under skoltiden i Skara uppmärksammades han av bis-
kopen Haquin Spegel, som tog honom under sina vingars
skugga och tog med honom till biskopsätet Brunnsbo un-
der helgerna. Efter Skara kom han till Uppsala och hans ly-
sande karriär inleddes. Han utsågs till hov- och drabant-
predikant till Karl XII först i Stockholm, därefter i Lund för att
sedan följa kungen på det ödesdigra fälttåget mot Norge.
Han var kungens biktfader och hade dennes förtroende.

– Efter kungens död uttalade Rhyzelius att han ”bättre än
tusen andra känt kungens hjärta”, berättade Lönnermark.

Rhyzelius slutade som biskop i Linköping. Hans barn ad-
lades och fick namnet Odencrants.

För Skaradjäknarna i söder har tidningen Skaradjäk-
nen alltid varit viktig. Det har för många varit den
främsta orsaken till att man varit med i föreningen. 

Därför hade föreningen till sitt höstmöte bjudit in tidning-
ens mångårige redaktör Roland Skoglund att kåsera över
ämnet Mitt liv med Skaradjäknen.

Roland Skoglund gjorde en intressant exposé över tid-
ningen och föreningen från föreningens start 1916 och tid-
ningens start 1924 inför det 20-tal djäknar som samlats på
Västgötagården i Lund.

Bland de många personer som porträtterats i tidningen
under åren finns poeten Maximilian Axelson, adjunkten och
samlaren Andreas Nilsson samt Skaradjäknarnas hittills fyra
ledamöter av Svenska Akademin – Johan Henrik Kellgren,
Gunnar Wennerberg, Carl Anders Kullberg och Johannes
Edfeldt. 

Roland Skoglund pekade också på den tekniska utveck-
lingen av tidningen och då speciellt på införandet av fyrfärg
2002, som var ett första steg mot dagens tidning. Efter en
frågestund kunde så djäknarna umgås över en god bit mat.
Klockan nio sjöngs traditionsenligt Hora nona varefter djäk-
narna skildes åt efter en på alla sätt lyckad kväll.

ANDERS SCHMIDT

Roland
Skoglund
kåserade

hos skåne-
djäknarna

A

Biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark 
kåserade vid Skaraavdelningens årsmöte.

FÖRENINGEN
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