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Unik bok om studenten

Första Uno-stipendiaterna

Skaradjäknen Bjerkander
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Föreningen firar 100 år!
”Det är med vår sammanslutning som med Sveriges riks-
dag – det är inte alldeles klart, när den rätteligen har att
fira jubileum. Det kan nämligen ifrågasättas, om ”Skara-
djäknarnas” riktiga födelsedag är den 12 maj 1915, då plan-
tan knoppades eller den 6 maj 1916 då knoppen slog ut i
blom eller den 9 december 1916 då av blomman blev en
mogen frukt” så skrev Herman Brulin inför Skaradjäknar-
nas förenings 30-årsjubileum.

Nu har det gått ytterligare 70 år och det är dags att fira
100-årsjubileum, vilket inleds i Skara den 6 november 2015. 

Göran Nyman, vice ordförande i föreningen, har ordnat
ett mycket trevligt program med föreläsningar av Skara-
djäknar för eleverna på Katedralskolan på förmiddagen
och på eftermiddagen för allmänheten i Djäkneskolans
aula. Det blir sedvanlig sång på Djäkneskolans trappa
klockan 18.00 med MV, följt av supé på Stadshotellet. När-
mare information om detta finns att läsa inne i tidningen
och på vår hemsida www.skaradjaknarna.com

Djäknedagarna infaller fredag den 27 maj och lördag den
28 maj 2016. Föreningen kommer att arrangera ett jubi-
leumsprogram som blir lite extra. Alla djäknar och inte en-
dast de som jubilerar är mycket välkomna. Detaljerat
program med inbjudan till middag på Stadshotellet den 28
maj skickas ut till medlemmarna i januari 2016. På vår
hemsida www.skaradjaknarna.com kommer programmet
att finnas.

Föreningen i Göteborg kommer att ordna en aktivitet i
september 2016 med anknytning till havet och Stockholm
– Uppsalaavdelningen planerar för ett arrangemang i no-
vember 2016 med anknytning till Uppsala.

Jubileumsantologin ”Skaradjäknen från dåtid till nutid”
med Göran Anderberg som redaktör är under bearbetning.
Många intressanta kapitel har skrivits av Skaradjäknar. An-
tologin kommer att vara klar till Djäknedagarna i maj. 

Föreningen ansökte om bidrag för vårt 100-års-ju bileum
hos Sparbanksstiftelsen i Skaraborg. Vi erhöll 75 000 kro-
nor. Vi vill härmed rikta ett stort tack till stiftelsen! 

Vi i styrelsen tycker det vore väldigt trevligt om många
djäknar kom till de olika arrangemangen som ordnas un -
der jubileumsåret!

Ta gärna kontakt med respektive ordfö-
rande i avdelningarna eller undertecknad
för att få mer information och möjlighet
för samåkning.

Varma djäknehälsningar

Marianne Perserius
Ordförande

marianne@perserius.se
Facebook: Skaradjäknarnas förening

BORTGÅNGNA 
DJÄKNEMEDLEMMAR 

MED STUDENTÅR

Per Båth, Hamburgsund, 1949
Per-Olof Hallgren, Kvänum, 1954
Inga Håkansson, Falköping, 1951

Anna Järpe, Ängelholm 1961
Kerstin Lindahl, Uddevalla, 1949

Gunnel Lindmark, Täby, 1948
Ivan Ludvigson, Kinna, 1947
Kerstin Lundén, Täby, 1953

Mats Lundén, Göteborg, 1961
Germund Michanek, Knivsta, 1944

Brita Nilson, Skara, 1950
Lars Sköld, Lidingö, 1960

Gudrun Thorén, Järfälla, 1943
Boo Thorin, Bjärred 1958

Björn Törnblad, Danderyd, 1944 
Gerd Welin Lundberg, Vänersborg, 1938
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Redaktör: Ann Wiking, Staketgränd 1, 541 30 Skövde, 
telefon 0708-588 955, epost annwiking@gmail.com
Layout: Nicolas Krizan
Tryckeri: Svärd & Söner Tryckeri AB
Tidigare nummer av tidningen säljs genom 
Skaradjäknarnas förening, Box 325, 532 24 Skara

MEDLEMSKAP

Årsavgift 200 kronor. 
För makar med gemensam tidning 300 kr. 
Avgiften sätts in på Skaradjäknarnas giro 13 26 - 8. 
Ange födelseår, studentår och den lokalavdelning 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: hasselstrompeter@gmail.com

SKARA
Hans-Olof Lindqvist, ordf. 0500-420480
Epost: hans-olof.lindqvist@swipnet.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

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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Ja, nästa år är det alltså 100 år sedan vår förening bil-
dades! Tusentals djäknar har passerat vår gamla skola
och valt att hålla ihop och bevara minnet av skolti-
den. Under året som kommer firar vi detta – med fö-
reläsningar av framstående skaradjäknar, med fest,
utflykt och en purfärsk antologi över oss skaradjäk-
nar.

et var i en känsla av samhörighet, som en grupp
herrar bildade föreningen vid en sammankomst
den 9 december 1916 på Restaurang Gillet i Stock-

holm. 
”Samhörighetskänslan, alltid stark mellan gamla Skarapoj-

kar, har här i Stockholm gifvit upphof till några talrikt besökta
sammankomster under åren 1915 och 1916. Vid den senaste,
som afhölls å Restaurang Gillet den 9 Dec. f. å., beslöts bildan-
det af en sammanslutning hvars ändamål och form angifvas af

Skaradjäknen från dåtid till nutid
Det är namnet på den jubileumsantologi över ska-
radjäknarnas 100-åriga historia, som håller på att
sammanställas. Boken kommer att presenteras
lagom till Djäknedagen. 

Göran Anderberg, tidigare ordförande för göteborgs-
avdelningen, är redaktör för boken och håller ihop ar-
betet med de olika författarna. Förutom en historik
över föreningen, så kommer boken att innehålla artik-
lar om Djäknestallet, Djäknedagen och tidningen, men
också om olika aspekter av livet som djäkne förr och
nu. Avdelningarnas verksamhet får sina kapitel liksom
djupdykningar i arkivets gömmor. Musiken får som sig
bör ett särskilt kapitel.

och framgång” är rubriken och han kommer att genomföra
en del experiment för att visa på sin tes.

Under rubriken ”Dramatiska dilemman” uppför Ingemar
Carlehed, skådespelare, regissör och teaterpedagog (stu-
dent 1964) sex scener ur världsdramatiken, som handlar
om etiska frågor om rätt eller fel vägval i livet. Muntliga och
musikaliska inspel görs av medverkande musiker.

Staffan Janson, barnläkare och professor i Barn- och
ungdomsmedicin (student -64) talar därefter över ämnet
”Varför blev Sverige första land i världen att förbjuda aga
(kroppslig bestraffning) av barn?” Staffan Janson har huvud-
sakligen forskat kring barnmisshandel och skador bland
barn. Sedan 60-talet har svenska föräldrar successivt slutat
att slå sina barn. Föreläsningen kommer att handla om
denna unika förändring i föräldrars attityder och beteenden.

BLAND FÖRELÄSNINGARNA DEN 6 NOVEMBER:

Matematik, dramatiska 
dilemman och barnaga
Hela dagen den 6 november bjuder föreningen på en
rad föreläsningar med spännande och framgångsrika
skaradjäknar för elever, skaradjäknar och allmänhet. 

På förmiddagen får eleverna på Katedralskolan chansen att
höra framgångsrika skaradjäknar berätta om sina yrkesliv.
Clas Löfwall, professor emeritus i matematik och student
1962 berättar om sin kärlek till matematiken under den lite
provocerande rubriken ”Onyttig matematik?”. 

”Law and order – fast på svenska” har Christina Brohlin,
åklagare och domare i  Hudiksvall och student 1973 kallat
sin föreläsning. De senaste tio åren har hon arbetat som
domare på Hudiksvalls tingsrätt. Före det var hon åklagare
i drygt tjugo år med inriktning på ekonomisk brottslighet
och it-brott. Hon tänker berätta hur det är att arbeta som
åklagare och domare, beskriva hur en tingsrätt fungerar
och ge lite tips om vad det är bra att tänka på för den som
vill bli jurist. 

Ann Liljeroth, författare och kommunikationsstrateg
(student 1982) talar över rubriken ”Författare – ett dröm-
yrke?” Ann Liljeroth har skrivit två romaner i Skaramiljö, en
tredje är på gång. Hon tänker slå hål på en del myter kring
författarskapet, men också kring myten om karriär och
framgång.

På eftermiddagen fortsätter det med tre föreläsningar i
Djäkneskolans aula dit alla är välkomna. Per-Olof Nilsson,
professor emeritus, Chalmers, är uppskattad för sina un-
derhållande föreläsningar, som går ut på att öka intresset
för teknik och naturvetenskap. ”Kreativitet – nyckeln till lycka
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närslutna stadgar.” Så skriver grosshandlare Wilhelm Lau-
rentz, student 1872 och föreningens förste ordförande i ett
upprop till sina Skarakamrater.

I stadgarna som bifogas brevet står det i första paragra-
fen att syftet är att genom sällskaplig samvaro uppliva min-
nen och gott kamratskap. Det håller väl än i denna dag.  

Under årens lopp bildades avdelningar runt om i Sve-
rige – Skaraavdelningen 1919, Göteborg 1919 och Malmö
1920. Borås fick en avdelning 1923, Uppsala 1934 och Karl-
stad 1943. Stockholm var ju själva huvudföreningen, men
fick en egen avdelning 1990. Så småningom upphörde av-
delningarna i Karlstad och Borås och gick upp i andra. Hä-
romåret upphörde även Malmö/Lund-avdelningen.

Upptakten till firandet sker redan den 6 november i Skara
och fortsätter med en Jubeldjäknedag den 28 maj nästa år.
Under hösten ordnar avdelningarna i Göteborg och Stock-
holm/Uppsala aktiviteter i september och november.

Ett helt år av 100-årsfirande!
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Ovan: Skaraavdelningens ordförande Hans-Olof Lindqvist 
övervakade att gåsmarschen skedde under tystnad och med en fot i rännstenen.
Nedan till vänster: Förr offrade djäknarna en slant i ån Dofsan för att blidka högre makter inför studentskrivningarna. 
Nedan till höger: I Krabbelund berättade Barbro Olofsson om den allra första skolan, som låg strax intill.
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dag när skolan är inrymd i en ny byggnad och på en
plats utan anknytning till Domkyrkan – katedralen – som
gett skolan dess namn, är det lätt att se på skolan som

en bland många andra. Traditionerna, som äldre djäknar så
värnar om, har förlorat sin praktiska betydelse i skollivet av
idag.

Det var för att påminna eleverna om denna långa historia,
som dåvarande rektor, vår ordförande Marianne Perserius
tog initiativet till Lilla Djäknedagen. Vår hedersdjäkne Uno
Bohman – med stor kunskap om skolan och traditionerna
– anlitades för att på sitt kraftfulla och humoristiska sätt be-
rätta för eleverna ”hur det var förr”. Under några timmar
berättade han om skolans historia och tog dem sedan ut
på en vandring i djäknarnas spår. 

I år fick skaraavdelningens nye ordförande Hans-Olof
Lindqvist med hjälp av andra aktiva djäknemedlemmar ta
över efter Uno.

Lilla Djäknedagen är samtidigt skolans tillfälle att informera
om praktiska ting inför studentfirandet. Men därefter tas
eleverna ut på en historisk promenad, som säkert ter sig
exotisk för många. Framförallt får de uppleva de traditioner
som hörde samman med studentskrivningarna (dvs pro-
ven) på våren före studentexamen. ”Ritualerna”, som lär ha
uppkommit i början av 1900-talet, var ett sätt att beveka

högre makter inför de fruktade och avgörande skrivning-
arna.

Från skolan går marschen mot Botan, där eleverna ställer
upp i fyrkant varpå talman läser bönen Fader vår på latin.  
På vägen mot Krabbelund går eleverna i gåsmarsch och
under absolut tystnad med ena foten i rännstenen hela
Skolgatan fram. (Den som bröt tystnaden riskerade bli un-
derkänd på skrivningarna.)

I Krabbelund väntade djäkneföreningens Barbro Olofs-
son, som berättade om skolans historia.

Därefter fortsatte marschen Trädgårdsgatan ner mot bron
över Dofsan, där eleverna enligt gammalt manér kunde offra
en slant präglad deras födelseår. Förr skedde offringen vid
bron i Surbrunnsallén vid Malmgatan, som äldre djäknar
säkert minns. Men nu är marschen kortad och spottandet
på den s k Juhlins* knöl, sker i Fornbyn och den riktiga ste-
nen är försvunnen. Förr låg den ju uppe vid Kvarnen i Forn-
byn. Därefter går marschen tillbaka till skolan.

*Juhlin var fil. dr Julius Juhlin som kom till skolan som lärare i
fysik och kemi 1892 och var därefter rektor 1892 –1906 och var
för övrigt en framstående man i Skara – ordförande i drätsel-
kammaren (nuvarande kommunstyrelsen) och så småningom
civilminister och generalpostdirektör.

Lilla Djäknedagen – en
vandring i djäknarnas spår
Skara Katedralskola är en av landets äldsta skolor och med traditioner, som går
långt tillbaka i tiden. För att hålla kunskapen om denna historia vid liv så infördes
för tio år sedan Lilla Djäknedagen.

I
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I Fornbyn spottade eleverna på det 
som ska föreställa Juhlins knöl.
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Linnea Larsson och Filip Södervall är de två första sti-
pendiaterna till Uno Bohmans minne. Båda har varit
anförare för varsin kör på Katedralskolan, Linnea för
Octo Puellae och Filip för MV. 

– Väldigt roligt att få ett erkännande för allt arbete
vi lagt ner, tycker de båda. 

karadjäknarnas förening beslutade att instifta sti-
pendiet som en hedersbetygelse för bortgångne
Uno Bohman. Syftet är att de ska gå till elever, som

gjort en musikalisk insats. Summan är på 2000 kronor
vardera.

Både Linnea och Filip har varit anförare sista året på gym-
nasiet. Linnéa kom med i Octo Puellae ett år tidigare och
Filip var med i MV hela gymnasietiden.

Att vara anförare betyder mycket jobb och ansvar, men
också glädje och gemenskap, menar de. 

– Det har varit jättekul att få fördjupa sig i musiken,
säger Filip.

Linnea och Filip första Uno-stipendiaterna

– Gemenskapen 
på Djäknedagen 
ger wow-känsla

Linnea Larsson och Filip Södervall tar en 
välförtjänt fika på Nockes.

S

6
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Men det handlar inte bara om musiken – att vara anfö-
rare är också en form av ledarskap har de fått erfara.  

– Det svåraste är alla viljor, att få alla att dra åt samma
håll, säger Linnea. 

– Men när man får igenom sin idé om hur det ska vara
och det blir bra, då är det roligt. 

Man får ha sina strategier för att få det som man vill,
fyller Filip i. 

– Ibland kan det vara lite trögt att få in en ny sång på re-
pertoaren.

Men det måste absolut finnas glädje också, betonar
Filip. Vilket det uppenbarligen gör.

– MV är unikt med att få tonårspojkar av idag att sjunga
i kör!

Man blir inte anförare i skolans körer om man inte har
musiken med sig sedan länge. Linnea har spelat piano
och sjungit i kör sedan 8–9-årsåldern. Först var hon med
i Domkyrkans barnkör, därefter i ungdomskören. Hon
har tagit sångslektioner och också varit med i en musikal
på Skövde stadsteater. 

Filip har spelat trumpet sedan småskoleåldern i Skara
musikskola. Körsången kom in i hans liv med MV. Det gav
mersmak, så han gick även med i Domkyrkans ung-
domskör, där det tidigare bara var flickor med. 

För Linnea och Filip var det ganska naturligt att välja
Katedralskolan. De är båda Skarabor och de har, så att
säga, ärftlig belastning. Linneas mamma är skaradjäkne
precis som Filips båda föräldrar. De tyckte det var fint
med traditionerna och att studentfirandet är speciellt.
Men de tycker sig ha märkt, att intresset för traditionerna
har svalnat. Både från elever och lärarkår. Väldigt få kom
på första majuppvaktningen på skolan (däremot var det
mycket folk på biskopsuppvaktningen/red:s anmärkning)
och på sången i Botan under maj var det glest med be-
sökare.

– Man tar det kanske för givet från skolan och Skara att
de gamla traditionerna finns och tänker inte på att skolan
är unik med sin långa historia, menar Linnea och Filip.

Därför ser de djäkneföreningens engagemang för tra-
ditionerna och körerna som värdefullt.

– Bra att träffa andra vuxna, som inte direkt har med
undervisningen att göra. Vi får hjälp och råd – till exem-
pel med uniformerna och med utbildningen inför körar-
betet.

Men nu är skoltiden över och livet väntar. Ingen av dem
har riktigt bestämt sitt yrkesval utan har valt att ta ett
mellanår lite för skojs skull och då handlar det förstås om
musik. Linnea ska gå på musikallinjen på Geijerskolan i
Ransäter i Värmland och Filip körledarlinjen på Sjöviks
folkhögskola i Avesta.

Men de ser med glädje tillbaka på skoltiden och sitt en-
gagemang i körerna och för traditionerna.

– På Djäknedagen när alla gamla studenter kommer,
då känner man gemenskapen. Det är en häftig wow-
känsla!

7
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Förhören hölls i klassrummen på översta våningen, under
snedtaken. Spänd väntan i korridorerna innan och mellan för-
hörsomgångarna. 

Den muntliga examinationen på examensdagen var avgörande
för om man klarade studentexamen och för slutbetygen. Stu-
dentförhören hölls i grupper om fyra–fem elever och hölls av lä-
raren i ämnet och övervakades av censorer, utsedda av Skol-
överstyrelsen samt av lokala examensvittnen.

Författarna Sverker Runeson, Jan-Erik Synnerman och Per-Åke
Sahlberg.

Jubilarer bildar häck och de nybakade studenterna springer
gatlopp under ryggdunkning. 

Skolvaktmästaren David Larsson öppnar ett fönster och ropar
Alla! på sitt speciella vis. Om någon inte klarade sig öppnades
inte fönstret och vaktmästaren visade upp med fingrarna hur
många som kuggats.

I väntan på utspring tittar de nybakade studenterna ut över
skolgården och gatan mellan skolan och kyrkan där vänner och
anhöriga snart samlas.

Boken kostar 200 kr och kan köpas från Direkt Perception, c/o Sverker Runeson, Lievägen 4, 756 48 Uppsala. E-post: direkt.perception@comhem.se

skaradjaknen_1501  2015-10-09  08.12  Sida 8



9

å här skriver de själva inledningsvis: ”Den här boken
är sammanställd av tre grabbar som gick i gymnasiet
vid Skara högre allmänna läroverk och tog studentex-

amen där 1962. --- I tredje och fjärde ring odlade vi alla tre ett
ökande och bitvis intensivt intresse för fotografering. --- Vi fo-
tograferade det vi hade runt omkring oss: klassrummet, skol-
kamraterna, våra inackorderingsrum, skolutflykten till Horn-
borgasjön osv....”

Sedan gick åren i en rasande takt och plötsligt firade trion
50-årsjubileum. De hade blivit pensionärer och fått mera
tid och så började de erinra sig alla foton de tagit de där
åren på 60-talet. Kanske skulle de plocka upp alla gamla ne-
gativ  från album, pappkartonger och källarförråd och göra
en slags sammanställning. Projektet växte allteftersom, det
blev inte bara en bildsammanställning utan en hel bok –
”Studentexamen i Skara 1960–1965” om skolan, traditio-
nerna och skolstaden Skara.

Med författarnas tillåtelse publicerar vi här några bilder
ur boken.

Studenterna bars hem av gymnasister och anhöriga. 

SNär man berättar för barn och vänner hur det var att
gå i skolan och ta studenten i Skara märker man
snart att det är svårt att förmedla hur det var, stäm-
ningen och känslan. Lyssnarna ledsnar och förstår
inte riktigt vad man pratar om.

Nu finns en bok att sätta i händerna på dem. Ska-
radjäknarna Sverker Runeson, Per-Åke Sahlberg och
Jan-Erik Synnerman, studenter 1962, ger liv åt hela
epoken i en bok med mängder av fantastiska bilder
och välskriven informativ prosa.

Nu behöver ingen undra längre. Så här var det!

Efter lekarna i Botan tågar de nybakade studenter följda
av ett långt tåg av jubilarare och gymnasister tillbaka till
Krabbelund.

Så här var det att 
ta studenten i Skara!

m.se
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DJÄKNE-
DAGEN

KULTURDJÄKNEDAGEN
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Vädret brukar gynna skaradjäknarna, men i år
var det regntyngda skyar över Skara. Lagom
till sången i Botan dök solen fram även om det
kom en hastig skur och paraplyerna åkte fram. 

Högtiden i kyrkan fick ett nytt inslag i och
med det nyinrättade stipendiet till Uno
Bohmans minne.

Därefter lunchades och fikades det på olika
håll i stan – nya vanor etablerades eftersom
Kråks inte längre är öppet.

Djäknedagen 2015 bjöd på en del nymodighe-
ter. Den traditionstyngda middagen på Stads-
hotellet var detta år flyttad till Jula hotell till
mångas förskräckelse. Det blev dock ett lyckat
arrangemang, men nästa år är vi återigen till-
baka ”hemma” på Stadshotellet. Sången i
Botan var tidigarelagd, så att man inte behö-
ver bryta upp mitt i middagen, en uppskattad
förändring.
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Vi ses på Nockes!
1958 års studenterna Elsa Enequist ((Tell), Tibro och Inger Häreblad (Gotthard), Trollhättan.

Väninnorna Gunilla Rasmusson, Ann Lundstedt Schager och Kerstin Nyman-Andersson.

Som förr i tiden strålade kamraterna samman på Nockes konditori. Fr.v. Barbro Melander, Peter Reivall, Ewa Skårman,
Barbro Isaksson, Ulf Bergqvist, Gunilla Mossbrandt, Mats Grönlund och Anna-Karin ? (i Skara på flickskolejubileum).

DJÄKNEDAGEN
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50-årsjubilarerna fr. v Marianne Lührs, Barsebäck, Tore Robertsson, Malmö, Agneta Hermansson, Göteborg, Gun Strecher,
Karlsruhe, Britt-Marie Sahlberg-Börjesson, Flatön, Marianne Bengtsson-Odhammar, Vänersborg, Monica Campman, Gi-
slaved och Jan Hallberg, Göteborg.

13

...och vid lunch på Stadshotellet

Några 50-årsjubilarer. Fr.v. Gudrun Isberg, Varberg, Tore Bengtsson, Falköping, Bertil Gustavsson, Tidan, Alf och Monika
Sabel (studenter 1966) samt medföljande Bertil Ohlsson.

Redan 30 år sedan vi tog studenten! Fr. v Susanne Petters-
son, Skara, Pehr Bohman, Kinnekulle, Eva Höglund, Lidkö-
ping, Karin Lagergren, Vara och Håkan Svensson, Kvänum.

På andra sidan bordet satt 30-årskamraterna fr. v. Susanne
Bender, Kvänum, Monica Schelander, Skövde, Anders
Egonsson, Kvänum, Ann-Kristin Jansson, Hjo och Göran Eng-
lund, Götene.
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DJÄKNEDAGEN

Studenter av årgång 1949 fr.v. Berith Skoog, Mariestad, Solveig Thunberg (tidigare Carlsson), Kopparberg och Inga Ceder-
bom, Långaryd.

1950 års studenter – på vänstra sidan av bordet fr.v. Brita Nilson, Skara, Karin Hallén, Järpås och Jan Torgny, Örebro. På högra
sidan av bordet fr.v. Ingvar Dahlberg, Mariestad (student -51), Gudrun Norén-Lindgren, Lidköping, Bengt Lönnerberg, Väs-
terås, Hjördis ”Kickan” Frostenson, Stockholm, och längst fram vid kortändan Marianne Menzing-Pettersson, Skara.

1949 års studenter fr.v Per-Arne Dahlin, Stockholm, Inga Lindahl, Vänersborg och Rune Skoog, Mariestad.

DJÄKNEDAGEN
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I Domkyrkan

Stipendiaterna till Ernst Carlssons minne Linnéa 
Digerstedt, MOP 12 (t.v.) och Johanna Tell, IB12.  

Stipendiaterna till Uno Bohmans minne blev Linnea Larsson, anförare för kören Octo Puellae och Filip Södervall, anförare
för  MV.

Skolans körer Octo Puellae och Dubbelqvartetten fram-
trädde och stipendier till Uno Bohmans och Ernst Carls-
sons minne delades ut.
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I Krabbelund
Publiken samlas inför avtåget till Botan och sången. MV
avsynas enligt traditionen – Är skorna putsade? Sitter
uniformen som den ska? 

DJÄKNEDAGEN
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Den mesta tiden av sången i Botan höll det upp denna
regniga dag – förutom en hastig skur. MV hade i vanlig
ordning fått förstärkning av ”gamla sångare”.

Sången i Botan
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På Jula hotell
Ovan: 1975 års studenter samlas i hotell-lobbyn inför kvällens middag. Fr. v. Margareta Haglund Broms, Skövde, Maria
Ahlberg, Vara, Carl-Magnus Ericsson, Lidköping, Ove Branell, Vara, Helena Evaldsson, Kvänum, Maria Grönberg, Uddevalla
och Lena Lindahl, Torremolinos, Spanien.

Motstående sida:
1. ”50-åringarna” fr.v Christer Johansson, Helsingborg, Per Åberg, Alingsås och Karl-Johan Ullgren, Kvänum. I bakgrunden
Bruno Arvidsson, Emtunga.

2. Bengt Gullstrand från skaraavdelningens styrelse gör entré under det att MV bildar häck och sjunger studentsången i
gammal god tradition. 

3. 1975 års jubilarer. Fr. v Anders Rundcrantz, Mölnlycke,Elisabeth Westin, Vara, Anders Jonsson, Klövedal och Maria Svan-
tesson, Trollhättan.

4. Anna Kjellberg, Borås (student 2006) och Lars Pettersson, Synnerby, student 2005.

5. 10-årsjubilarerna Elin Amnesjö och Pontus Kjellberg, Borås.

6. Tio år går fort! Zaneta Radal, Göteborg och Sofia Åström, Linköping glada att ses igen.

7. ”15-åringarna” Karl Arvidsson, Mölnlycke och Fredrik Karlsson, Axvall  har trevligt på festen.

8. Glada gänget fr.v. Marika Drotz, Skara, Per Winberg, Falköping, Petra Arufors, Vedum och Stefan Polzer, Enköping.

DJÄKNEDAGEN
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Barbro har trätt in efter Uno

ed det menar hon, att guidningarna och stads-
vandringarna görs på hennes eget sätt. Utifrån
hennes kunskaper och intressen.  Vandringarna

tar nya stråk genom Skara, uppmärksammar andra perso-
ner och företeelser. På Djäknedagarna – den lilla och den
stora – berättar Barbro om vår historia utifrån lite andra in-
fallsvinklar. 

Barbro har ett stort historieintresse både vad gäller hem-
bygden och i det större perspektivet. Något som resulte-
rade i universitetsstudier i historia vid sidan av heltidsjobb
en gång i tiden.

Dessutom är hon är skarabo sedan generationer tillbaka
både på mors och fars sida. Farfar var skomakare med verk-
stad på baksidan av ”Gula hönan”, trähuset som låg i hörnet
mellan Järnvägsgatan och Malmgatan snett emot kyrkan.
Mamma Nancy var politiskt verksam, var med i Skara gille
och skrev ibland i deras skrifter precis som Barbro gör nu.  

Barbro Olofsson tog studenten 1965. Som så många andra
vickade hon som lärare till en början och läste på halvfart
vid sidan om. Efter några år i Skaraborg flyttade hon till Gö-
teborg och bodde också med man och barn i Göteborgs
norra skärgård.

Efter många lärarår sökte och fick hon i hård konkurrens
en tjänst som skolkonsulent inom Trafiksäkerhetsverket
med placering i Karlstad, där hon efter en tid blev avdel-
ningsdirektör. När trafiksäkerhetsfrågorna flyttades över till
Vägverket flyttade också Barbro med ansvar för att infor-
mera och utbilda angående barns trafiksäkerhet.

– Jag hade ansvar för hela Västra Götaland plus Halland,
inalles 72 kommuner. Jag fick pengar och makt att agera,
säger hon förtjust.

Med sedvanlig fermitet satte hon ihop ett utbildningspa-
ket och hade snart igång 90 skolprojekt runt om i ansvars-
området. Bland många andra projekt drog hon också igång
kurser angående alkhol och droger för folk inom rättsvä-
sendet – poliser, åklagare, domare och nämndemän. För att
riktigt understryka alkholens verkningar tog hon till ett
djärvt grepp – under kontrollerade former bjöds kursdelta-
garna på drink och vin i samband med en middag, varpå de
alla fick blåsa!

När verkets ekonom upprört efteråt kontaktade Barbro
angående den influtna spritfakturan,  så svarade hon frankt
att notan kunde bokföras som läromedel!

– Den upplevelsen gav kursdeltagarna aha-upplevelser,
som de sent skulle glömma, skrattar  Barbro, som inte räd-
des att ta till okonventionella grepp för att nå resultat.

De sista arbetslivsåren hade Barbro Olofsson sin arbets-
plats i Vägverkets lokaler i Mariestad, men var för det mesta
på resande fot.

2000 flyttade hon tillbaka till barndomsstaden Skara, där
hon med liv och lust engagerat sig i samhällslivet. Hon har
suttit i styrelsen för Mors minne och i många år var hon
mycket engagerad i kyrkans arbete – var bland annat med-
lem av kyrkorådet och slutade som ordförande i kyrko-
nämnden.

För djäkneföreningens räkning sammanställde Barbro till-
sammans med djäknen Inga Lundström en skrift om Djäk-
nestallet ”Djäkneliv i Djäknestallet”, som finns att läsa på
föreningens hemsida.

M
Barbro Olofsson har trätt fram som Uno Bohmans efterträdare. Nu håller hon i guidningar både hos skaradjäk-
narna och i Skara stad.

– Jag efterträder Uno, ersätter honom inte, understryker Barbro.

20
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Hans-Olof Lindqvist är ny ordförande för Skara-av-
delningen efter Per-Åke Sahlberg, som dragit sig till-
baka efter väl förrättat värv.

Hans-Olof är väl bekant med föreningen och sedan
flera år tillbaka är MV hans speciella skötebarn.

ans-Olof var själv med i både MV och Dubbelquar-
tetten under skoltiden och var också anförare sista
året i gymnasiet, läsåret 1962-63. Nu är han en

slags mentor för kören på föreningens uppdrag.

– Jag och Ralf Friberg, som var en duktig körledare i Skövde
och i vars kör Dissonans jag sjungit med,  hade för några år
sedan synpunkter på att MV inte lät så bra, det hade börjat
svaja betänkligt. Körmedlemmarna brukade lära sig melo-
dierna och stämmorna av varandra och inte efter noter.

Hans-Olof blev invald i skara-avdelningens styrelse och
föreningen beslutade att stötta MV.

Nu hjälper Hans-Olof kören inför viktiga framträdanden
under året. Numera finns också alla stämmor inspelade på
CD av domkyrkoorganisten Reibjörn Carlshamre.

Hans-Olof har även haft en stor roll i det s k plattformsar-
betet , ett samarbete mellan MV, Katedralskolan och djäk-
neföreningen, som syftar till att bevara de goda traditio-
nerna för framtiden.

Musiken har alltid funnits i Hans-Olofs liv, även om den i pe-
rioder fått stå tillbaka för allt det där andra tillvaron bär
med sig.

I hemmet på Odengatan på Västermalm i Skara fanns ett
stort intresse för sång och musik och lille Hans-Olof sjöng ti-
digt med i de melodier föräldrarna spelade på grammofo-

nen. Det första egna dragspelet fick han vid sex. Faktum är
att Hans-Olof var en riktig ”barnstjärna” i Skara på 50-talet.
Han var med i populära Barnkabarén, som brukade upp-
träda på Teaterhuset och scenen i Folkets park.

Något år fick flickorna från Elsa Werrings balettskola
också vara med på ett hörn. Tidningens redaktör dansade
i en liten roll som blåsippa. Hans-Olof kommer inte alls ihåg
de små flickorna i baletten, men vi minns båda att vi varit
ute på turné med Barnkabarén, både till Sjuntorp och
Gräfsnäs minsann!

Dragspelen har han kvar, men nu blir det mest spel på
midsommarafton. Under gymnasietiden tog han pianolek-
tioner hos en granne och så småningom inköptes  ett ef-
terlängtat piano för sparade pengar från lumpen. Nu är det
hans huvudsakliga instrument, rösten inte att förglömma!
Vid sidan av MV och Dubbelqvaretten sjöng Hans-Olof med
i Skara domkyrkas ungdomskör under ledning av Allan Hag-
lund.

Efter studenten från reallinjens matematiska gren började
Hans-Olof på Chalmers i Göteborg.

– Det visste jag tidigt att det skulle bli Chalmers, jag gick
på linjen för elektroteknik.

Till en början fortsatte han med körsången, han ledde
den s k Nollkören på skolan.

– Men då klev jag av pallen. Jag märkte ju att spexarna
inte hade tid att läsa, men jag hade bestämt mig ”nu ska jag
läsa!”

Efter civilingenjörsexamen fick Hans-Olof jobb på ASEA i
Västerås. Han byggde kraftstationer och transformatorsta-
tioner och blev företaget trogen i tjugo år, de flesta åren på
olika chefsposter.  Några år var Hans-Olof stationerad i Co-
lombia, där han byggde upp ett anläggnings-konstruktions-
kontor för ASEA i Sydamerika. Vid återkomsten blev han
divisionschef. Nästa arbete var som VD för ett energiföretag
i Stockholm vid den tiden när elmarknaden öppnades upp.
I tio år pendlade Hans-Olof mellan hemmet och familjen i
Västerås till jobbet i Nacka. Varje dag! För att hålla sig vaken
i bilen på hemvägen sjöng han hertigarian ur Rigoletto.
Efter att ha pratat i sömnen en gång då hustrun var med i
bilen, blev det bosättning på Värmdö några år och delta-
gande i Värmdö kyrkokör.

Eftersom Hans-Olof hade kvar föräldrahemmet i Skara och
frun Birgitta också hade anknytning till Skaraborg, så åkte
de ofta dit och började så småningom leta hus. 2003 hit-
tade de prästgården i Värsås och flyttade hem.

Cirkeln är på sätt och vis sluten, Hans-Olof är tillbaka i Väs-
tergötland, han sjunger åter i kör, denna gång i Värsås kyr-
kokör. Genom sitt engagemang för MV är han på sätt och
vis med i kören igen. Och han brukar gästspela som anfö-
rare under Djäknedagens sång i Botan.

MV är skötebarn för Skaras nye ordförande

Hans-Olof Lindqvist utanför sitt hem, 
gamla prästgården i Värsås.

H
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Göteborgsavdelningen
besökte Mölndals Kvarnby

edan på medeltiden utnyttjades vattenkraften till att
driva kvarnar i området. I slutet av 1800-talet kom
Kvarnbyn i Mölndal att utvecklas till ett av Sveriges

viktigare industriområden med pappersindustri, textilin-
dustri och oljeslagerier.

Mölndals stadsmuseum är ett kulturhistoriskt museum
som ligger intill forsen i det gamla industriområdet . Muse-
ets ”Öppna magasinet” är både en utställning och ett ma-
gasin. Besökaren kan uppleva en skolsal som den såg ut i
barndomen, rota bland kläder, köksprylar m m och följa en
Lindomestol från idé till färdig produkt. Titta, känna, lyssna,
lukta och pröva på – med alla sinnen. Årets utställning ”Åt-
tiotal” väcker nostalgiska minnen.

På rundvandringen i byn möts besökaren av gamla in-
dustribyggnader som bildar fond till det dånande, skum-
mande vattnet – ursprunget till Mölndals Kvarnby. 

Industriepoken är ett minne blott, men ännu idag finns

visst hantverk kvar, som t ex tillverkning av pressat hand-
gjort papper. Företaget Papyrus som låg strax intill har lagts
ner och runtom byggs nu attraktiva bostäder, som Kvarn-
byterrassen. 

Vi guidades runt i området av Lars Gahrn, verksam vid
Mölndals stadsmuseum. Lars är född i området och har
bott där hela sitt liv. Det var en ren fröjd att lyssna på hans
roande beskrivningar och vandringstimmen gick fort. Lars
tycker att Kvarnbyn har många likheter med de bohus-
länska fiskelägena, bortsett från att den är starkt kuperad. 

Dagen avslutades med en bit mat på Kråkans krog, där vi
enades om att vi var mycket belåtna över både maten och
utflykten. Stort tack till Agneta Theander som ordnat allt!

KRISTINA BJÖRKEGREN

Foto: Wikimedia Commons (stora bilden) och Håkan Kumler (lilla bilden).

R
Ett femtontal djäknar mötte upp  i Mölndals Kvarnby för besök på stadsmuseet och rundvandring i byn.
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omvandlas till kommunhus. Förslaget fick stark kritik från
byggnadsvårdsexpertis på Västergötland museum.

Därefter bildades en arbetsgrupp med representanter för
samtliga partier i fullmäktige för att göra ett s k omtag – att
förutsättningslöst titta på frågan. Vid början av hösten kom
gruppen med ett förslag, som innebär att det finns ett brett
politiskt stöd för att göra Djäkneskolan till kommunhus och
att ett nytt arkitektförslag ska tas fram. Därefter dök det
upp en del oklarheter kring vad man bestämt. Fortsättning
följer...

23

Någon gång under nästa år kommer Skara kommun
att besluta vad som ska hända med Djäkneskolan,
alltså gamla läroverksbyggnaden.

edan en majoritet i kommunfullmäktige beslutat att
bygga en ny högstadieskola och Djäkneskolan där-
med står utan användning har diskussionen varit het

om vad som skulle hända med byggnaden. Ett förslag var
att göra huset till kommunhus för Skara. En arkitektbyrå fick
i uppdrag att ta fram ett förslag till hur huset skulle kunna

Djäkneskolan blir kommunhus trots allt...?

S

En skaradjäkne är föremål för en av höstens mest
uppmärksammade böcker. Författaren Kerstin Ek-
man har plockat fram den bortglömde Linnélär-
jungen Clas Bjerkanders liv och gärning i boken ”Då
var allt levande och lustigt” med underskriften ”Om
Clas Bjerkander Linnélärjunge, präst och naturforskare
i Västergötland”

enna kärleksfullt skrivna bok handlar om bondpoj-
ken Klas Jonsson som föddes i Bjärka socken 1735.
Han var begåvad och fick möjlighet att läsa. Det var

när han skrevs in som elev vid Skara Katedralskola, som han
fick namnet Bjerkander. Så småningom kom han till Upp-
sala, där han blev en hängiven lärjunge till Linné.

Kerstin Ekman träffade först på Clas Bjerkander under ar-
betet med en tidigare bok. 

”Det har hänt att jag tyckt mig känna en människa som
levde för länge sedan genom det hon lämnat efter sig i
handskrift och i tryck, även om det aldrig blivit särskilt upp-
märksammat. När jag arbetade med essäboken Se blom-
man råkade jag ut för en sådan fascination, inför en man
som levde ett bortskymt liv på 1700-talet.” skriver Kerstin
Ekman i förordet till sin biografi över prästen och natur-
forskaren Clas Bjerkander.

Hans liv som präst var tillbakadraget, men i vetenskapens
värld ville han gärna vara med på den stora scenen, den
han fått uppleva i Uppsala där han studerade för den be-
undrade Linné. Han kom från Skara stift, vars skola fostrat
så många blivande humanister och naturalhistoriker, men
Clas var son till en fattig arrendebonde och hade inte råd att
stanna i Uppsala. Tillbaka i Västergötland blev hans forsk-
ningsintresse brett och trevande – på Kinnekulles slutt-
ningar undersökte han flora och geologi, och komminister-
boställets trädgård och jordbruk blev hans experimental-

Kerstin Ekman skriver 
kärleksfullt om skara-
djäknen Clas Bjerkander

D
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fält. Sina iakttagelser av växter, insekter och väder skrev
han noga upp i sina dagböcker genom hela livet. Observa-
tionerna växte till tidningsartiklar, och till sist uppnådde han
det han strävat efter: att publicera sig i Kungliga Veten-
skapsakademiens handlingar. 1778 blev han själv ledamot
av Vetenskapsakademien, men han kom aldrig att göra den
långa resan till Stockholm för att närvara vid något sam-
manträde. 

Kerstin Ekman har följt Clas Bjerkander i spåren i hans
hembygd. Tillsammans med sin make har hon per husvagn
rest i Skaraborg och besökt Kinnekulle, prästboställena i
Holmestad, Götene och Grevbäck och inte minst bibliote-
ket i Skara.

I boken lyfter hon fram den forskning som utfördes utan-
för Stockholm och Uppsala, och vikten av både det huma-
nistiska kulturarvet inom naturvetenskap och botanisk
allmänbildning. Hon delar Bjerkanders lust att upptäcka,
lära och ströva i skog och mark. 

– Jag vill peta lite på avkrokstänkandet, att det inte kan 
åstadkommas något viktigt utanför de stora städerna, säger
författaren i en intervju i Vetenskapsradion.

Kerstin Ekman ger ett ömsint och insiktsfullt porträtt av
en människa som själv tyckte att han var mer än lycklig, då
han fått leva i en tid när allt var ”lefvande och lustigt”.

Foto: Bodil Bergqvist
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13:00 Kreativitet: Nyckeln till framgång. Per-Olof Nilsson, professor fysik
14:15 Varför blev Sverige första land i världen att förbjuda aga av barn? Staffan Janson, professor Barnmedicin 
15:30 Dramatiska dilemman. Ingemar Carlehed, skådespelare 
18:00 MV sjunger på Djäkneskolans trappa
18:30 Supé för Skaradjäknar på Stadshotellet, Skara

Tiderna kan ändras marginellt. För detaljerad och uppdaterad information om såväl tidpunkter för olika programpunkter som
presentation av talare och ämne hänvisar vi till föreningens hemsida.

Hjärtligt välkommen till föreläsningarna och Djäknesupén i Skara den 6 november 2015!

Meny: Lättrimmad halstrad torskrygg med potatispuré smaksatt med tryffel samt blåmusselsås eller helstekt fläskfilé lindad
med parmaskinka serveras med potatiskaka smaksatt med salvia och tomat samt marsalavinsås. Bröd, sallad, lättöl/mine-
ralvatten, kaffe och liten kaka ingår. Annan dryck beställs vid bordet. Pris 200 kr, betalas kontant till Skaradjäknarnas förening
på hotellet.

Anmälan till supén sker senast den 26 oktober 2015 till kerstin.persson@skara.se eller på telefon 070-6359154. Ange om du
vill äta kött, fisk, vegetariskt eller glutenfritt. 

Efter supén kommer dagens föredragshållare att presentera sig och hålla ett miniföredrag på 5 minuter vardera. Dub-
belqvartetten och Octo Puellae underhåller. 
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Upptakten till firandet av Skaradjäknarnas förenings 100-åriga tillvaro sker den 6 november 2015 i Skara. Pro-
grammet för upptakten består av ett symposium i Djäkneskolans aula där föreläsarna är Skaradjäknar med ett
auditorium av gymnasister, Skaradjäknar och allmänhet. 

6 NOVEMBER 2015
UPPTAKT TILL 100-ÅRSJUBILEUM
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