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Djäknedagen



Kära medlemmar!
Årets Djäknedagar var inte så välbesökta som de under år 
2016 men stämningen på hotellet var som vanligt mycket 
hög. Vi får kanske kalla det ett mellanår eftersom det var 
så många trevliga och välbesökta arrangemang under vårt 
100-årsjubileum. Det blev mycket lyckat tack vare många 
medlemmars engagemang.
 Vill påminna om att vi fortfarande har kvar jubileums-
böcker. Vi säljer dem nu för 100 kr styck. Ta kontakt med 
vår kassör Gunnar Olsson om ni önskar köpa böcker. En 
trevlig gåva till släkt och vänner. Antologin är ju skolhisto-
ria och skildrar vår skola genom sekler.
 Vid årsmötet 2016 beslutade föreningen att göra en över- 
syn av föreningens stadgar. Förslaget till nya stadgar an-
togs en första gång vid årsmötet 2017. Ett nytt beslut skall 
tas vid årsmötet den 25 maj 2018, eftersom det krävs god-
kännande på två årsmöten.
 I stort kan man säga att de nya stadgarna innebär att 
vi knyter föreningen närmare Skara. Sätet flyttas från 
Stockholm till Skara och ordföranden ska bo i Skaratrak-
ten. Stadgeförslaget finns utlagt på hemsidan under fliken 
Stadgar.
 Avdelningen i Stockholm-Uppsala valde på sitt årsmöte 
Lars-Erik Johansson till ny ordförande. Jag  hälsar honom 
välkommen som styrelseledamot i föreningen. 
 Birgit Hallerfors, som varit ordförande under många år i 
Stockholm-Uppsala ,vill jag tacka för ett mycket gott arbete 
och ett stort engagemang i avdelningen och föreningens 
styrelse.
 En förening måste ha betalande medlemmar för att 
överleva . Jag vill verkligen vädja till er att betala medlems-
avgiften. Medlemsavgifterna går i huvudsak till denna tid-
ning, kostnader för hemsidan och till att stödja våra körer, 
MV och OP. Föreningen står för dirigentutbildning och 
delar ut stipendier på Djäknedagen. Vi står också för kost-
naderna för  MV:s uniformer och OP:s dräkter.  
 Engagemanget för körerna och att stödja bevarandet 
av goda studenttraditioner är basen i föreningens arbete. 
Under året har körerna haft det svårt med rekryteringen 
och en stödgrupp har därför bildats av medlemmar ur vår 
förening med Per Åke Sahlberg som sammankallande. 

Vad vore en Djäknedag utan sången i Botan? Vi ses i 
Skara på Djäknedagarna  den 25 och 26 maj!

Sist men inte minst vill jag önskar alla medlemmar 
En God Jul och Ett Gott Nytt År !

Djäknehälsningar
Marianne Perserius, 
Ordförande
marianne@perserius.se
Facebook: 
Skaradjäknarnas 
förening
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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
Pi Öhrberg, ordf. 070-3383200

Epost: piohrberg@yahoo.se

STOCKHOLM-UPPSALA
Lars-Göran Johansson, ordf. 070-1679178 

Epost: lars-goran.johansson@filosofi.uu.se

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

Bilden på omslaget: Kata gård i Varnhem. 
Foto: Västergötlands museum
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Rolf Warén 
100 år!
ETT STORT GRATTIS önskar Skaradjäknen Rolf Warén, 
som fyllde 100 år i höstas. Rolf är den trognaste av 
djäknar mot sin gamla skola där han varit både elev 
och lärare. Förra året firade Rolf 80-årsjubileum. Här 
tillsammans med frun Anna-Lena vid kaffekalaset 
på Djäknedagen 2017.

Klart. Djäkneskolan 
blir stadshus
En epok går mot sitt slut när Djäkneskolan – tidigare Kate-
dralskolan och Skara Högre Allmänna läroverk – nu kom-
mer att omvandlas till stadshus för Skara kommun. 
 Skaradjäknen har följt turerna kring vad som ska hända 
med skolbyggnaden. Den segdragna frågan är nu slutligen 
avgjord. I slutet av september tog kommunfullmäktige i 
Skara beslutet att ställa om skolan till kommunhus för Ska-
ras samlade förvaltningar. Den borgerliga oppositionen, 
som hela tiden varit emot planerna, valde att inte att delta 
i beslutet, förslaget fick alltså ändå majoritet. 
 Inflyttning i det nya stadshuset kommer att ske hösten 
2019.
 Skolbyggnaden, som är ett verk av arkitekten Helgo Zet-
tervall, stod klar 1871. 

Uno Bohman kan få
minnesplats i Skara
När Djäkneföreningens profil och f d ordförande Uno 
Bohman gick bort för tre år sedan yrkade några fp-poli-
tiker att en plats skulle uppkallas efter Uno. Då ansågs 
att frågan var för tidigt väckt. Kommunen ville följa 
Ortnamnsrådets riktlinjer för memorialplatser. Som 
regel avvaktar man minst tre år efter den förtjänst-
fulla medborgarens bortgång innan namngivning av 
minnesplats kan ske.
 Nu väcker M-politikern Ylva Pettersson frågan igen. 
Hon anser, att Unos insatser för kulturen i Skara  och 
för Djäkneföreningen har varit av bestående värde.
Ett förslag till plats är det lilla torget framför biblio-
teket och Bladhska huset. Platsen där Uno brukade in-
leda sina stadsvandringar.

3



4

Bengt tar Rosers 
ut i världen
Stadshotellet i Skara har en särskild plats i 
skaradjäknarnas hjärtan. Huset är för alltid 
förknippat med studenten – fest och glädje 
- för generationer av skaradjäknar. Bakom 
kulisserna finns sedan mer än 50 år tillbaka 
ägarfamiljen Roser. Den har tagit hotellet på 
en smått osannolik resa – från ett småstads-
hotell till ett eventföretag med världen som 
arbetsplats.

Bengt Roser
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– Vem skulle tro det om ett litet företag i lilla Skara, säger 
Bengt Roser, med ett leende. Han har just kommit hem 
från Sydkorea, där han planerar för den svenska pavil-
jongen under vinter-OS i februari. Där ska Rosers svara för 
all mat i den svenska restaurangen – bufféer, cocktails och 
middagar för sponsorer och partners, men också en publik 
servering för besökarna med svensk mat och fika. 
 Ett jätteuppdrag av det här slaget föregås av en minu-
tiös planering. Maten lagas här hemma, fryses och packas 
och skickas iväg i kylcontainrar. Som vid den här resan åker 
Bengt ut i förväg, ser över lokaliteterna och tar kontakt med 
lokala leverantörer.
 – När det bli dags åker vi en vecka innan och tar med all 
köksutrustning. Det är en ganska militärisk organisation. 
Jag har det yttersta ansvaret, som sedan fördelas nedåt 
som i en pyramid. 

Rosers har utvecklat en unik kompetens vad gäller logisti-
ken kring dessa mycket stora evenemang, något som de är 
rätt ensamma om i branschen. Det är inte ovanligt att flera 
tusen personer ska serveras samtidigt. Att man klarar det 
med bibehållen service och kvalitet har lett till att företa-
get på senare år fått en rad prestigefyllda uppdrag. Under 
två säsonger av jordenrunt-kappseglingen Volvo Ocean 
Race svarade Rosers för serveringen i alla hamnar där 
tävlingsbåtarna ankrade. Och 2010 stod Rosers för maten 
på svenska paviljongen vid världsutställningen i Shanghai. 
Här hemma är väl ändå fjädern i hatten att Rosers stod för 
regeringens middag för kronprinsessan Victoria och prins 
Daniel och alla bröllopsgästerna på kvällen före bröllopet. 
 Så numera är Rosers i Skara kunglig hovleverantör. Det 
är verkligen inte alla förunnat, utmärkelsen delas bara med 
Operakällaren och Grand Hotell i Stockholm.

Hur började den här resan för ett stadshotell i en småstad?
 – Första kontakten med industrin kom i samband med att 
den första divisionen av JAS 39 Gripen skulle sättas upp på 

PÅ 1980-TALET KÖPTE BRÖDERNA ROSER GAMLA BADHUSET 
OCH POLISHUSET FÖR ATT KUNNA UTVECKLA VERKSAMHETEN

Stadshotellet
1873 beslutade Skara stad att bygga ett stadshotell – det hade 
uppstått behov av övernattningsmöjligheter för resande i och 
med att järnvägsnätet hade börjat byggas ut i mitten av 1800-
talet. 1862 öppnades tågtrafiken mellan Stockholm och Gö-
teborg och i samband med det skapades ett nät av regionala 
smalspåriga järnvägar, där Skara blev en knutpunkt.

Såtenäs flygflottilj. Vi stod för maten och kungaparet fanns 
bland gästerna.
 – Vi gjorde bra ifrån oss, bättre än vad de väntat sig. Vi 
levererade inte 100 utan 200 procent!

Detta väl genomförda uppdrag ledde till vidare kontakter. 
Med hovet, försvaret och en lång rad företag som Saab, 
Volvo Aero, Skanska och IKEA. 

För Bengt Rosers del innebär det många resdagar på året, 
runt 150. Övriga tiden uppskattar han desto mer att vara 
hemma i Skaraborg, på vackra gården Remningstorp i 
Vallebygden. På hemmaplan i Skara håller syskonen ställ-
ningarna – Heiko, Stig och Claudine med olika centrala 
uppgifter i företaget, som drivits av familjen sedan 1960-
talet.

Det var då fransmannen Jean Roser och hans fru Hilde 
och barnen kom för att skapa sig ett eget företag i hotell-
branschen och en framtid i Skara. För syskonen har hotellet 
varit som ett andra hem. Redan tidigt fick de hjälpa till med 
småsysslor. 
 – Jag började när jag gick i femte klass, berättar Bengt. - 
Fick sopa gatan, tömma soptunnor och diska grytor. Hela 
skoltiden jobbade jag extra på hotellet.
 Han har, som man brukar säga, gått den långa vägen. 
Och aldrig egentligen funderat på något annat.
 – Jag har alltid tyckt om att arbeta med människor och 
även om jag inte är utbildad på just matdelen, så är jag 
otroligt intresserad av mat. Hur man kan skapa det bästa 
av allt som ingår i en måltid.
 Att han dessutom kan göra detta på andra sidan jordklo-
tet för tusentals människor är tack vare alla de otroligt duk-
tiga medarbetarna, framhåller han. Du själv då, framhärdar 
jag, din egen roll i denna resa?
 – Ja, man kanske upptäcker att man är bra på något, har 
en viss talang.

 Det ståtliga stadshotellet stod klart 1875 efter ritningar av 
arkitekten Emil Viktor Langlet. Hotellet är byggt i nyrenässans-
stil inspirerad av fransk slottsarkitektur med hörntorn. Langlet 
är kanske mest känd för sina många kyrkobyggnader, s k cen-
tralkyrkor. Tre av dem finns i Skaraborg, nämligen kyrkorna i 
Sävare, Håle-Täng och Beateberg.

Gamla badhuset byggdes 1905 efter ritningar av arkitekten 
Ernst Thorulf, som några år tidigare hade ritat Skaras vatten-
torn. Tidigare hade Skara haft badhus vid Surbrunn och Vikto-
riasjön, men de var små och saknade simbassäng. Tack vare 
donationer och att staden upplät en tomt i närheten av hotellet 
kunde ett nytt badhuset förverkligas. Det var rejält tilltaget för 
stadens behov. Ernst Thorulf har även ritat Centralposthuset vi 
Drottningtorget i Göteborg, numera hotell, och Naturhistoriska 
museet där. Thorulf ritade även Skaraborgs läns sparbanks 
hus på Järnvägsgatan 16.

(Källor: Rosersagan – om en familj och deras hotell, Skara stads historia del 3)

Stadshotellet under 1800-talet. Foto: Västergötlands 
museums bildarkiv
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Kata gård skriver om 
den svenska historien
En arkeologisk sensation som skriver om den svenska historien. Så har resultatet 
av de senaste årens utgrävningar i Varnhem beskrivits. Det synliga beviset är Kata 
gård – en fantastisk och spännande museibyggnad, som sedan i somras reser sig på 
kullen ovanför Varnhems klosterkyrka.

Den framgrävda kyrkoruinen. Foto detta uppslag Västergötlands museum.
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nder det brant sluttande taket döljer sig murar 
efter det som kan vara den allra första kristna kyr-
kan i Sverige och graven efter den mäktiga kvinna 

som levde här för snart tusen år sedan. Historien om ut-
grävningarna i Varnhem och denna sensationella upptäckt 
är spännande som en äventyrsfilm.

Allt har på sätt och vis sin bakgrund i det enorma intresset 
för Arn, författaren Jan Guillous romanfigur, som ledde till 
en turisthausse i Skaraborg under några år. Så småningom 
sinade strömmen av besökare och frågan uppstod - hur 
kunde det stora intresset för bygden hållas vid liv. Det und-
rade bland annat Sparbanksstiftelsen i Skara, som kunde 
tänka sig att stötta. Det regionalpolitiska och kommersiella 
intresset visade sig passa som hand i handske med funde-
ringar och drömmar, som fanns hos arkeologerna på Väs-
tergötlands museum.  

 – I alla år har vi arkeologer funderat över varför det är så 
tomt på lämningar från den yngre vikingatiden, järnålderns 
slutskede kring 900- och 1000-talen, både här kring Varn-
hem och i hela Västergötland, berättar Maria Vretemark, 
arkeolog och projektledare för utgrävningarna i Varnhem.
 – Från äldre delen av järnåldern finns det gott om gravar, 
gravhögar där de döda bränts och lagts ner, men sedan är 
det tomt. Vi vet ju att Varnhem var mycket betydelsefullt 
under 1100-talet med kloster och kungagravar. Vad hände 
dessförinnan? Det var en kunskapslucka, som vi hela tiden 
stötte på.

 Sparbanksstiftelsen beviljade pengar och museet star-
tade ett forskningsprojekt, som fick namnet ”Varnhem 
innan munkarna kom”. Men var skulle man börja gräva?  
I en gammal undersökning från 1921 fanns uppgifter om 
murar under marken på kullen bakom klosterkyrkan. På 
sommaren 2005 sattes  spaden i jorden. 
 – Men vi visste inte exakt var murarna var, så vi fick 
chansa, berättar Maria Vretemark. - Bara efter några tag 
med grävskopan stötte vi på stenblock. En mur växte fram 
och bara efter en vecka hade vi frilagt en hel ruin. 
 Den var femton meter lång och åtta meter bred och hade 
formen av en kyrka med ett kor i öster och ett långhus i 
väster. Arkeologerna antog, att kyrkan var från 1100-talet 
som så många andra kyrkor i Västergötland. Några gravar 
som upptäcktes runt kyrkan grävdes också ut och benbitar 
kunde skickas till datering.

U

Katas skelett i den välbevarade graven.

Utgrävningarna runt Kata gård fortsatte i somras.
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 – Hösten 2006 hittade vi den absolut förnämsta graven, 
berättar Maria Vretemark. Det var en fint murad kista i 
kalksten med en liten nisch för huvudet. Den täcktes av en 
plan kalkstensskiva med murbruk ovanpå.
 I närvaro av press och intresserad allmänhet lyftes kalk-
stensskivan av. I kistan låg ett fantastiskt välbevarat kvin-
noskelett. Fina tänder, inga förslitningsskador på skelettet. 
Uppenbarligen en kvinna av hög börd som levt ett gott liv 
utan hårt arbete.
 Kalkstensskivan som täckt graven visade sig passa ihop 
med en häll som långt tidigare hittats i Varnhem. På den 
stod runinskriften ”Kettil gjorde denna sten till sin hustru 
Kata, Torgils syster”.
 Plötsligt hade man ett namn på kvinnan i kistan – Kata!

Fynden i Varnhem berättar en hittills okänd bit av historien. 
Att här bodde en mäktig vikingaätt med förbindelser ut i 
Europa. Som deltog i vikingatåg i västerled och förmodligen 
fick del av av den berömda danagälden. Men som också 
tog med sig kristendomen till Sverige långt tidigare än man 
hittills vetat. 
 – Ja det här är stort för Västergötlands del, säger Maria 
Vretemark, som fått vara med och göra banbrytande fynd, 
något som inte är alla arkeologer förunnat. Nu går forsk-
ningen kring projektet vidare. 
 Sommaren 2017 invigdes Kata gård, byggnaden som 
skyddar fynden och som berättar hela den spännande his-
torien kring utgrävningarna i Varnhem. På Västergötlands 
museum i Skara finns en utställning om Kata gård och den 
rekonstruerade modellen av Kata själv.

(Se gärna den TV-film som gjorts om denna spännande historia! Den ligger ute 
på SVT Play under rubriken ”Vetenskapens värld – Varnhem och de kristna vi-
kingarna”)

 – Till jul 2005 fick vi svar. C 14-dateringen pekade ner mot 
900-talet, berättar Maria Vretemark. 
 – Det var ju oväntat och jätteintressant och vi behövde helt 
enkelt fortsätta gräva. Vi ville också tömma den källare vi 
hittat under kyrkan och gräva lite mer runt hela kyrkoruinen.

Utgrävningarna fortsatte hösten därpå. Fler och fler skelett 
grävdes fram och det visade sig att man funnit en kyrkogård 
runt kyrkan. Kropparna var kristet begravda – hela kroppar 
som lagts i jord. Frågetecknen hopade sig. Man hade ju först 
trott att kyrkan var från 1100-talet, men kyrkogården som 
man nu grävt fram verkade vara betydligt äldre. Fler date-
ringar måste till. Tre från varandra fristående laboratorier 
undersökte fynden och kom till samma resultat. Skeletten 
var från tidigt 900-tal! Enligt den gängse historien blev Väs-
tergötland kristet senare, i samband dopet av Olof Skötkon-
ung i Husaby källa 1008. Men då måste ju människorna som 
bott i Varnhem redan varit kristna? Utgrävningarna i Varn-
hem tycktes ha skrivit om historien, kristnandet i Västergöt-
land flyttas bakåt med minst 100 år!
 – Nu hade vi fått svaren på gåtan varför det saknades gra-
var från vikingatidens högperiod, säger Maria Vretemark.  
 – Vikingarna i Västergötland var helt enkelt kristna vid 
den tiden och hade gått över till ett annat gravskick.
 Redan tidigare hade det funnits fynd som pekade i 
samma riktning. På 60-talet hade det grävts fram kristna 
gravar vid Såntorp i Eggby, inte långt från Varnhem. 
 – Men de fynden har inte passat in i den historieskrivning, 
som dittills gällt. 

Ju mer man grävde desto tydligare blev det att det var sen-
sationella upptäckter man gjort – den allt större mängden 
kristna gravar, mer praktfulla ju närmare kyrkoruinen man 
kom.

Arkeolog Maria Vretemark vid modellen av Kata.
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Under 2016 firade Skaradjäknarnas för-
ening100-årsjubileum. Året blev speci-
ellt med egen jubileumsbok och flera 
festliga evenemang. Året avslutades 
med studiebesök och fest i Uppsala ar-
rangerat av Stockholm-Uppsala-avdel-
ningen. Omkring 70 medlemmar från 
hela landet hade slutit upp. (Här några 
bilder, bättre sent än aldrig).

Besöket började med fika på filosofiska institutionen vid 
Uppsala Universitet. Lars-Göran Johansson, numera ordfö-

rande i Stockholm-Uppsala, agerade värd, eftersom institu-
tionen har varit och fortfarande är hans arbetsplats. 
Efter fikastunden kunde man välja på två studiebesök, an-
tingen på universitetsbibliotekets handskriftsamling (med 
bl.a. Silverbibeln) eller Gustavianum, dvs universitetets mu-
seum med Olof Rudbecks anatomiska teater från 1662.
På kvällen var det samling i hotell Linnés festsal för middag. 
Under middagen hölls flera tal, dubbelkvartetten sjöng, det 
sjöngs gluntar, dvs sånger för bas och baryton skrivna av 
Gunnar Wennerberg, och sist men inte minst ett föredrag 
om västgötadialekter av Margaretha Svahn, professor i 
nordiska språk, proinspektor på Västgöta nation och Ska-
radjäkne. Kvällen avslutades med dans till Sverkerz, Sver-
ker Runesons jazzband.

Lyckat jubileumsår avslutades i Uppsala

På trappan till gamla Kemikum på väg 
till festligheterna. Vem av gubbarna på 
väggen är skaradjäkne? Jo, han t v som 
föreställer Torbern Bergman (1735–
1784), som genomgick Skara gymna-
sium, student i Uppsala 1752. 

Närmast till höger: Djäknar besökte uni-
versitetbibliotekets handskriftsamling.

Längst till höger: Lars-Göran Johansson 
hälsat välkommen till filosofiska institu-

tionens luftiga personalrum.
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Djäknedagen 2017 följde det välbekanta 
mönstret med sång på skoltrappan, 
rundvandring i centrum, eftermiddags-
kaffe med filmvisning och längre fram 
på dagen sång i Botan och middag.
 Jubilarerna strömmade till, från 
färska femåringar till vördnadsvärda 
70-åringar och allt däremellan. En hel 
del ansikten är välbekanta, många djäk-
nar kommer mer än gärna varje år. 

å förmiddagen vandrade en intresserad skara till-
sammans med Barbro Olofsson i djäknespår. Mest 
kring Domkyrkan, men med desto fler utflykter i 

tid och rum med hjälp av Barbros rika källa av spännande 
och roliga fakta om gamla Skara och skolmiljön. Bland 
annat fick åhörarna veta att där Stiftsbiblioteket nu ligger 
förr fanns en fastighet, där en fru Bagge höll matlag för 
skolpojkarna vid läroverket. Där både bodde och åt den 
sedermera välkände Gunnar Wennerberg. Han blev ju så 
småningom landshövding liksom sex andra gossar, som 
bott hos fru Bagge. 
 Vandringen slutade vid konstnären Martin Hanssons 
skulptur över det medeltida Skara.

Musikstunden som vanligtvis äger rum i Domkyrkan fick 
detta år hålla till i Djäkneskolans aula. Där framträdde 
körerna MV och OP (Octo puellae) och stipendier delades 
ut. Stipendierna till Ernst Carlssons minne gick till Elin 
Niklasson, SP3B och Tomke Shilling, IB3.
 Uno Bohmans musikstipendium gick till Viktor Anders-
son, som varit anförare för MV samt till Alice Södervall, 
anförare för OP.

Vandringen i djäknespår har stannat till vid Domkyrkan.

P

DJÄKNEDAGEN  2017

Ernst Carlsson-stipendiaterna  
Elin Niklasson (t.v.) och 
Tomke Shilling. 

Viktor Andersson, MoP-16 och 
Alice Södervall, Na-15 fick Uno 
Bohmans musikstipendier.
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Som vanligt lunchades det på matstäl-
len runt om i stan med vänner och stu-
dentkamrater.

I stadshotellets trädgård lunchade detta glada gäng. Fr.v Gunnar Kampe, Göteborg, Carina Ahlström, Skara, Jan-Erik Synnerman, 
Stockholm, Per-Åke Sahlberg, Saleby, Hans Engdahl, Uppsala, Lena Lindskog, Göteborg, Ingalill Hansson-Åvall, Svenljunga och 
Sverker Runeson, Uppsala. (Bengt Gullstrand, Hjo var också med vid bordet men råkade hamna utanför kameran).

Carl-Erik Jonsson, Skara tog en bit mat på Nockes tillsammans 
med Anders Hultén, Vara och Per-Olof Bitzén, Lund.

Karin Schmidt, Skara, Göran Uvabäck, Hjo och Harald Edvards-
son, Jönköping lunchade tillsammans.

DJÄKNEDAGEN  2017
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Syskonträff. Barbro Nykvist fick tillfälle att träffa sin bror Clas 
Nykvist, Stockholm.

Katedralskolan fyller i år 375 år. Därför bjöd skolan på tårtkalas på Djäknedagens 
eftermiddag. Stora skaror av djäknar strömmade till, lät sig väl smaka av tårtorna 
och tittade också på de populära studentfilmerna.

Lennart Bergström, Skara och Kerstin Borell.

40-årsjubilarerna fr. v. Sören Stenermark, Göteborg, Anders 
Jonsson, Askim och Helena Hemming, Huddinge.

Glada 40-årsjubilarer. Fr. v. Tomas Andrén, Falkenberg, Claes 
von Heideken, Axvall och Ingvar Svensson, Stockholm.
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50-årsjubilarerna Lena Hillbom, Ytterby och Anna-Karin Wahn, 
Skanör.

Glada kaffegäster. T.v. Susanne Nolin, Göteborg, student -79 
och Marianne Olsson, Skövde, student -69.

Anneli Jonsson, Skara och Sigvard Johansson, Stehag tog stu-
denten för 40 år sedan.
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MV samlar sig inför marschen mot Botan.

MV förstärkt med ”gamla sångare”.

Tjejtrion fr.v. Marita Ek, Lidköping, Lena Byström, Zürich, 
Schweiz och Marie Olsson, Ryd tog studenten 1987.

Publik vid sången i Botan.

45-årsjubilarerna Jan Wahn, Mariestad, Anders Persson, Que-
bec, Kanada och Tore Olsson, Skara.
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evenemang. Jag rekommenderar Québec som semester-
mål för alla skaradjäknar!!!

Tack vare de utmärkta förutsättningarna för skidåkning, så 
började Anders köra långdistanslopp när han blev pensi-
onär. 

– Jag har hunnit med att köra lopp i Canada, USA, Tyskland 
samt Vasaloppet. Jag hoppas att det fortfarande kan bli vin-
ter under några år så jag kan komma hem till Europa och 
köra de andra loppen.

Att komma tillbaka till Skara för att ju-
bilera är för många skaradjäknar en kär 
tradition och något man aldrig missar. 
Många kommer långväga, en del mer 
än andra. Som Anders Persson, som inte 
missat ett jubileum sedan han flyttade 
till Québec i Canada.

karadjäknen träffar honom tillsammans med några 
studentkamrater vid sången i Botan. ”Skriv om An-
ders, han har aldrig missat ett jubileum” uppmanar 

kamraterna. Vi byter några snabba ord och får en mejl-
adress. 
 Tillbaka i Canada svarar Anders på mina skickade frågor. 
 – Jag träffar klasskompisarna varje jubileum tack vare 
Ingemar Brink, som drar ihop oss. Från vår klass brukar 
det komma mellan tio och femton stycken av totalt 25, fan-
tastiskt!

Skarapojken Anders gick naturvetenskaplig linje på Kate-
dralskolan. Vid sidan av studierna var han ordförande i 
Kristna gymnasistföreningen, vice ordförande i litteratur-
föreningen Idun och satt med i elevrådets styrelse. Efter 
studenten 1972 läste han psykologi i Uppsala. 
 – När studietröttheten blev för stor arbetade jag två vän-
dor i Schweiz. Under en skidresa träffade jag min blivande 
fru, som kom från Québec i Canada.

Paret gifte sig i Sverige och flyttade till Canada 1979. Efter 
åtta år flyttade de tillbaka till Sverige, för att Anders skulle 
avsluta sin psykologutbildning. 1990 flyttade familjen till-
baka till Canada, där alltså skaradjäknen Anders bor sedan 
dess. 
 – Jag arbetar och lever på franska, som var mitt tredje-
språk på gymnasiet. Min fransklärare fru Bertram skulle 
blivit förvånad!

I Canada arbetade Anders först som behandlingsassistent 
inom ungdomsvården och blev med tiden chef för en del 
av den verksamheten. Han höll i den kliniska utvecklingen 
inom boendeenheterna och i vidareutvecklingen av be-
handlingsassistenterna under de senaste tio åren. Numera 
är Anders pensionär och hjälper till att ta hand om sina 
barnbarn. De två vuxna sönerna bor i Palo Alto respektive 
Québec.

Anders och hans fru bor utmed Saint Lawrencefloden mitt 
emot staden Québec, som Anders tycker  är Nordamerikas 
kanske vackraste stad. Och han tycker mycket om sitt nya 
hemland.

– Canada och framförallt Québec är en underbar plats att 
leva på. Vi har det mest progressiva samhället i Nordame-
rika med offentlig sjukvård, skola och dagis. I Québec-om-
rådet har man alltid nära till naturen med kanot, fiske och 
jakt på sommaren och underbar skidåkning både utför och 
på längden under fyra till fem vintermånader. Under hela 
sommaren har vi olika musikfestivaler och andra turist- 

S



Nu ses vi igen, grabbar! 30-årsjubilarerna fr.v. Mattias Lundblad, Uppsala, Johan Andersson, Lund, Sören Jansson, Skara, Håkan 
Karlsson, Vara och Tomas Kvapil, Stockholm.

Skaradjäknarnas förenings ordförande Marianne Perserius 
(t.v.) har sammanstrålat med  Lena Schager, Stockholm.

Glada 20-årsjubilarer Ann-Charlotte Dickens, Axvall (t.v.) och 
Karin Lundqvist, Händene.

16

Mingel och middag 
på Stadshotellet. 



35-årsjubilarerna fr v Carina Downs, Göteborg, Anders Karlsson, Gössäter, Cecilia Birkoff-Messing, Stockholm, Jan Ström, Finspång, 
Paula Göransson-Brohlin, Skara, Jörgen Wollter, Knivsta, Lars Henriksson, Husqvarna, Charlotte Nordström, Skara, Maria Arröe Jensen, 
Aarhus och Stefan ”Tosse” Johansson, Skara.

Anna Gripeteg, Skövde, Peter Johansson, Skövde och Ida Lid-
blad, Skara firade 20 år sedan studenten.

30 år sedan studenten.! Tobias Löfstrand, Arizona, USA och 
Louise Arlehov, Sollentuna.
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Wennerbom. När Frödings dikt kom på tal i skolan, så tit-
tade alla på Irene, vars mamma var född Wennerbom.
 Diktens Wennerbom är ju en försupen och sorglig figur, 
vem vill väl bli sammankopplad med en sådan? Och Irene 
hade ofta hört sin morfar berätta om den verklige Wenner-
bom, en farbror till honom, som morfadern var övertygad 
stått modell för Frödings dikt. Efter pensioneringen började 
Irene Arthur Wennerbom släktforska. Hon vill ta reda på 
hur det förhöll sig med ”skalden”.
 Lars Johan Knut Wennerbom var son till en mjölnare i Jär-
påstrakten. Han var begåvad och fick gå i Skara skola, om 
än något överårig. Han ville bli präst, men karriären blev 
inte så lysande, han var begiven på drycker och fick nöja sig 
med att bli hjälppräst i hembygden. När han ställt till skan-
dal efter att ha gjort en flicka med barn, försvann han från 
Skaraborg. Men Irene Arthur Wennerbom har lyckats spåra 
honom och funnit att det alls inte gick så illa. Han tog sig i 
kragen, emigrerade till Amerika, blev förmögen hotellägare 
och levde tills han var 90 år, berättade hon i DN-artikeln.
 Med boken har Irene Arthur Wennerbom uppfyllt sin 
mission – att upprätta Lars Wennerboms ära och bära hans 
namn med stolthet.

(Boken är utgiven av förlaget Norlén & Slottner, tfn 0550 804 00)

Skalden Wennerbom är en av Gustaf 
Frödings mest välkända dikter. Hade 
figuren i dikten en verklig förebild? 
Den frågan har sysselsatt Frödingforsk-
ningen och flera personer har pekats ut. 
Men ingen hade tänkt på hjälpprästen 
från Skaraborg, som faktiskt bar nam-
net Wennerbom.
 Inte förrän Irene Arthur Wennerbom 
introducerade idén.

rene Arthur Wennerbom, en av Skaradjäknarnas fören-
ings mest hängivna medlemmar, gick bort i våras 86 år 
gammal. Då hade hon precis skrivit klart sina stora bok 

”Skalden Wennerbom och hans värld”, som hon arbetat 
med i många år.
 Irene Arthur Wennerbom föddes i Järpås, men växte upp 
i Kvänum, där föräldrarna drev hotell. 
 Irenes barndom präglades av skam inför faderns alko-
holism, ”det visste ju hela Kvänum om” säger Irene i en in-
tervju i Dagens Nyheter. Hon skämdes också för namnet 

I

Skaradjäkne skrev bok om Frödings skald
– ville ge honom upprättelse
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rum. När Gunnar kom upp i gymnasiet hade han turen att 
bli undervisad i det alldeles nybyggda skolhuset, som stod 
klart 1833. 
 I åtta år gick Gunnar i skolan i Skara tills han 20 år gam-
mal blev student i Uppsala och sedermera docent i konst-
historia. Wennerberg kom till Uppsala i rätt tid – universitet 
upplevde en storhetstid. Författarna Geijer, Atterbom och 
Almqvist lyste i kulturlivet och prinsarna Carl och Gustaf 
spred glans, den senare med sin egen Studentsång. Den 
begåvade Gunnar Wennerberg med sin vackra barytonröst 
hade inga problem att vinna inträde i de vittra salongerna 
och de musikaliska kretsarna. Det var under de här åren 
som han bland annat skrev huvuddelen av ”Gluntarne” – 30 
sångduetter för baryton och bas som mer än något annat 
gjort Gunnar Wennerberg känd och berömd.
 Efter Uppsalatiden var Gunnar under ett 10-tal år lektor 
i filosofi vid Skara gymnasium, sedan tjänsteman vid eck-
lesiastikdepartementet, därefter ecklesiastikminister i två 
ministärer och blev utnämnd till landshövding i Kronoberg. 
Det ämbetet innehade fram till sin död.
 Gunnar Wennerberg avled 83 år gammal den 24 augusti 
1901 hos sin svåger Axel Rudenschöld på Läckö Kungsgård.

I år är det 200 år sedan den kanske mest 
berömde av skaradjäknar, Gunnar Wen-
nerberg, föddes. Hela året har firandet 
pågått på initiativ av det nybildade Gun-
nar Wennerbergsällskapet.

ällskapet bildades 2015 i Lidköping, Gunnar Wenner-
bergs födelsestad. Syftet är att främja kännedomen 
om skalden, musikern, politikern, akademiledamo-

ten och landshövdingen Gunnar Wennerberg, hans musik 
och livsgärning. Jubileet har firats med en rad evenemang 
i Lidköping med besök av Stockholms studentsångare och 
festmiddag som höjdpunkt.
 Fadern, som också hette Gunnar, kom till Lidköping som 
ny kyrkoherde på våren 1817 och flyttade in i prästgården. 
Huset finns fortfarande kvar och ligger centralt i Lidköping 
vid älven. På hösten föddes sonen Gunnar. Här bodde han 
under barndomen innan han skrevs in vid Katedralskolan i 
Skara och vid blott 12 års ålder fick flytta från föräldrahem-
met. Han skrevs in i Skara högre lärdomsskola, i det illa 
beryktade gamla skolhuset, där alla undervisades i samma 

S

200-årsjubileum för skaradjäknen Wennerberg 

Foto Wikimedia Commons.
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Skaradjäknarna i Göteborg har haft en 
aktiv vår och höst med årsmöte, vår-
konsert och After work en gång i mån-
aden. Höstsäsongen avslutades med en 
utflykt till Tidaholm och Kungslena. (Se 
separat artikel).

Årsmötet följde det sedvanliga förloppet med årsmötes- 
förhandlingar m m. Alla i styrelsen trivs så bra att man 
vill arbeta vidare. Därför behöll styrelsen sin nuvarande 
sammansättning. med undantag för suppleanten Staffan 
Hildemar. Ordförandens förslag att anta valberedningens 
förslag i ”bunke” godtogs. 
 Mötet ägde rum på Wijkanders restaurang på Chalmers- 
området, eftersom vi med sorg i hjärtat varit tvungna att 
lämna den gamla traditionsenliga lokalen Chalmers Fakul-
tetsvåning. Till middagen underhöll Anne Liljeroth som tog 
studenten i Skara 1982 och har skrivit böcker om Skara och 
romanhjälten Saga Widerbäcks liv på Smedjegatan 6. 

Träffarna på Hotel Eggers första torsdagen i månaden 
är ett led i att ses i mer avslappnade former än på styrelse- 
möten och att försöka få fler medlemmar, framför allt 
yngre. Valet av Hotel Eggers som ”stamlokus” har historisk 
anknytning. Där bildades Göteborgsavdelningen 1918 och 
där vill vi fira avdelningens 100-årsjubileum 2018.

Vårkonserten. Akademiska Körens vårkonsert i Universi-
tetets aula i Vasaparken lördagen den 6 maj blev en full-
träff. En vårklädd skara djäknar njöt av ljuvligt väder och 
fantastisk sång och musik av Akademiska kören med Mar-
tin Bagge som gästartist, Mathias Harms och Bodil Helldén 
som dirigenter och den unge Carl Christiansson som ack-
ompanjatör. ”Sköna maj” som slutkläm ledde till fortsätt-
ningen på GTS festvåning (Göteborgs Tandläkares Sällskap) 
vid Vasaplatsen där vi avnjöt vårsupé och mer sång, i olika 
former.

Styrelsen under år 2017
Peter Hasselström, ordf  
Anita Heyman, vice ordf  
Göran Nyman, skrivare och arkivman 
Lena Hillbom, kassabevarare 
Agneta Theander, klubbmästare 
Börje Andréasson, ledamot 
Kristina Björkegren, ledamot 
Lennart Bartholdson, ledamot 
Anita Grandin-Dahlberg, suppleant 
Håkan Kumler, suppleant 
Harriet Tegard-Björck, suppleant 
Till revisorer omvaldes Anne-Marie Höglund och Bertil Teg-
borg med Mait Haglund som nyvald suppleant.

KRISTINA BJÖRKEGREN 

Full fart hos Göteborgsavdelningen
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En solig lördagsmorgon i september 
gick höstutflykten med 25 glada del-
tagare till Tidaholm. Det traditionella 
vätskestoppet togs vid Hokällan vid 
Ållebergs norra ”änne”. Några vågade 
smaka på det rena vattnet ur bergets 
innandöme medan vi andra nöjde oss 
med drycker som färgats kemiskt.

esan gick vidare till Tidaholms museum på mu-
seiön. Där guidades vi uttömmande och person-
ligt av Kjell-Åke Storm – med film om hur staden 

växte fram från dåtidens Vulcans Tändsticksfabrik 1868 
till dagens Swedish Match och Marbodal. Vi fick se den 
ursprungliga smedjan som används än i dag. I den kom-
binerade bilverkstan/vagnmuseet drömde vi oss tillbaka 
till Tidaholmskärrans och de första bilarnas och bussar-
nas tid – den svenska bilindustrins vagga. Upphovsman 
till detta var entreprenören och Tidaholms grundläggare 
Hans Henrik von Essen, en man med stora visioner som 
formade staden och byggde sitt herresäte Helliden. Ty-
värr blev denna familjs historia lik många andra stora 
företagares – en generation bygger upp, nästa förvaltar 
och den tredje rasar. Kreugerkraschen blev arvtagaren 
Alfreds fall och konkursen ett faktum. 

 Vi åt lunch på slottet och vandrade runt i rummen. 
1951 såldes Helliden till Blåbandsrörelsen och blev folk-
högskola. En inriktning är grafik och grafisk design. Ut-
bildningen anknyter till Konstlitografiska museet som 
ligger nära slottet. Där driver Litografiska Akademin i Ti-
daholm Sveriges enda museum/konsthall speciellt ägnad 
litografisk konst.
 Ett ymnigt hällregn omintetgjorde en längre stadspro-
menad. Vi fick istället se Konstlitografiska Verkstaden på 
museiön. Verkstaden är en kollektivverkstad där konst-
närer själva kan trycka sina litografiska bilder. En entusi-
astisk student och en rutinerad tryckare visade oss hur 
man prövar att trycka, både experimentellt och för för-
säljning
 På återvägen blickade vi ut över Tidaholmsfängelset 
med säkerhetsklass 1, som rymmer några av Sveriges 
högriskinterner.
 Vi avslutade dagen med Kungslena kyrka, där vi drack 
kaffe och guidades av Rosa Qvist, som klädd i handvävd 
medeltidsdräkt vävde samman kyrkans historia med mil-
jön runt omkring. Vi blickade ut över slätten och sjöng ”Vi 
hälsar dig Västgötarike”.
 Ett stort tack till arrangörerna Anita-Grandin Dahlberg 
och Håkan Kumler, som guidade oss på ett förträffligt 
sätt och planerat denna dag.

KRISTINA BJÖRKEGREN 

R

Motstående sida: Hellidens slott.
Ovan t v: Vår ordförande smakar på Hokälla.
Ovan t h: Med Per-Åke Storm i smedjan.
Nedan t v: Vår guide Rosa Qvist fängslar oss vid Kungslena.
Nedan t h: Tidaholm T.S.L från 1927 med bussen till Hjo t h.

Göteborgarnas 
höstresa till 
Tidaholm
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En söndag i maj gjorde Stockholm-Upp-
sala-avdelningen en utflykt till Skoklos-
ter, det pampiga barockslottet från 
1600-talet.

esöket inleddes med kaffe i slottskaféet som är in-
rymt i slottets ursprungliga kök. Därefter vidtog en 
guidad visning av valda delar av det stora slottet, 

kungssalen, grevens och grevinnans gemak, rustkammaren 
och museet, samt slutligen den ofullbordade salen. 
 Slottsbygget startade 1645 av Carl Gustav Wrangel, greve 
och fältmarskalk, och pågick till hans död 1676. Då var slot-
tet ännu inte helt färdigt. 
 Wrangel förde befäl i den svenska armén i Tyskland 
under 30-åriga kriget och där träffade han sin blivande 
hustru, Anna Margaretha von Haugwitz. Hon tillhörde den 
tyska lågadeln och hade varken pengar eller förbindelser, 
så de gifte sig av allt att döma av kärlek och passion, vilket 
var ovanligt i högadeln på den tiden. Resultatet av passio-
nen kan man se i hennes gemak, det pryds av porträtten av 
de 11 barnen. 
 Vi guidades kunnigt och entusiastiskt genom de olika 
rummen. Guiden berättade, att hustrun under långa tider 
skötte godset då Wrangel krigade i Tyskland  och Polen. 
 Det mest intressanta rummet enligt undertecknads me-
ning är den ofullbordade salen. Den är 325 kvadratmeter 

stor och 15 meter hög i tak och var avsedd att bli slottets 
festsal.  Salen är ofullbordad eftersom hantverkarna helt 
sonika gick hem då budet kom om Wrangels död 1676. Up-
penbarligen fruktade de att när ägaren hade dött, (grevin-
nan hade dött tidigare) så skulle de inte få någon lön för 
arbetet. En rimlig förmodan, Wrangel höll igång flera slotts-
byggen och hade ständigt större utgifter än inkomster. 
 Det ger en säregen känsla av att komma in i den ofullbor-
dade salen, den är fylld med snickeriverktyg  och halvfär-
diga arbetsstycken. Man får ett intryck av att snickarna just 
gått hem för dagen. Det är som om en  tidsmaskin hade 
förflyttat en till 1600-talet. 
 Efter guidningen besåg flera av oss kyrkan, som är från 
1200-talet. Egendomen Sko var före reformationen ett cis-
tercienserkloster och sockenkyrkan var från början klos-
terkyrka. I kyrkans krypta ligger medlemmar av ätterna 
Wrangel och Brahe begravda. En entusiastisk ortsbo med 
intresse för hembygden råkade vara i kyrkan och berättade 
en del om dess inredning och om kryptan. 
 Sedan var det dags för lunch i slottsköket. Efter lunchen 
hade styrelsen för lokalavdelningen möte för lite höstpla-
nering, varefter vi avslutade besöket i Sveriges största pri-
vata palats. 

LARS-GÖRAN JOHANSSON

ORDFÖRANDE

STOCKHOLM-UPPSALA-AVDELNINGEN

Stockholm-Uppsala besökte Skokloster 

B
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Lars-Göran Johansson är ny ledamot av 
Skaradjäknarnas styrelse och dessutom 
ny ordförande för Stockholm-Uppsa-
la-avdelningen. 
 Skaradjäknen ville veta lite mera om 
honom och prompt kom en innehållsrik 
levnadsberättelse på mailen. Han får 
berätta med egna ord:

”Jag växte upp på en bondgård på slätten och tog studenten 
1969, jag tillhör den första årskullen som inte tog studenten på 
riktigt, inga förhör med censorer, vi bara slutade. 
 Efter lumpen läste jag matematik och fysik i Göteborg, där-
efter på lärarhögskolan i Stockholm och började som adjunkt i 
matematik och fysik i Järfälla 1975. 1983 gick jag över till gym-
nasiet i Upplands Väsby där jag var kvar till 1995. Under fritiden 
studerade jag för doktorsexamen i teoretisk filosofi och dokto-
rerade i detta ämne 1993. Avhandlingens område är fysikens fi-
losofi, mer specifikt tolkningsproblemen i kvantmekaniken, som 
är ett av de centrala debattämnena inom fysikens filosofi.
 1995 fick jag tjänst som universitetslektor i teoretisk filosofi 
vid Linköpings Universitet. 2000 utnämndes jag till docent och 
2002 fick jag tjänst som universitetslektor i Uppsala. 2008 be-
fordrades jag till professor i teoretisk filosofi. 2017 gick jag i 
pension och är numera seniorprofessor med 20% anställning.

 Mina akademiska intressen rör sig i skärningspunkten av 
matematik, fysik och filosofi. Frågor om verklighetens natur, 
om relationen mellan matematik och fysik, om rum och tid, 
tidens gång, och alla de märkliga kvantmekaniska fenomen 
(Schrödingers katt t.ex.) har jag intresserat mig för hela mitt 
vuxna liv. Men är man filosof så måste man sätta sig in i de 
flesta delar av filosofin eftersom frågorna hänger intimt sam-
man. Ett exempel är semantiska frågor, dvs frågan om relatio-
nerna mellan språk och verklighet. Dessa frågor går inte att 
undvika när man ägnar sig åt tolkningsfrågor i fysiken.
 Jag har förutom doktorsavhandlingen publicerat ett antal 
artiklar, ytterligare en bok om tolkningsfrågor i kvantmekani-
ken samt två läroböcker, en i allmän vetenskapsteori och en 
om kunskapsteori, den senare tillsammans med tre kolleger. 
 Jag har bott i Stockholmsområdet sedan 1973, men har liv-
liga kontakter med hembygden. Jag har flera vänner där sedan 
skoltiden och en mycket stor släkt i Västergötland med tyngd-
punkten i Skara och Lidköping. Min hustru brukar säga att det 
västgötska idiomet kommer tillbaka ungefär när vi passerar 
Finnerödja på väg till Västergötland.
 Jag är gift, har två barn, fyra barnbarn, ett bonusbarn och 
två bonusbarnbarn.”

LARS-GÖRAN JOHANSSON 

”Det västgötska idiomet kommer 
tillbaka ungefär när vi passerar Finnerödja”

Den ofullbordade festsalen.
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VÄLKOMNA TILL 
DJÄKNEDAGARNA 2018
  FREDAGEN DEN 25 MAJ
  Skaradjäknarnas förening håller årsmöte på Stadshotellet.
  Årsmötesförhandlingar där frågan om nya stadgar ska behandlas. 
  Stadgeförslaget finns på föreningens hemsida www.skaradjaknarna.se
  * En lättare måltid erbjuds efter årsmötet.

  LÖRDAGEN DEN 26 MAJ
10.00 DQ och OP sjunger på Djäkneskolans trappa.

10.30 Djäknespår... En guidad vandring med Barbro Olofsson. Samling Djäkneskolans trappa.

12.00 Konsert med stipendieutdelning i Domkyrkan. Sång med MV, DQ och OP.
  Utdelning av Ernst Carlssons stipendium samt Uno Bohmans musikstipendium. 

14.00 Rundvandring på Olins gymnasium.  
  Skaras nya gymnasieskola vid Olins gränd visas. Skaradjäknarnas förening bjuder på kaffe.

15.30 Jazzkonsert på Djäknescenen.  
  Papa Piders sexmans jazzband från Göteborg. Ett av Sveriges populäraste jazzband. 
  Såväl djäknar som allmänhet är välkomna. Fri entré. Konserten sponsras av en jubilerande skaradjäkne.

18.00 Sång i Botan med MV.

19.00 Supé på Stadshotellet med följande meny: 

  Förrätt: 3 små sandwichar: Gubbröra på kavring, Skagenkanapé, Ädelostcrème på pumpernickelbröd
  Varmrätt: Citrus- och chilimarinerad majskycklingfilé med apelsinfiléer, sauce l’orange, primörer samt potatisbakelse
  Dessert: Chokladmoussetårtbit med Grand marnier-marinerade bär samt crunch
  Välkomstdrink, lättöl eller mineralvatten och kaffe ingår i priset

  Pris för supén är 450 kr för medlemmar i Skaradjäknarnas förening och 500 kr för icke medlemmar.
  Du anmäler dig genom att  betala på Bankgironr 214-8450 och ange namn och studentår. 
  Anmälan senast den 15 maj

  Väl mött i Skara!
  Styrelsen Skaradjäknarnas förening 

GLÖM INTE MEDLEMSAVGIFTEN!
För att kunna driva föreningen vidare och bland annat ge ut denna tidning, så behövs medlemsavgifterna.

BETALA PÅ BANKGIRO 624-3893 ELLER VIA SWISH TILL 123 666 33 22.
Årsavgift är 200 kronor. För makar med gemensam tidning 300 kronor. Skriv namn tydligt och gärna medlems- 
nummer.

FÖRENINGEN


