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Eriks bilder erövrar världen
SKARADJÄKNEN ERIK JOHANSSONS BILDER FRÅN UTSTÄLLNINGEN
PÅ FOTOGRAFISKA MUSEET VISAS PÅ MUSEET I SKARA I SOMMAR

Jubileumsboken släpps

Glömd studentfi lm hittad



Djäknedagarna den 27 och 28 maj närmar 
sig... Och i år är det speciellt eftersom 
föreningen fi rar sitt 100 årsjubileum.

Jubileumsantologin ”Djäknen från dåtid till nutid” kommer 
att vara färdig och presenteras på fredagen, den 27 maj. 
Göran Anderberg är redaktör för antologin. Han har lagt 
ned ett fantastiskt arbete med sammanställningen och är 
dessutom författare till fl era avsnitt. Han är värd en stor 
eloge för detta. 
 Jag vill här rikta ett stort tack till alla författarna, som 
genom sina bidrag gjort antologin möjlig. Jag har haft för-
månen att få läsa alla bidrag, som ger en fördjupad kun-
skap om föreningen och djäknarna/skolan. Man känner sig 
både stolt och ödmjuk. Så många fantastiska personlighe-
ter som beskrivs. Vilken historia vi har!
 Att ta studenten i Skara är speciellt det vet vi alla som 
gjort det. Studenttraditionerna lever vidare.
 Den sista ”riktiga” studenten ägde rum 1968. Då gjordes 
en fi lm av den kände skaraborgsfi lmaren Bertil Svensson, 
men fi lmen har legat bortglömd i många år. Nu har jour-
nalisten och skaradjäknen Bosse Carlqvist genom ett ihär-
digt detektivarbete (se särskild artikel!) letat upp fi lmen 
och sett till att den restaurerats. Ett stort tack till Bosse 
för detta!  Filmen kommer att vara en höjdpunkt under 
Djäknedagarna, men redan nu ligger en kortversion på 
föreningens hemsida.
 Att vara ordförande i vår förening är oftast mycket 
trevligt och stimulerande. Det fi nns ju så många trevliga 
djäknar! Det som ibland känns tungt är vår ekonomi. Vi  
är beroende av att medlemmarna betalar medlemsavgif-
ten och givetvis att vi får nya medlemmar. Att trycka och 
skicka ut tidningen Skaradjäknen är en dryg kostnad för 
föreningen. Detta nummer av tidningen kommer därför 
endast ut som pdf-fi l på vår hemsida. Styrelsens förslag är 
att vårnumret kommer ut som pdf och höstnumret i tryck. 
Vi vet att tidningen är mycket uppskattad och vi får se vad 
ni medlemmar tycker om denna nyordning. Hör gärna av 
er och tyck till!
 Vill återigen vädja till alla som har mailadress att med-
dela detta!
 Jag hoppas  att vi blir många som kommer på våra Djäk-
nedagar – alla är välkomna och man behöver inte jubilera 

eller vara medlem i Skaradjäknar-
nas förening (även om det vore 
trevligt). På vår hemsida www.ska-
radjaknarna.se fi nns program och 
information hur man anmäler sej 
till middagen på hotellet.
Vi ses på Djäknedagarna, hälsar

Marianne Perserius, Ordförande

marianne@perserius.se
Facebook:
Skaradjäknarnas förening

PROGRAM FÖR 
DJÄKNEDAGARNA 
27–28 MAJ 2016
FREDAGEN 27 MAJ

18.00
Jubileumsantologin ”Djäknen från dåtid till nutid”. 
Redaktören Göran Anderberg presenterar boken. 
Några av författarna berättar om sina kapitel.
Försäljning av boken. Pris 250 kronor.
Plats: Mariasalen, Församlingshemmet

19.30
Årsmöte Skaradjäknarnas förening.
Plats: Nya biblioteket

LÖRDAGEN 28 MAJ

10.00
DQ och OP sjunger på Djäkneskolans trappa.

10.15
Djäknespår. Guidad vandring med Barbro Olofsson. 
Samling Djäkneskolans trappa.

11.30
Jubileumskonsert med högtidstal och stipendieutdelning i 
domkyrkan.

13.00
Lunch på egen hand.

14.00–16.00
Djäkneföreningens arkiv visas i gamla biblioteket.
Djäknestallet är öppet och visas.
Gamla studentfi lmer visas i Nya biblioteket. 
Start 14.00 och 15.00

18.00
Sång i Botan.

19.00
Samling på Stadshotellet.

19.30
Middag med dans.

MENY 
Förrätt: tre klassiker i vacker symfoni – gubbröra, skagen-
röra, löjrom med tillbehör.
Varmrätt: Fläskfi lémedaljonger med råstekt potatis, konjak-
sky med säsongens primörer.
Dessert: smultroncheesecake.
Mousserande vin vid samlingen, lättöl eller mineralvatten 
samt kaff e.
Pris 450 kronor.

Anmälan till middagen görs till Stadshotellets bankgironr 
214-8450. Ange namn och studentårgång.

OBS! Anmälan senast 8 maj. 

BORTGÅNGNA DJÄKNEMEDLEMMAR MED STUDENTÅR
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Marianne Dylte
Kungälv
1941

Hans Funke
Eskilstuna
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Anders Otterland
Falköping
1941

Torsten Tunberg,
Herrljunga
1948

Göran Wedenby 
Kungälv
1954
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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 bankgiro 624-3893. 
Ange födelseår, studentår och den lokalavdelning du vill 
tillhöra. 
Lokalavdelningar fi nns i Göteborg, 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

LITE MER 
OM 
PROGRAMMET
BOKSLÄPP
Boksläpp av antologin ”Djäknen från dåtid till nutid” i Ma-
riasalen, Församlingshemmet. Bokens redaktör Göran An-
derberg berättar om arbetet med boken och författarna 
Lars-Göran Lönnermark, Ingrid Björkman och Inga Lund-
ström presenterar sina kapitel. Tillfälle att köpa boken och 
få den signerad. Pris 250 kronor.
 Under dagen kommer också boken ”Studentexamen i 
Skara 1960–1965” av Per-Åke Sahlberg, Sverker Runeson 
och Jan-Erik Synnerman (som vi presenterade i förra num-
ret av Skaradjäknen) att fi nnas till försäljning (pris 200 kr). 
Kan också beställas från direkt.perception@comhem.se
 Båda böckerna fi nns att köpa i Ugglans bokhandel i 
Skara.   

DJÄKNESPÅR
Barbro Olofsson leder en vandring till intressanta platser i 
Skara. Under vandringen kommer viktiga personer ur his-
torien att dyka upp. Vid dåligt väder sker vandringen inne 
i Domkyrkan. Samling kl 10.15 vid Djäkneskolans trappa.

JUBILEUMSKONSERT
Det traditionsenliga programmet i Domkyrkan blir lite 
längre än vanligt. Föreningens ordförande Marianne Perse-
rius kommer att se bakåt på föreningens 100 år. Hans-Olof 
Lindqvist talar om sången och skaradjäknarna och bisko-
pen i Skara Åke Bonnier håller högtidstalet.

UR HISTORIENS GÖMMOR...
Under djäknedagens eftermiddag blir det ett unikt tillfälle 
att se pärlor från föreningens långa historia. Bilder och 
annat ur föreningens arkiv visas på gamla biblioteket. Den 
nyrestaurerade fi lmen och andra fi lmer visas på Nya bib-
lioteket 14 och 15. Djäknestallet är öppet och förevisas. Där 
kommer också jubileumsantologin att fi nnas till försäljning.

JUBILEET FORTSÄTTER...
I höst tar avdelningarna i Göteborg och Stockholm över ju-
bileumsfi randet. Den 3 september blir det en utfl ykt i Göte-
borgs skärgård och sist på jubileumsåret den 26 november 
ordnar Stockholm-Uppsalaavdelningen fest på Västgöta 
nation.
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år förening har förvisso uppnått en aktningsvärd 
ålder. Vilken förening kan tävla med det i dessa 
tider när många kämpar med vikande medlems-

siff ror och sviktande engagemang? Men Skaradjäknarnas 
förening är av segare virke och kittet att hålla ihop går långt 
tillbaka i tiden. Ja, ända till medeltiden – för så gammal är 
ju vår skola.
 Därför har jubileumsantologin ett perspektiv som 
sträcker sig långt över de hundra åren. Fjorton skribenter 
bidrar.  

I de första kapitlen skriver antologins redaktör Göran An-
derberg om hur föreningen bildades och verksamheten de 
första åren. Redan tidigt beslutade man att skriva skolans 
historia och bara några år senare startades tidningen Ska-
radjäknen. Föreningen stod sin gamla skola nära och inrät-
tade en fond för att stödja olika verksamheter för ”nyttigt 
ändamål”, som det hette.
 Göran Anderberg har också skrivit om rektorsämbetets 
storhet och glans samt om några djäkneprofi ler i göte-
borgsavdelningen.

Lars Göran Lönnermark, visserligen inte skaradjäkne men 
dock f d biskop i Skara och en nutida efterträdare till de bi-
skopar som länge styrde över katedralskolan i Skara, söker 
sig i följande kapitel tillbaka till medeltiden. Han reder ut 
djäknebegreppet och djäknarnas villkor i Skara och tar oss 
också med till skaradjäknarnas eget hus vid universitet i 
Paris.

Hans-Olof Lindqvist står bakom kapitlet ”MV och MV– 
sången”. Det är den mest heltäckande beskrivning över 
kören och dess verksamhet som någonsin gjorts. Här be-
handlas allt från bildandet 1886 och tiden före det till MV:s 
inre liv och yttre relationer och naturligtvis repertoaren. 
Herman Palms ”Blommande sköna dalar” får ett alldeles 

eget avsnitt. Flickkören ”Octo Puellae” fi nns också med på 
ett hörn.

Hans-Olof Lindqvist står även som författare till kapitlet ”Ur 
arkivets gömmor i Skara”, där han presenterar de tolv per-
soner, som hållit i ordförandeklubban i skaraavdelningen 
sedan den bildades 1919. Det är en räcka av idel bemärkta 
män (förstås!). Den som suttit längst på posten (1929–48) 
var den välkände stadsläkaren i Skara Per Sahlin, som 
också var skolläkare på läroverket.  

Det kvinnliga perspektivet får Ingrid Björkman ta hand 
om i kapitlet ”Djäknornas entré – ett paradigmskifte”. Inga 
Lundström har skrivit kapitlet ”Djäknestallet väl värt att 
bevara”.

Några avsnitt i boken utgörs av minnesskildringar från 
skoltiden. Thord Erasmie och Per-Åke Sahlberg berättar 
personligt och med härliga tidsbilder om hur det var att 
som blott 13-åring börja på Skara Läroverk och bo inack-
orderad. 

Roland Skoglund skriver om Djäknedagen och student-
ceremonielet, Gunnar Olsson bidrar med refl exioner från 
Stockholm-Uppsalaavdelningen och Lennart Blomqvist 
berättar om den nu avsomnade Malmöavdelningen. Sven-
Olof Ask skriver om Katedralskolan i litteraturen och Olof 
Dahlberg om alumner.
 Två sentida djäknar skriver om sina upplevelser av Kate-
dralskolan. Hanna Sandqvist Wong läser nu ett program 
i företagsekonomi och statsvetenskap med internationell 
inriktning vid Stockholms universitet och Sofi a Karlsson 
studerar geografi  och miljövetenskap vid Oxford Univer-
sity. Båda var elever vid skolans IB-program och är lyriska 
över sin gymnasietid. ”Tiden på Katedralskolan var ett pri-
vilegium” skriver Sofi a Karlsson.

Jubileumsantologin – 
Djäknar i dåtid och nutid
Djäknar i dåtid och nutid – det är titeln på den antologi som utkommer i samband 
med Skaradjäknarnas förenings 100-årsjubileum.
 Mångårige medlemmen i föreningen Göran Anderberg har hållit i arbetet med 
antologin, som som speglar djäknen ur olika synvinklar.

V
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Skaradjäknen
från dåtid till nutid

Skaradjäknarnas förening
En antologi

Redaktör Göran Anderberg

En mycket 
rolig och
givande 
uppgift”
Det säger Göran Anderberg om arbetet med antologin 
till föreningens 100-årsjubileum. Han har uppskattat 
att ha kontakt med alla författarna och tycker själv 
om att skriva.

et har blivit en del av den varan sedan han pen-
sionerades från skolvärlden. Historia är hans gebit 
och han har forskat i svenskt 1700-tal och skrivit 

om bland annat Gustaf III och om Gustaf Adolf Reuterholm. 
Djäkneantologin hamnade i trygga händer.

Lidköpingspojken Göran Anderberg tog studenten 1953 
och hör till de många elever, som förr i tiden sattes i skola 
i Skara. 
 – Min far anmälde mig helt enkelt till Skara läroverk, som 
hade ett gott renommé. Gymnasiet i Lidköping var ganska 
nytt och där fanns ingen latinlinje.
 En hel del lidköpingsungdomar satte sig varje dag på 
tåget till Skara och skolan. Till en början kände sig Göran 
mindre motiverad i studierna, men förstod snart att det var 
lika bra att lägga manken till.
 – Vi hade många bra lärare. Eva Åsbrink var ju lysande 
och jag avgudade henne som lärare.
 Efter ett tag lyckades Göran övertala föräldrarna att få 
bo inackorderad och fi ck ett rum på Malmgatan hos lektor 
David Nilsson.
 Efter studenten och militärtjänstgöring började Göran 
läsa nordiska språk i Göteborg och bestämde sig snart att 
bli lärare. 
 – Akademiska studier passade mig utmärkt, tack vare 
gymnasieårens skickliga lärare i Skara. Jag läste statskun-
skap och historia och tänkte nog forska. 
 Men han fi ck istället en lektorstjänst i svenska och histo-
ria i Kungälv. Och så fi ck det bli. Han förblev läraryrket och 
skolan i Kungälv trogen.
 – Som lärare hade man en fantastisk frihet att lägga upp 
sitt arbete och studierna för eleverna.

Göran Anderberg har också varit Skaradjäknarnas förening 
trogen. Han gick med redan på 50-talet och var så små-
ningom ordförande i göteborgsavdelningen i 20-talet år.

”
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Bosse hittade 
bortglömd 

studentfi lm!
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Ett ihärdigt detektivarbete och några osannolika 
lyckträff ar har lett fram till att en fi lm från den allra 
sista studentexamen i Skara 1968 har återfunnits och 
restaurerats.
 Bakom bedriften står journalisten och skaradjäk-
nen Bosse Carlqvist.
 – Jag nördade ner mig i det här och kunde inte 
släppa tanken på att det fanns en fi lm någonstans.

7

llt började med att Skaradjäknarnas förening 
gav Bosse uppdraget att ljudlägga en av de fi l-
mer från studentexamen, som brukar visas på 

Djäknedagen. Bosse, som numera arbetar på Dagens 
Eko, har också arbetat med fi lm i sin egen frilansfi rma.
 Filmen som var från den sista studentexamen 1968 var 
gjord av skaraprofi len Georg Svantesson. Men den hade 
inget ljud.
 – När jag började titta på fi lmen skymtade jag i någon 
scen en mikrofon och en professionell kamera. Alltså 
måste det ha gjorts en annan fi lm...
 Bosse hörde sig för hos föreningen, men ingen kände 
till någon proff sfi lm. Nej, det fi nns ingen sådan fi lm, fi ck 
han veta. Men han kunde inte släppa tanken och frågade 
runt lite då och då, om någon mindes att det fi lmats. 
 – Jag råkade nämna det för en ”granne” på det kon-
torshotell i Skara, där jag då hyrde in mej. Han var ska-
radjäkne och hade varit med i MV. Jo, han hade ett svagt 
minne av att det fi lmats. 

Bosse fi ck förnyad energi och hörde sig för hos fl er. Han 
fi ck till slut bekräftat att det gjorts en fi lm. 
 Men av vem? Och var fanns den i så fall? Han började 
söka runt på nätet och hamnade på namnet Vadsbofi lm. 
En hemsida som byggs upp kring fi lmaren Bertil Svens-
son, en oerhört aktiv och mycket anlitad fi lmare under 
30 års tid i Skaraborg. Vid sidan av sina egna fi lmer, som 
handlade om natur och kultur i Skaraborg – mest känd 
är fi lmen ”Pojkera i Böja” – arbetade Bertil Svensson på 
uppdrag. Under fl iken ”Beställningsfi lmer” blev det napp. 
Där stod titeln ”1968 – Vi tog studenten i Skara”.
 – Yesss, den fi nns! triumferade Bosse. Det var en be-
ställning från Skaradjäknarnas förening för att doku-
mentera den allra sista ”riktiga” studentexamen i Skara. 
Bosse tog kontakt med Bertil Svenssons dotter och måg, 
som förvaltar fi lmerna. Men svaret var nedslående, Bertil 
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Svensson lämnade alltid ifrån sig allt material till beställ-
ningsfi lmerna.

Kvar på ruta ett, alltså. Men var fi nns då fi lmen, om den 
alls fi nns... Bosse vände tillbaka till skaradjäknarna och 
man beslöt göra en djupdykning i föreningens arkiv, som 
fi nns på gamla biblioteket. Där fanns en kartong innehål-
lande en fi lm – studentfi lmen 1968. Allt såg ut att vara 
frid och fröjd. Filmen skickades till ett företag i Uppsala 
som restaurerar gamla fi lmer. 
 – Så hörde de av sig och sade, att, ja, bildkvaliteten var 
bra, men det fanns inget ljud.
 Inget ljud? Bosse fi ck återvända till arkivet. Där fanns 
mer bildmaterial och en visningsfi lm, där ljudet fanns 
med. Men fi lmen var i bedrövligt skick, full av repor och 
damm och ljudet var skadat.

Nu grep den lyckliga slumpen in. Bosse erinrade sig att 
han fått en ljudrullband från en bekant som ville ha det 
överfört till en digital fi l. Kanske gick det att plocka ljud 
därifrån. 
 – Det är helkonstigt, men det var Bertil Svenssons ljud 
till fi lmen. Det stämmer med visningsfi lmens ljud, intill 
varenda inandning.
 Så kunde äntligen den ursprungliga fi lmen och det 
upphittade ljudet läggas samman. Bosse har tillfört en 
del egna speakertexter för att förklara innehållet. Han 
har färgjusterat hela fi lmen och korrigerat ”rätt många” 
bildrutor. På den här typen av gammal fi lm går det 24 
bildrutor per sekund ... fi lmen är 35 minuter lång ...
 – Jag har tyckt det var kul och nördade ner mig i det 
här. Kunde inte släppa att det kanske fanns en fi lm, som 
låg glömd nånstans.
 Och den fi lm som uppdraget egentligen handlade om, 
vad hände med den, undrar ni förstås. Ja, den får väl ta 
den nyupptäckta fi lmens gamla plats i arkivet...

A

1. Vaktmästare David Larsson ropar Alla!
2. Lekarna i Botan. Här ridning.
3. Glada studenter tågar genom Botan.
4. Marschen genom Skara före student-
skrivningarna.
5. En pris snus förde lycka med sig vid 
skrivningen.

Bilderna ur fi lmen publiceras med till-
stånd av Gunnel Johansson

Filmaren Bertil Svensson 
assisterad av dottern 
Gunnel Johansson vid 

fi lmandet i Botan

1 2
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Med tillåtelse från Erik Johansson publicerar vi här några av hans bilder, ovan ”Cut and fold” och nedan ”Go your own road”. 
Bilden på sida 1 heter »Landfall« och är beskuren med fotografens tillstånd.

 – Jag började göra enkla fotomontage och tyckte det var 
väldigt roligt. 

2004 tog Erik studenten från naturvetenskapliga program-
met på Katedralskolan. Skoltiden i Skara var härlig, tycker 
han, det var en bra och lagom stor skola med fin gemen-
skap.
 Efter skolan valde han att söka till Chalmers i Göteborg 
för att utbilda sig till dataingenjör. Ett mera ”riktigt” yrke än 
illustratör eller fotograf. Tyckte han då. Men redan under 
studietiden tog hobbyn över, även om han tog sin examen 
och även en master i Interaktionsdesign.

– Jag gillar inte att ha saker halvklara, så jag tyckte det var 
lika bra att göra klart studierna som ”backup”, även om jag 
de sista ett-två åren på Chalmers visste att jag vill jobba 
som fotograf.
 Då hade han börjat göra mera seriösa fotomontage och 
hade återupptäckt kameran.
 – En kompis till mig köpte en systemkamera och jag blev 
intresserad av fotografi igen. Jag lärde mig att fotografera 
för att kunna skapa de bilder jag vill.
 
Eriks bilder består enbart av foton han själv tagit. En enda 
bild kan ta månader att göra. Allt måste stämma. 
 – Jag är en extrem perfektionist. Om jag inte hinner plåta 
ett träd på hösten, innan löven faller av, väntar jag hellre till 
nästa höst. Perspektiv, ljus och skuggor måste vara samma 
i alla bilder som sammanfogas för att det ska uppstå en 
realistisk känsla.
 
Numera bor Erik i Prag efter att ha bott i Berlin i fyra år. 
Men bilderna andas ändå mycket Sverige för att inte säga 
Skaraborg.
 – Ja mycket är fotat på och runt Götene och Kinnekulle. 
Det är ju min uppväxtmiljö, så jag har alltid haft naturen 
nära till hands. Och även om jag inte bor där längre så kom-
mer jag alltid tillbaka till de miljöerna för inspiration och 
material.
 Även om datorn erbjuder oändliga möjligheter att skapa 
bilder, så är Erik noga med att så mycket som möjligt av 
grundmaterialet ska fångas i kameran. Det kan innebära 
både handfasta och  halsbrytande situationer hemma i Hol-
mestad.
 – Ja, familjen har fått agera modeller en del och pappa 
har hjälpt mig både att hissa upp båtar på högkant och 
styra lyftkranar!

Numera är Erik Johansson fotokonstnär på heltid. Han har 
fullt upp med uppdrag för kunder runt om i världen, bland 
dem Adobe, Google, Toyota och Microsoft...

Men i sommar får vi möta honom på Västergötlands mu-
seum i Skara, dit utställningen Imagine: Created Reality 
från Fotografiska då flyttar. 

Erik Johansson från Holmestad utanför Götene hål-
ler på att erövra världen med sina fantasifulla och 
surrealistiska bilder. Just nu ställs hans bilder ut på 
Fotografiska museet i Stockholm och i sommar kom-
mer museet i Skara påpassligt att ägna honom en 
utställning.

id en sekundsnabb blick på några av Eriks bilder 
syns en trygg och idyllisk bild av det skaraborgska 
landskapet. Men i nästa ögonblick visar sig det 

verkliga vara en chimär. Den asfalterade vägen förvandlas 
till ett tygstycke, åkarna faller ner i en avgrund och den väl-
bekanta lilla röda stugan är, ja både ute och inne på samma 
gång.
 Bilderna är skarpa och föreställande, men verkligheten 
har förvandlats till en surrealistisk fantasi. 
 Det är något alldeles eget, det är fotografi, men något mer... 
 Jag frågar Erik vad han själv väljer att kalla sin genre. 
 – Surrealistisk realism, kanske. Jag kallar mig ändå foto-
graf och även om det är en kombination av många fotogra-
fier, så är det ändå bilder uppbyggda av foton.

Varje färdig bild kan vara ett resultat av upp till 200 foton i 
lager på lager. Med hjälp av datorprogrammet Photoshop 
leker Erik med verkligheten som han vill. Var kommer idé-
erna ifrån?
 – Det är en svår fråga, jag har alltid fått idéer, de bara 
kommer. Jag tror det handlar om att se på världen på ett 
annorlunda sätt, att se det omöjliga och oväntade. Ibland 
kan verkligheten vara lite tråkig, så jag vill skapa en värld 
bortom denna, som väcker tankar och frågor.

Eriks väg in i fotokonsten är inte den traditionella – för hans 
del var det inte i första hand kameran som var redskapet 
utan datorn.
 – Jag har alltid haft ett intresse för datorer och vi hade 
redan tidigt en dator hemma på gården i Holmestad, där 
jag växte upp. Sedan har jag alltid tyckt det varit roligt att 
måla och rita, det är kanske något jag har från min farmor 
Inga, som målade mycket akvarell.

Med sin förkärlek för det fantastiska och fantasifulla har sur-
realister som Salvador Dali och René Magritte varit hans inspi-
rationskällor. Men också svenska tecknare har lämnar spår...
 – Jag hade en dagmamma som tog med mig till bibliote-
ket varje vecka. Där upptäckte jag böckerna av Elsa Beskow, 
Jan Lööf och Sven Nordqvist och deras magiska bilder.

På sin femtonsårsdag fick Erik en digitalkamera och kunde 
plötsligt kombinera sina båda intressen – för datorer och 
för bilder.

Eriks fantastiska 
bilder erövrar världen

V
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Hanna Eklöf är chef för Västergötlands museum i 
Skara sedan ett år tillbaka. 
 Hon tillträdde efter en lång tid av turbulens med 
konfl ikter kring huvudmannaskapet och ideliga 
chefsbyten.
 – Vi har gjort en omstart och har en fantastiskt 
bra styrelse.

rots att Hanna Eklöf är chef för en institution som 
har till uppgift att bevara våra minnen, så har hon 
ingen lust att gräva i museets egen nära historia. 

Nu är det framåt som gäller och att öppna upp museet 
för fl er målgrupper och ämnen.
 Hon kom som en frisk fl äkt från Tidaholms museum, 
där hon varit chef i sex år. Där  var hon med om att ta 
fram populära utställningar, som drog en stor och helt 
ny publik till museet. 
 – Museer ska vara angelägna och ta upp frågor, som 
berör många. Det är inte bara vi museimänniskor, som 
sitter på kunskap och som ska bestämma vad som ska 
tas upp, vi måste våga släppa in andra människor och 
andras idéer.
 Alltför många har den uppfattningen att museer är 
tråkiga och dammiga institutioner där man någon gång 
under skoltiden varit på studiebesök och aldrig senare 
satt sin fot, menar Hanna Eklöf.
 Därför har museet i Skara tagit en del nya grepp med 
konserter och fi lmvisningar. En bluesafton drog storpu-
blik liksom en punkkonsert.
 – Tröskeln behöver bli lägre, människor ska känna sig 
bekväma.
 Hanna Eklöf vill också att publiken ska vara delaktig 
och kunna påverka utställningarna. Just så har man arbe-

tat med den utställning, som just nu fi nns på Västergöt-
lands museum ”Birds for nerds”, en utställning om fåglar, 
där fågelskådare och fågelfotografer medverkar. 

Men även om man vill vara mera i tiden och bredda 
ämnesvalen, så tänker man för den skull inte  släppa 
kontakten med det som är museernas  hjärta och bas, 
nämligen samlingarna, som är mycket omfattande på 
Västergötlands museum. Fåglarna som utställningen 
är uppbyggd kring kommer därifrån, nämligen från den 
stora naturaliesamling, som skänktes av Skara läroverk 
på 1800-talet. 

I den nya museiutredningen tas frågan om samlingarna 
upp. Vetenskapsjournalisten Maja Hagerman oroar sig 
i en artikel i Dagens Nyheter för att museerna i ivern 
att bli moderna samtidsarenor tappar bort något annat, 
nämligen att värna om samlingarna och gallrar utan ef-
tertanke.
 – Jag tror inte man behöver oroa sig, det fi nns riktlinjer 
för hur man gallrar. Och samlingarna är ju grunden för 
hela museiverksamheten. Problemet är kanske mera det 
man inte samlat in i modern tid, säger Hanna Eklöf.
 När museerna redan har så stora samlingar, är det nån 
mening att allmänheten försöker skänka?
 – Vi vill inte ha föremål som är lösryckta ur sitt sam-
manhang, men fi nns en berättelse så tar vi gärna emot.
Friluftsmuseet Fornbyn vid sidan av museet är också ett 
uttryck för den insamlingspolicy, som fanns i museernas 
barndom. Efter en tid av glömska ska nu Fornbyn rustas 
upp och en antikvarie med särskilt ansvar har anställts, 
en person som kan både trädgård och byggnadsvård.

T

Nya friska tag på Väster-
götlands museum

Museichefen Hanna Eklöf med en 
av fåglarna i utställningen ”Birds for 
nerds” och som kommer från den 
naturaliesamling, som skänktes 
från Skara läroverk

1863 bildades Västergötlands Fornminnesförening i 
syfte att öka kunskapen om landskapets historia. Initia-
tivtagare var kyrkoherden Claes Johan Ljungström, född 
i Sandhems socken i södra Skaraborg. Ljungström var en 
hängiven fornforskare vid sidan av sin prästgärning. Han 
var komminister på fl era platser bland annat i Lidköping 
och slutade som kyrkoherde i Västra Tunhems försam-
ling i f d Älvsborgs län.
 De svenska kulturhistoriska museerna växte fram 
under slutet av 1800-talet och hade sin grund i national-
romantiken och dess intresse för folklig tradition.
 Efter att föreningen bildats började så småningom in-
samlandet av föremål. Skara läroverk bidrog i stor skala 
genom att 1866 deponera cirka 1000 föremål, som till-
hörde det ”Gymnasii Historie- och Naturaliecabinett, som 
redan på 1740-talet inrättats vid läroverket. Större delen 
av samlingen sammanställdes av den kände konserva-
torn Gustaf Kolthoff , som för skolans räkning monterade  

nära 400 fåglar samt många större däggdjur som t ex 
ren, dovhjort, rådjur björn och vildsvin. 
 Med tiden blev samlingarna allt större och behovet av 
ett hus, ett museum, blev skriande. 1919 stod det nya 
museet klart, en pampig byggnad ritad av arkitekten 
Charles Lindholm, som också ritat fl era allmänna bygg-
nader i landet liksom fashionabla villor i Stockholmstrak-
ten. 
 1977 ombildades Västergötlands museum till en stif-
telse under namnet Skaraborgs länsmuseum med Ska-
raborgs läns landsting (nu Västra Götalandsregionen), 
Skara kommun och Västergötlands fornminnesförening 
som stiftare. Mellan åren 2009 och 2012 drevs museet 
av Västra Götalandsregion. Efter många turer upphörde 
det avtalet och museet blev åter sitt eget. Sedan 2014 
ansvarar Stiftelsen Västergötlands museum för driften.

Källor: Västergötlands fornminnesförenings hemsida samt Wikipedia.

Gamla band mellan skolan och museet



Den 16 mars höll Stockholm-Uppsalaavdelningen årsmöte 
i Hartwickska huset på Söder i Stockholm. Mötesförhand-
lingarna klarades raskt av, styrelsen fi ck ansvarsfrihet för 
det gångna året och ordförande Birgit Hallerfors omval-
des. Övriga i styrelsen blev Håkan Bengtsson, Margareta 
Jennische, Lars-Göran Johansson, Maria Johansson, Gunnar 
Olsson, Sverker Runeson och Jan-Erik Synnerman.
  Skaradjäknen Anne Liljeroth, student -82 tog sedan vid 
och berättade om sig själv och sitt författarskap. Småstads-
livet skildras i debutboken “Bara människor” som kom 2013 
och uppföljaren “Vanliga människor glömmer och går vi-
dare” från 2014 tilldrar sig i och kring huset Smedjegatan 
6 i Skara. I sin tredje bok “På andra sidan gatan” som är 
alldeles nyutkommen, är handlingen förlagd till ett fl ykting-
boende. 
  På bilden ser vi Birgit och Maria tacka Anne för ett trevligt 
samtal om skrivandet med Lars-Göran som nöjd represen-
tant för alla oss övriga lyssnare.
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JK har sex huvudsakliga uppgifter: att öva tillsyn över den 
off entliga förvaltningen, besluta om skadestånd till en-
skilda (t.ex. till de som suttit i fängelse och sedan blivit fri-
kända),  företräda staten i skadeståndsmål, vara åklagare 
i tryck- och yttrandefrihetsmål,  vara juridisk rådgivare åt 
regeringen, samt att utöva tillsyn över rättstillämpningen 
vad gäller enskildas integritet.  
 Denna blandning av uppgifter verkar rätt heterogen , 
konstaterade Anna Skarhed och nämnde att särskilt en sak 
förvånar utländska  jurister, nämligen att JK har tillsyn över 
domstolarnas rättstillämpning. Det uppfattas som stri-
dande emot den klassiska maktdelningstanken, att den ex-
ekutiva makten inte skall blandas ihop med den dömande 
makten. Men Skarhed påpekade att JK inte överprövar 
några domar, utan mer övar tillsyn över domstolarnas ru-
tiner och förvaltning. 
 Några djäknar var mycket intresserade av dessa frågor 
och en livlig diskussion utspann sig, som för alla, även för 
oss som inte är jurister, var mycket intressant och beri-
kande.
 Efter JKs presentation och den livliga diskussionen visa-
des vi runt i lokalerna, varefter vi vandrade till en närbelä-
gen restaurang där vi intog gemensam lunch och hade det 
mycket trivsamt.

Lars-Göran Johansson

Skaradjäknarna hos JK
I höstas besökte ett 20-tal djäknar från Stockholm-
Uppsala-avdelningen Justitiekanslern, som ligger i 
juristkvarteren på Riddarholmen i Stockholm.

JK är sedan några år inhyst i en byggnad som kallas Bir-
ger Jarls torn. JK Anna Skarhed, som trots namnet varken 
är från Skara eller skaradjäkne (dock gift med en sådan) 
började med att berätta om byggnadens historia. Tornet 
byggdes under Gustav Vasas tid och var ett försvarsverk 
planerat med tanke på anfallande danska styrkor från land-
sidan. På samma tomt hade en befästning av trä tidigare 
byggts av Birger Jarl, men den brann ner på 1500-talet.
 Översta våningen i tornet är nu en magnifi k sammanträdes-
lokal med utsikt åt alla håll. Synnerligen passande, påpekade 
Anna Skarhed, eftersom JKs uppgift bland annat är att vaka 
över ämbetsmännens skötsel av sina åligganden i hela riket. 
 Hon övergick därefter till att presentera själva myndighe-
ten. Ämbetet som JK inrättades av Karl XII år 1713, då han 
befann sig på utrikes ort, i Bender, och ville ha någon som 
övervakade förvaltningen hemma i Sverige.  
 JK basar över cirka 40 anställda och myndigheten hand-
lägger cirka 10000 ärenden per år, varav JK personligen fat-
tar beslut i cirka 2000 av dessa! Hon har mycket begränsad 
delegationsrätt, regeringen vill att JK personligen skall fatta 
beslut i alla viktiga ärenden. 

STOCKHOLM-UPP-
SALAS ÅRSMÖTE

OLLE SCHMIDT SKRIVER OM SINA EU-ÅR
Skaradjäknen och liberale politikern Olle Schmidt har i vår gett ut en liten skrift om sina tretton år som EU-par-
lamentariker. Boken har fått titeln ”En tidsresa från Skara till Strasbourg! Nedslag från några av mina år i EU-
parlamentet”. Boken är delvis en samling krönikor, som Olle Schmidt skrivit  för tidningen Göteborgs-Posten.
 Det är en spännande och insiktsfull skildring inifrån ett EU, som vi här i Sverige vet alldeles för lite om. 
Här fi nns kapitelrubriker som ”Nej-sägandet skadar Sveriges roll i EU”, ”EU är ett vaccin mot nationa-
lism” och lite förvånande ”Lyssna på Göran Persson!”

Skaradjäknen och liberale politikern Olle Schmidt har i vår gett ut en liten skrift om sina tretton år som EU-par-
lamentariker. Boken har fått titeln ”En tidsresa från Skara till Strasbourg! Nedslag från några av mina år i EU-
parlamentet”. Boken är delvis en samling krönikor, som Olle Schmidt skrivit  för tidningen Göteborgs-Posten.
 Det är en spännande och insiktsfull skildring inifrån ett EU, som vi här i Sverige vet alldeles för lite om. 

FÖRENINGEN


