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Kära medlemmar!
Vilka härliga Djäknedagar 2018 – solen strålade och 
värmde liksom den gemenskap jag tror alla kände som 
deltog.
På fredagens årsmöte på Stadshotellet var det fullt hus där 
vi inledningsvis fick höra ett intressant föredrag av Marga-
retha Svahn, skaradjäkne och professor i nordiska språk i 
Uppsala. Hon talade över ämnet »Västgötskan från 1950-
talet till idag« och intresset var givetvis på topp eftersom 
de flesta av oss är västgötar och Margaretha berättade på 
ett livfullt sätt. (Se reportage på annan plats!)
Stadgeförslaget gick igenom – nu har vi nya stadgar! De 
finns på vår hemsida.

Lördagen inleddes traditionsenligt med sång av DQ och OP 
och ett stort antal djäknar var samlade. Därefter fortsatte 
förmiddagen med att Helena Bjurhall Winroth berättade 
Krönikebrunnens historia vilket rönte stor uppskattning av 
deltagande djäknar.

En 70-årsjubilerande skaradjäkne, som önskar vara ano-
nym, bekostade en fantastisk jazzkonsert på Djäknescenen 
av Papa Piders jazzband. Intresserade kunde gå en rund-
vandring på den nya gymnasieskolan Olins gymnasium – 
det fanns många aktiviteter denna vårlördag i Skara!

Föreningen har god kontakt med våra körer MV, DQ och 
OP. Under hösten har vi haft möten med representanter 
från körerna och skolledning på Katedralskolan där vi bl.a 
tydliggjort avsikten med Plattformsarbetet vilket känns 
mycket angeläget då skolan fått en ny samordningsrektor.
Avsikten med Plattformsarbetet står på sid 92 i Jubileums-
boken och jag citerar slutordet från år 2014 på sid 97:
»Skaradjäkneandan är unik och stark och skall bevaras. 
Företrädare för MV, OP, Skaradjäknarnas förening och 
Katedralskolan sitter vid samma bord och diskuterar frå-
gor och problem i en konstruktiv anda. Plattformsarbetet 
har säkrat grunden för en god utveckling av MV- och OP-
sångens kvalitet och sångskatt, goda traditioner och ett 
vårdande av intressenternas varumärke.«

Ja – vår förening behövs bl.a för att stötta våra körer!

Vill avsluta med att påminna om att BETALA årSAVgIFTEn  
200 kr. Se bankgiro i redaktionsrutan härintill. 

Vi ses på Djäknedagarna 2019!

Djäknehälsningar

Marianne Perserius
Ordförande
marianne@perserius.se

Facebook: 
Skaradjäknarnas 
förening

Bortgångna djäknar 
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Bengt Bergström Lund 1966
Elisabeth Brännland årsta 1957
Lars Dahlin Saltsjöbaden 1963
Torsten Erasmie Simrishamn 1959
Are Freivald Trollhättan 1954
Birgit Johnsson Alingsås 1958
Börje Källgård Varberg 1949
Hans-Olof Lindqvist Värsås 1963
Nils Lindroth Skara 1940
Sigurd Linnhag Österskär 1944
Ann-Marie Sälde Uppsala 1936
Thomas Åslund Alingsås 1967
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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 finns i göteborg, Skara  
och Stockholm.
Du kan också swisha på nr 123 666 33 22.
Mer om föreningen hittar du på hemsidan 
www.skaradjaknarna.se

LOKALAvDELNiNgArNA

gÖTEBOrg
Peter Hasselström, ordförande 0340 - 611365
Epost: hasselstrompeter@gmail.com

SKArA
Barbro Dahlgren, ordförande tfn 070-8778738
Epost: bimdahlgren@gmail.com

STOcKHOLM
Lars-göran Johansson, ordförande 08-59086777
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: Sven-Olof Ask i gamla biblioteket. 
Foto: Ann Wiking

OrDFörANDEN HAr OrDET
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after work 
i göteborg
Vi vill påminna om göteborgsavdelningens trevliga initiativ 
att bjuda in till After Work på Hotell Eggers första torsdagen 
i månaden. Ett opretentiöst och avslappat sätt att träffa 
andra djäknar!
 Man ser gärna att lite yngre djäknar dyker upp.
 Valet av Hotell Eggers som ”stamlokus” har historisk an-
knytning, där bildades nämligen göteborgsavdelningen 
1919. I november 2019 kommer jubileet att firas. göteborgs-
avdelningen lovat att menyn ska ha historisk anknytning.

Swisha!
Nu går det att betala medlemsavgiften med Swish.  
Enkelt och bra! Numret är 123 666 33 22.

KöP STUDENTFiLMErNA!
Studentfilmerna från 1936, 1968 (redigerad) och 2008 
finns nu att köpa i ett behändigt format!
 Kostar 400 kronor för medlemmar och 500 kronor 
för ickemedlemmar.
 Betala summan på bankgiro 624–3893 eller via 
Swish 1 236 663 322 så skickar vi dig ett USB-minne.
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et var en ovanligt mild och behaglig höstkväll 
när 6 november traditionsenligt firades i Skara 
med sång från trappan. Men den här gången 

var det från gamla bibliotekets trappa, eftersom Djäk-
neskolan är under reparation till stadshus.
 Därefter begav sig ett 40-tal skaradjäknar till Stads-
hotellet för den likaledes traditionella pyttipannan.
 Middagen hölls i mysiga Västgötarummet, där skara-
borgskonstnären Hjalmar Arlemans målningar pryder 
väggarna.
 Efter maten höll Sven-Olof Ask ett mycket underhål-
lande kåseri kring bokskatterna på gamla biblioteket. 
Sven-Olof har arbetat där i 23 år och har som ingen 
annan kunskap om beståndet.

 Han berättade bland annat om bibliotekets äldsta 
och mest berömda bok, Skaramissalet från omkring 
1150.
 Det är en bok om den katolska mässan och vackert 
handskriven av munkar. Boken, eller böckerna, de är 
två, har funnits i Skara i över 1000 år.
 Sven-Olof berättade, att biblioteket har 200–300 
meter handskrifter. Där finns också finns en stor sam-
ling noter från Katedralskolan.

(En artikel om Sven-Olof Ask och biblioteket finns 
på annan plats i tidningen.)

FOTO: BArBrO DAHLgrEN

6 november firades i Skara
D

MV sjöng på trappan till gamla biblioteket.

Sven-Olof Ask kåserade 
om bibliotekets skatter.
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i ett vackert gammalt hus i Skara vär-
nar en man en ovärderlig skatt.
 Skatten är inte glimrande guld utan 
böcker, en av de största och äldsta bok-
samlingarna i Sverige. 
 Mannen heter Sven-Olof Ask och ska 
snart gå i pension.

u hoppas han att någon kommer efter som kan 
värna om samlingarna, som han har gjort. Många 
i Skara vet inte om den unika skatt som finns i bib-

lioteket, att den har anor tillbaka till medeltiden, när Skara 
var en framstående plats i Sverige.
 Men många utifrån känner till detta unika bibliotek och 
kommer för att läsa och forska, berättar Sven-Olof. 

Sven-Olof Ask har arbetat på gamla biblioteket i 23 år. Hans 
tjänst kallas biblioteksassistent.
 Låter inte så märkvärdigt, kan man tycka.
 – nej, jag har ingen akademisk utbildning. Jag är självlärd, 
säger han lakoniskt.
 Sven-Olof har dock sysslat med böcker hela sitt liv, det 
är hans stora intresse. Han har djup kunskap, akademiska 
meriter förutan.
 – Jag började tidigt åka på bokauktioner. Mitt specialin-
tresse är västgötalitteratur.

 

Sven-Olof är engagerad i Föreningen Västgötalitteratur, 
som förutom årliga bokauktioner också sysslar med bok-
utgivning och översättningar. Föreningen var medansvarig 
när ett av bibliotekets allra förnämsta innehav – handskrif-
ten Skaramissalet från omkring 1150, gavs ut i faksimil. 
Originalet finns att se i en armerad glasmonter i ett särskilt 
rum på biblioteket.
 Skaramissalet är en medeltida mässbok på latin med 
vackra illustrationer. Pärmarna av trä kommer från träd 
som vuxit i Västergötland under 1200-talets andra hälft.
 I biblioteket finns flera hundra hyllmeter handskrifter 
och många andra rariteter, såsom biskop Jesper Svedbergs 
bibel tryckt i Skara 1727–28 och carl von Linnés Västgöta-
resa från 1747. 

Från allra första början fanns böckerna i Domkyrkan – en 
ganska liten samling av religiösa böcker. när gymnasiet 
startades 1641 fick det ett eget bibliotek, som förvarades 
i Domkyrkan. Då tillkom böcker om andra ämnen såsom 
naturvetenskap och reseskildringar. 
 – Vi har t ex Isaac newtons ”Mathematica principia” i ori-
ginalutgåva, en av världens märkligaste böcker, berättar 
Sven-Olof.
 1746 byggdes ett särskilt bibliotekshus norr om kyrkan 
och domkyrkans och gymnasiets boksamlingar slogs ihop 
till Skara Kongl gymnasii bibliotheque. Två år senare sam-
manställdes en katalog över samlingarna. 
 – numera ligger den ute på nätet för alla bokälskare att 
botanisera i. En ovärderlig källa till forskning, säger Sven-
Olof nöjt.

En eldsjäl bland 
bibliotekets skatter
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Så småningom blev biblioteket alldeles för litet. rektor Per 
gustaf Alander drev frågan på 1850-talet och snart kunde 
mark köpas in för en ny biblioteksbyggnad på den plats där 
det nu ligger. 
 En av den tidens mesta kända arkitekter, Johan Fred-
rik åbom, anlitades att bygga det som kom att bli en av 
Skaras vackraste byggnader. åbom, som också ritat Berns 
salonger i Stockholm, lade ner stor möda på att skapa en 
byggnad värdig sitt kommande innehåll.
 Sven-Olof plockar fram åboms vackra ritningar över bib-
lioteket. 
 – Arkitekter brukar komma hit och titta på ritningarna 
och självaste kungen har skrivit på, berättar han och visar 
på anteckningen ”gillas, Oscar”.
 Biblioteket stod klart 1859. I drygt hundra år var huset 
hem för samlingarna, men också skarabornas bibliotek. På 
1960-talet började politikerna diskutera ett nytt bibliotek. 
Det skulle ta över 20 år innan man enades om att bygga det 
nya huset i kvarteret Iris på tomten intill.
 Men gamla biblioteket, eller forskaravdelningen som det 
kallas, är fortfarande en del av Skaras folkbibliotek.
 Får man låna böckerna i samlingarna, undrar man då.
 – Det är den allra vanligaste frågan av alla, svarar Sven-
Olof. – Ja, det får man. Men med en del restriktioner. Böcker 
utgivna från 1800 och framåt får man låna med undantag 
för de värdefulla. De allra äldsta får man komma hit och 
titta på och läsa under överinseende.
 – Det vanligaste är att vi scannar, gör en PDF och skickar.
 Ett tag till håller Sven-Olof på. Sedan får man ser hur 
Skara tänker ta hand om sin historia.
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Sven-Olof Ask visar Johan Fredrik Åboms ritning 
över gamla biblioteket.
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Sista studentexamen i Skara

Studentexamen infördes i läroverksstadgan 1878. Så 
förblev det i nära hundra år. Inte förrän 1960 tillsattes 
en ny gymnasieutredning. Anledningen var att man vän-
tade en ökad tillströmning av elever till gymnasiet, när 
enhets- och grundskolan med sina nio obligatoriska år 
skulle införas.
 1964 lades propositionen om den nya gymnasieskolan 
– grundtanken var att det gamla gymnasiet som utbildat 
en begränsad elit nu ska vara en ungdomsskola för alla. 
Härom rådde i princip partipolitisk enighet. Det var en-
dast högerpartiet som reserverade sig. Det ville skärpa 
antagningsreglerna, ha kvar den absoluta betygssätt-
ningen, behålla studentexamen med censorer.
 Beslutet fattades i enlighet med propositionen med 
votering i första kammaren och enhälligt i riksdagens 
andra kammare. Därmed var det som kallats för 1965 
eller 1966 års gymnasiereform i hamn. 1968 genomför-
des studentexamen med censorer, muntlig examen och 
helt avgörande skriftliga examensprov för sista gången.

Denna sida: Stillbilder från Bertil Svensson film.
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1968 var det sista gången för den gamla modellen med studentexamen i Sverige och 
Skara. Slut med nervösa studentförhör inför tillresta och, som man uppfattade det 
stränga, censorer. 
 var det något särskilt med att vara sista kullen? Och var det så att det legenda-
riska året 1968 hade satt spår bland de sista studenterna på vår gamla skola?
Skaradjäknen frågade några av dem som 50-årsjubilerade i år.

lisabet Stålarm berättar att hon och hennes kamrater 
satt på Kråks och väntade på signalen från skolan att 
de klarat sig.

 – Det var lite nervöst trots allt. Våra lärare hade sagt 
till oss att det inte skulle bli enklare för att det var sista 
gången. 
 Elisabet gick latinlinjen och kom upp på latin i studentför-
höret. Det var inte hennes favoritämne, så hon oroade sig 
lite. Men det gick ju bra och alla kunde springa ut, hissas i 
Krabbelund och tåga till Botan.
 – Det var fantastiskt att gå där i tåget med alla människor 
som stod runtomkring.

Elisabet var den första i sin familj som tog studenten. Hon 
minns att pappan var väldigt stolt. Sista året var hon inack-
orderad i Skara och bodde hos fröken Ekberg i Albano på 
Malmgatan.
 – Jag skulle slippa resorna det sista året och ägna mig åt 
studierna, men man hann ju med lite annat också, skojar 
Elisabet.
 Som så många andra skaradjäknar minns Elisabet skolti-
den med glädje. Hon beundrade sin klassföreståndare Eva 
åsbrink, men förstod inte då vilken betydande kulturper-
son denna faktiskt var.
 Att gå på läroverket i Skara var att leva i en skyddad värld, 
menar Elisabet Stålarm.
 – Världen och det turbulenta året 1968 hade inte riktigt 
nått Skara, konstaterar hon. 

las nykvist, numera Stockholm, minns precis som 
Elisabet skoltiden i Skara med glädje. 
 – Jag bestämde mig redan som barn för att ta stu-

denten. när man bodde i Skara såg man ju studentfirandet 
varje år och det verkade så kul.
 clas gick reallinjens matematiska gren, men ägnade inte 
bara tid åt studier. Han var väldigt föreningsaktiv – var med 
i MV, Kristliga gymnasistföreningen KgF och litteraturfören-
ingen Idun.
 – Det kunde hända att jag var iväg på någon föreningsak-
tivitet varje vardagskväll.

  clas var också engagerad i SSU, socialdemokraternas 
ungdomsförbund, i Skara.
 – Jag visste att det vara fyra andra skolkamrater, som 
också var socialdemokrater. Det fanns ett speciellt band 
mellan oss.
 någon vänstervåg hade uppenbarligen inte nått Skara 
Katedralskola. Då var det skillnad bland studenterna i gö-
teborg, där clas började på Handelshögskolan efter stu-
denten.
 – Där var man udda för att man var sosse. Alla andra var 
ännu mer till vänster, skrattar clas.

Efter studierna arbetade clas ett tag på ett privat företag, 
men resten av yrkesbanan har han befunnit sig inom arbe-
tarrörelsesfären – han har arbetat inom TcO, varit chef för 
en av löntagarfonderna och varit ekonom inom LO.
 Att vara en i den sista kullen ”riktiga” studenter i Skara 
har inte betytt något särskilt för clas nykvist.
 – Man tog studenten och sedan var det ut i livet. 

E C

Elisabet Stålarm Clas Nykvist
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Margareta Svahn – professor 
med rätt att prata västgötska 

Dialekter brukar väcka intresse och engagemang och ibland munterhet. Så det var 
upplagt för succé när en dotter från bygden kom för att berätta om vår hembygds 
vilda tungomål vid Skaradjäknarnas förenings årsmöte kvällen före Djäknedagen. 
 Dragplåstret var Margareta Svahn, professor i nordiska språk vid Uppsala univer-
sitet och bördig från Skaraborg. 

argareta Svahn är född i Vara, men uppvuxen 
hos sin mormor och morfar i Essunga. Hon tog 
studenten i Skara 1977 och studerade därefter 

i Umeå. 1991 disputerade hon i nordiska språk på en av-
handling om olika folkliga benämningar på gräs.
 Det var när Margareta Svahn var chef för Dialekt-, ort-
namns- och folkminnesarkivet i göteborg, som hon tillsam-
mans med kollegan Jenny nilsson undersökte hur det stod 
till med de traditionella dialekterna i Västsverige. Under-
sökningen har rubriken ”Dialektutjämning i Västsverige” 
 – Tidigare har man kunnat konstatera att göteborgskan 
breder ut sig, men vi ville veta om den verkligen trängt in i 
det inre av Västergötland. Jag började helt enkelt intressera 
mig för det språk jag växte upp med, berättar hon.
Även om dialekten numera är avslipad efter år av studier 
och boende på annat håll, så satt västgötskan perfekt när 
Margareta Svahn satte den sidan till. Hon möttes av igen-
känning och glada skratt när hon vant slängde sig med 
västgötska ord och uttryck.

 I undersökningen intervjuades 96 gymnasieungdomar 
runt om i Västsverige. I Skaraborg gjordes intervjuer i Skara, 
Stenum och Bäreberg. 
 De som bodde på landet var inte mer dialektala än de 
som bodde i städer, men killarna talade mer dialekt än 
flickorna.
 göteborgskan har inte spridit sig upp till Västergötland, 
berättar Margareta Svahn. Istället kunde man konstatera 
att ungdomarna på de undersökta orterna i Västergötland 
pratar en slags modern västgötska som inte innehåller 
något göteborgskt men väl några nya drag. De dragen är 
desamma som ungdomar i Stockholm och göteborg an-
vänt ganska länge och som nu tycks spridas på flera håll i 
landet.
 – Det kallas för ”urban jumping” när ord och uttryck spri-
der sig från storstäder och ut i landet. 
 Slutligen konstaterade Margareta Svahn att dialekterna 
inte är på väg att försvinna, utan till och med fått större 
status.

M
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DJAKNE
DAgEN

2018

Djäknedagen firades i strålande högsommarväder – i slutet av maj! Det var en full-
späckad dag för de djäknar som ville – från sången av Octo Puellae och MV på läro-
verkets trappa till kvällens middag med dans.

Dubbelkvartetten och Octo Puellae 
sjunger från Djäkneskolans trappa.



n av dagens höjdpunkter är konserten med stipen-
dieutdelning i Domkyrkan, som alltid är det högtidligt 
och stämningsfyllt. Föreningens ordförande Mari-

anne Perserius inledde och påminde om att det i år är 50 
år sedan den sista ”riktiga” studentexamen med förhör av 
sensorer och otålig väntan vid skoltrappan för alla vänner 
och anhöriga.
 Många av skolans traditioner hörde samman med den 
gamla studentexamen, men idag är det i hög grad skolans 
körer, som är bärare av traditionerna, betonade Marianne 
Perserius.
 – Körerna är viktiga för skolan och för Skara, därför har 
Skaradjäknarnas förening tagit det som en av sina vikti-
gaste uppgifter att stödja och hjälpa körerna.
 Körerna framförde därefter en rad välkända sånger, 
såsom ”Här är gudagott att vara”, ”Till Österland” och 
”Blommande sköna dalar”.
 Stipendier ur Ernst carlssons stipendiefond delades ut 
till Julia Hjertén och Sofia Hjälm. Musikstipendiet till Uno 
Bohmans minne gick till körernas anförare Hedda görans-
son och Axel grahn.
 Högtiden i Domkyrkan avslutades med ”Hymn till Väster-
götland”.

E
Marianne Perserius, ordförande Skaradjäknarnas 
förening.
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Kören Octo Puellae.

Uno Bohman-stipendiaterna Hedda
Göransson, anförare för OP 
och Axel Grahn, anförare MV.

Julia Hjertén IB15 och Sofia Hjälm IB15 fick stipen-
dierna ur Ernst Carlssons fond.

Fr. v Glada 50-årsjubilerande tjejkvintetten utanför Domkyrkan. Fr. v. Marianne Frändemark, Katarina Roland, 
Anna Blomqvist, Eva Winberg och Eva Carlqvist.



Under eftermiddagen bjöds på en rundvandring på Skaras 
nya gymnasieskola – friskolan Olins gymnasiet, som främst 
har musik på programmet. Skolan ligger som namnet an-
tyder i Olins park mitt i Skara. Där höll också 40-årsjubiler-
nade kören Octo Puellae en konsert, föreningen bjöd på 
kaffe och visade de gamla studentfilmerna. 
 
Nedan: Monica Ivanovska, Skara, Anders och Lisbeth 
Jacobsson, Göteborg kom för att titta på det nya gym-
nasiet. Studenter -67.

Längst ner t.v.: Birgitta Svanberg, Falköping och Marianne 
Stål, både studenter -64, slank in på Olinsgymnasiet.

Längst ner t.h.: Papa Piders jazzband
Jubilerande Octo Puellae.
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Ovan: Hur kul är det inte att ses igen! 40-årsjubilarerna 
fr. v. Lotta Andersson, Stockholm, Mats Andersson, 
Stockholm, Härje Boström, Göteborg, Lena Sahlberg-
Wagner, Lund, Marie Raud, Linköping, Stephen Barnes, 
USA och Anders Roswall, Göteborg. 

På eftermiddagen kunde djäknarna och skaraborna njuta 
av en härlig svängig jazzkonsert från Djäknescenen. Det 
var en av Sveriges populäraste jazzband, Papa Piders från 
göteborg, som stod för musiken. En av föreningens med-
lemmar och stor jazzälskare (som vill vara anonym) bjöd 
generöst på denna upplevelse! 

Sången i Botan – en plats att uppleva minnen från skoltiden 
och även mingla med gamla skolkamrater. 

T.h.: 50-årsjubilarerna Zeth Nyström, Trosa och Bo Ah-
lenius, Malmö.

Nedan t.v: Den här 25-årsjubilerande kvartetten hade 
dragit sig in i skuggan under träden denna varma dag. 
Fr. v. August Lundström, Varnhem, Johan Lidberg, Skara, 
John Klint, Stockholm och Tomas Knapasjö, Skara.

Nedan t.h.: 30-årsjubilerande fr. v. Helena Södervall, 
Maria Bergsten, Birgitta Jacobsson och Åsa Vidlund.

T.v.: Stephen 
Barnes var utby-
tesstudent från 
USA på Katedral-
skolan. Han har 
återvänt till sin 
gamla klass vid 
varje jubileum. 
Till vardags är han 
professor i juridik 
vid Penn State 
University.

Nedan: Per-Åke Sahlberg, Saleby med sin syster Britt-
Marie Börjesson, Göteborg.
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Skaradjäknar som skriver:

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin. 

Foto: Bo-Göran Kristofferson.



Håkan Anderson debuterade i mogen ålder och fick 
direkt fin kritik för sitt förstlingsverk. Han har sedan 
dess givit ut ett flertal böcker. Hans senaste ”Det fanns 
en pojke” utspelar sig i Skaramiljö.

åkan Anderson har väl egentligen alltid skrivit, dik-
ter, litteraturkritik och böcker om litteratur. Men 
det var inte förrän i mogen ålder, som han beslu-

tade sig för att ge sig hän åt ett romanprojekt. På vinst och 
förlust skickade han in sitt manus till prestigeförlaget Albert 
Bonniers och fick det antaget, något som är få debutanter 
förunnat. Boken ”Breven” fick dessutom mycket fin kritik. 
Sedan dess har han givit ut ytterligare fyra romaner, den 
senaste ”Det fanns en pojke”, som utspelar sig i Skara. 
 – Jag har använt mig av Skara som miljö, skolan och sta-
den, men den handlar inte om mig även om huvudperso-
nen träffar personen Håkan Anderson, berättar författaren.

Håkan Anderson är född och uppvuxen i Skara och tog stu-
denten på Katedralskolan 1965. Han gick latinlinjen och var 
anförare för MV.
 – Skoltiden var fantastisk på många sätt. Att vara anfö-
rare var jätteroligt. 
 Traditionerna, som pojkarna blev en del av, tyckte han 
mindre om. Det var mycket som hände i den miljön, som 
inte var bra, menar han.
 Delvis därför har han inte känt något intresse av att odla 
kontakterna med sin gamla skola. Inte förrän göteborgsav-
delningen hörde av sig och ville ha honom som föreläsare 

vid sitt årsmöte. Då kom nio av hans gamla klasskamrater 
från latinlinjen – en tredjedel av klassen på 22 flickor och 
fem grabbar!

Med en lärare i svenska som Eva åsbrink kunde man inte 
annat än bli intresserad av litteratur och skrivande. Efter 
gymnasiet började Håkan läsa litteraturhistoria i göteborg. 
Han fyllde på med nordiska språk och klassisk fornkunskap 
och kom till sist in på Lärarhögskolan.
 – På den tiden var det väldigt ont om lärartjänster, när jag 
var klar fanns det bara två lediga i hela Sverige. Den ena var 
i Klintehamn på gotland. Min fru och jag tänkte att vi kunde 
ta något år på gotland, men vi har blivit kvar.

Håkan har varit skolan där han fick sin första tjänst trogen 
hela yrkeslivet. några år före pensioneringen slutade han 
för att helt ägna sig åt det skönlitterära författarskapet. Vid 
det här laget har det blivit fem böcker, som genomgående 
fått lysande kritik.  

Skönlitterära böcker av Håkan Anderson: Breven 2004, 
Om en ensamstående herre 2007, Den vita väggen 2009, 
Ansatsernas bok 2011, Det fanns en pojke 2016.
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Anne Liljeroth och Håkan Anderson

Anne Liljeroth har skrivit flera populära böcker i Ska-
ramiljö. Till våren kommer hennes fjärde roman med 
titeln ”Jag kan inte sluta gråta”.

– Den är annorlunda än mina tidigare böcker och hand-
lar om ett ämne jag länge försökte undvika.  

nne Liljeroth var den duktiga flickan med en fram-
gångsrik karriär i kommunikationsbranschen.
Hjulen snurrade fort och till slut gick hon, som man 

säger ”in i väggen”. Hon blev sjukskriven och varken ville 
eller kunde återvända till det tidigare livet med tanke på 
risken att åter drabbas av utmattning.
 En skrivarkurs blev vändpunkten. Där fick hon uppgif-
ten att skriva de första femtio sidorna i en fiktiv roman. 
Övningen blev så småningom en bok, som sedan följts av 
ytterligare två. Böckerna utspelar sig i skaramiljö och har 
blivit mycket omtyckta av läsarna.
 Till våren kommer alltså den fjärde boken, precis som 
de tidigare en fiktiv historia, men mörkare, stark och drab-
bande med sitt tema om utbrändhet.
 – när jag blivit återställd så ville jag aldrig mera prata om 
utmattning och hade ingen tanke på att ta upp det i bok-

form. Men så skrev jag lite grand om upplevelsen i en blogg 
på nätet. Jag fick ett enormt gensvar.
 Detta ledde till att Anne ombads skriva en krönika i Ex-
pressen om ämnet. En förläggare hörde av sig och föreslog 
att hon skulle skriva en bok.
 – Den här boken är det svåraste jag skrivit. Jag har skrivit 
om historien många gånger. Den handlar om en ung kvinna 
som drabbats av utmattning, om allt det som pågår inom 
henne, men också hur omgivningen påverkas. Familj, vän-
ner, kollegor. Min ambition har varit att skapa igenkänning 
men också gestalta det mörka och tomma. Jag är enormt 
spänd på hur läsarna ska motta den.

Anne Liljeroth är uppvuxen på en gård utanför Axvall och 
tog studenten 1982 från halvklassisk gren på latinlinjen. 
Efter skolan flyttade hon snabbt från den småstadsmiljö 
som hon senare kärleksfullt skildrat i sina första böcker.

Böcker av Anne Liljeroth: Bara människor (2013), Van-
liga människor glömmer och går vidare (2014), På andra 
sidan gatan (2016) och Jag kan inte sluta gråta (2019).

A

H
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Egil Torgny, student 1947, har skickat 
följande brev till Skaradjäknen.

1947 års årgång firade 70-årsjubileum på Djäkne-
dagen förra året. Av jubilarerna, som ju är i 90-års-

åldern, var 32 anmälda. Elva var anmälda till lunchen på 
Stadshotellet, tio kom och två av dem deltog även i mid-
dagen på kvällen!
 I kullen utexaminerades 74 stycken vårterminen 1947. 
Tyvärr har antalet årskamrater minskat kraftigt. åldern tar 
väl ut sin rätt. Sedan vårt 65-årsjubileum har Ivan Ludvig-
son, Per-Olof Morell, Lars Bernström, Olle Odensvik, Lars 
Svensson, Viking Peterson, Ewa Wallgren och Lars Hydbom 
lämnat oss. Och efter 2017 års Djäknedag och vårt 70-års-
jubileum är det sorgligt att behöva skriva att ytterligare 
fyra kamrater avlidit, nämligen Margareta Törnblad, Sören 
Törnblad, Lennart Strömberg och Lennart Ansved.
 1947 års årgång har genom åren varit ganska aktiv. Den 
har många gånger förlängt Djäknedagslördagen med eget 
program på söndagen. Det har handlat om utflykter, mål-
tider, film- eller videovisningar från tidigare Djäknedagar 
eller egna aktiviteter, ibland kombinerade med föredrag 
om hur livet blivit efter studenten i Skara. Sådana bidrag har 
kommit från Ivan Ludvigson (Palmes gardinfabrik), Lennart 
Ansved och Sven Marke. Anna-Lena Wästberg och Karin 
Scamosi har berättat om spännande, hemligt uppdrag att 
utföra i kontakt med befrielserörelsen i Sydafrika. Ett annat 
exempel på kamraters bidrag var det när ragnar Lindholm 
på 60-årsjubileet framförde egna dagsfärska verser!”

EgIL TOrgny

1947 – gammal god årgång!

1947 års studenter samlade till 20-årslunch 
vid Kråks värdshus den 10 maj 1967.

”
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DiKT ViD 60-årSjUBilEET av Ragnar Lindholm

Mitt liv är i nedan men som glad pensionär
tog jag mig före än en gång vara här
en bortflugen broder bara
som en gång var djäkne i Skara

Nu är jag en gammal och böjder man
med rötter i Skara som till Sörmland försvann
men ändå så stolt att få vara
en student 47 uti Skara

Från ett landskap som har ju Vättern breve
Och Vänern som alla även kan se
Som bestiger vårt berg Kinnekulle
Vilket alla här tycker jag skulle

Så vänner från Kålland med sitt grevliga slött
Ni medger väl gärna att det kännes gött
Att ha rötter i Stenstorp som Vara
I Lidköping eller rent av i Skara

Skövde med trängen och Axevalla he
Och Varnhem med Jarlen som låg strax breve
Och Tubbetörp, Västgötaslätta
Ja, om böjda kan en möet berätta

Linné, han som skrivit om blommor och bin
Måste han anlagt sin allra gladaste min
När man sa om vårt Västgöta rike
Att det saknar faktiskt sin like

Men västgöten är en försektiger man
Och skruter ej gärna – fast han vet att han 
Ju stammar från göternas rike
Så i värla finns inte hans like

Från tonår i Skara minnen vi bär
Att dom är så ljusa gör att vi nu är här
En naggande god lite skara
Som vill dessa minnen bevara

Att det gått några år känns inte så tungt
Ty fast skalet är gammalt är sinnet än ungt
För det bästa är ständigt få vara
En bland djäknarnas utvalda skara

Så fatta Din bägare syster och bror
Ty jag vet att Din glädje är verkligen stor
När Du vet att Du ständigt får vara
En djäkne med rötter i Skara

10-årsjubilarer uppvaktar traditionsenligt en äldre årgång med sång. 
Fr. v. Åke Sahlstrand, Gunnel Odensvik, Lasse Pehrson och Gudrun Larsson.
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Kata gård, 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 fantas-
tisk och spännande museibyggnad, som 
sedan sommaren 2017 reser sig på kul-
len ovanför Varnhems klosterkyrka.

en 4 maj visade sig från sin soligaste sida när vi änt-
rade bussen för resan i Västergötland. Efter sed-
vanlig vätskekontroll vid hällkistan på Jättakullen 

vid Södra Härene kyrka styrde vi mot det natursköna Valle 
härad. Vi for på vindlande vägar utmed sjöar, vårliga skogar 
och kullar, hela tiden förnämligt guidade av vår styrelsele-
damot och historiker Håkan Kumler. På vägen till Varnhem 
passerade vi bland annat Höjentorps kungsgård och Drott-
ningkullen. Väl framme i Varnhem styrkte vi oss med kaffe 
och dopp i Klostercaféet nära kyrkan.
 Vi fick tillfälle att uppleva kyrkan och vandra genom klos-
terruiner och klosterträdgård upp till kullen där det nya 
väntade – Kata gård. Projektledaren för utgrävningarna, 
arkeolog Maria Vretemark, berättade om hur utgrävning-
arna börjat. Detta gjordes utomhus där utgrävningarna 
skett, vilket gav oss en speciell känsla för den historia och 
tid som skildras i den nya utställningsbyggnaden. Att stå 
vid och inne i denna moderna byggnad och samtidigt ha 
kontakt med det gamla klosterområdet med kyrkan ger en 
extra historisk och arkitektonisk dimension.

 Maria Vretemark berättade vidare inne i museet, kall-
lat Överbyggnaden, som är en limträkonstruktion, formad 
som en likbent triangel. Det finns inga ytterväggar utan 
bara golv, gavlar och tak. golvet av glas är öppet i mitten 
och där kan man se ner på den tusenåriga kyrkoruinen och 
Katas grav som grävts ut och restaurerats.
 Från Varnhem gick turen vidare till naturum vid Hornbor-
gasjön, där vi åt en mycket god lunch på café Doppingen 
med utsikt över sjöns nu större yta. Vi hann också med lite 
spaning på Fågeludden innan vi fortsatte till Västergötlands 
museum i Skara och de fynd som gjorts vid utgrävningarna 
i Varnhem. Kata med sitt ljusa utseende och vackra kläder 
visas i utställningen »Kata och Kättil« på museet. Kata, kvin-
nan som härskade på storgården i Varnhem på 1000-talet, 
har rekonstruerats i form av en docka i full storlek (jämför 
rekonstruktionen av Bockstensmannen som vi såg vid vår 
resa till Varberg 2015). 
 I utställningen finns också flera andra fynd som gjorts vid 
utgrävningarna i Varnhem. 
 Sen var det dags för Jula Hotell & Konferens och efter-
middagskaffe kryddat med Zorns kullor, Brusewitz natur-
målningar och akvareller av carl Larsson.
 rejält mätta av all kultur och mat embarkerade vi åter 
bussen mot göteborg. Det blev en och annan välförtjänt 
slummer under hemfärden. 
 resan arrangerades av styrelseledamoten Agneta 
Theander och gjordes tillsammans med riksföreningen 
Sverigekontakt, som främst arbetar med att stödja svensk-
undervisning och svensk kultur utomlands.

KrISTInA BJÖrKEgrEn

Göteborgsdjäknarnas utflykt 
till Kata gård i varnhem...

Vätskekontroll vid hällkistan i Södra Härene.

D
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 ny kassör
Kristina Björkegren från göteborgsavdelningen blir ny kassör efter gunnar Olsson, som innehaft posten sedan 1985. 
 Kristina Björkegren är civilekonom från Handelshögskolan i göteborg. Hon är också utbildad lärare och tjänstgjorde fak-
tiskt på Katedralskolan i Skara under sin praktik på Lärarhögskolan. Huvudsakligen har hon varit ekonomilärare vid gymna-
siet i Kungälv under många år, men har också arbetat som ekonomisk redaktör för Libers förlag. Under en period höll hon 
i internationella EU-projekt för gymnasierna i göteborgsregionen.
 Styrelsen i övrigt – ordförande Marianne Perserius, skrivare göran nyman, it-ansvarig gunnar Olsson, ledamöter Barbro 
Dahlgren (ny), Ann Wiking Ståhl (ny), claes-Håkan Winroth, Agneta Theander och Lars-göran Johansson.

…och Skara-
avdelningen 
var också där
Skaradjäknarna bjöd in till visning och träff på Kata gård 
i Varnhem i mitten av september. Ett 30-tal djäknar hade 
mött upp för att höra Helena Bjurhäll Winroth, iklädd tids-
enlig dräkt, guida kunnigt och intressant.  
 Efteråt samlades de som ville för fika på Klostercaféet. 
glatt och trevligt att umgås en stund med gamla kamrater 
i det fina höstvädret och i gammal kulturmiljö.

Trevligt med fika på Klostercaféet.

Helena Bjurhäll Winroth guidar.

”Djäkne-
författare” 
gästade 
göteborgarnas 
årsmöte
Ett fyrtiotal Skaradjäknar samlades i Svarta Örns 
ordenslokal i centrala göteborg för årsmöte. Mötet 
inleddes med parentation över de avlidna medlem-
marna Ingrid Jarnås nilsson och Tomas åslund var-
efter förhandlingarna vidtog i god ordning. Lennart 
Bartholdsson, som avsagt sig förnyelse av styrelse-
uppdrag, tackades för sin mångåriga insats.

Klubbmästare Agneta Theander presenterade vårens 
djäkneaktiviteter såsom After Work på Hôtel Eggers 
första torsdagen varje månad, Akademiska körens 
vårkonsert i universitetets aula, vårutflykt till Kata 
gård i Varnhem och Djäknedagarna i Skara.

gästtalare vid årsmötet var författaren och skarad-
jäknen Håkan Andersson. Han tog studenten 1965, 
var MV-anförare 1964–1965 och sedermera hög-
stadielärare i Klintehamn fram till sin pensionering. 
Håkan Andersson berättade fängslande om sina 
böcker och sitt författarskap. Han är författare till ett 
antal reseböcker, diktsamlingar och inte minst roma-
ner. En av dem »Det fanns en pojke« utspelar sig till 
stora delar i barndomsstaden under skoltiden. Den 
ingår som femte fristående del i en romanserie, som 
inleddes med »Breven« år 2004.

Middag bestående av en god italiensk buffé intogs 
under trivsam stämning, gästboken cirkulerade och 
Västgötahymnen sjöngs allt enligt sedvanligt ritual.

FÖr SKArADJÄKnArnA I gÖTEBOrg
AnITA HEyMAn
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PrOgrAM 
DJäKNEDAgArNA 
2019 i SKara
  FrEDaGEn DEn 24 Maj
18.00 Skaradjäknarnas förening håller årsmöte på Stadshotellet.
  • Lars göran Johansson, professor och ordförande i Stockholm-Uppsala, talar över ämnet
  »Vad är kunskap? En av tre grundläggande filosofiska frågor«.
  • årsmötesförhandlingar.
  En lättare måltid erbjuds efter årsmötet.

  lörDaGEn DEn 25 Maj
10.00 DQ och OP sjunger på Djäkneskolans trappa.

10.30 i djäknars spår.
  Barbro Olofsson guidar. Samling vid Djäkneskolans trappa.

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

14.00–16.00 Följande aktiviteter finns att besöka: 

  Skaradjäknar i bild. gamla biblioteket.
  Bilder, böcker samt gamla skolkataloger mm från föreningens arkiv.

  Filmvisning i gamla biblioteket. clas Håkan Winroth visar våra gamla studentfilmer från 1938 och 1968. 
  Finns även möjlighet att beställa filmerna på USB.

  Djäknestallet är öppet. Försäljning av vår jubileumsbok.

18.00 Sång i Botan med Musikens Vänner.

19.00 Supé på Stadshotellet med dans till Wasabandet från Uppsala .

  Meny
  Förrätt: Tartar på hälleflundra och lax smaksatt med lime och koriander serverad med tomatbruschetta.
  Varmrätt: närproducerad kyckling ballotine fylld med anklever och tryffel serverad med calavadossås samt  
  säsongens primörer.
  Dessert: Pannacotta med vit choklad och bär. Kaffe.

  Pris inklusive välkomstdrink, lättöl eller mineralvatten och kaffe 500 kr för medlemmar i Skaradjäknarnas  
  förening och 550 kr för icke medlemmar.

  Du anmäler dig genom att betala på bankgironummer 214–8450 och ange namn och studentår.

  Anmälan senast den 15 maj.


