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Åsa ny kultur- 
chef i Skara

Anders – vår nye 
ordförande

100-årsjubel 
i Göteborg



om skaradjäkne blir man verkligen orolig 
av de nyheter och signaler som kommer 
från Skara. Hur är det ställt med Katedral-

skolan? Skolan som funnits i snart 400 år och 
före det i flera hundra år i anslutning till kyrkan. 
Hur kommer det sig att en sådan gammal anrik 
skola inte kan hävda sig i konkurrensen? För-
summelse? Misskötsel? Ja, man undrar. I andra 
gamla städer är man stolt över sin katedralskola 
och tar in historien i sin marknadsföring. I Lund 
är det fint att gå på ”Katte”. I Skara verkar man 
tycka att det är ett litet landsortsgymnasium 
som vilket annat och visar dessutom upp ett 
segt motstånd mot skolans traditioner, även de 
en unik sak för Skara. 
 Över huvud taget kan man undra hur Skara 
förvaltar sitt arv. Vad är Skara? Inte Skövde, inte 
Lidköping. De tågen har gått för länge sedan. 
Men Skara har något inte många andra har – en 
tusenårig historia med Domkyrkan och skolan, 
ett gammalt bibliotek med unika och ovärder-
liga samlingar, ett museum med en av landets 
största samlingar, veterinärhistoria och en idyl-
lisk medeltida småstadsmiljö.
 Varför satsar inte Skara på detta som bara 
ligger där, mitt framför näsan. Vidareutveck-
lar och förädlar det historiska och kultu-
rella arvet och säljer in det som sin profil? På 
andra håll i världen och Europa värnar stä-
derna om sin kulturella identitet och drar 
därmed till sig besökare och deras pengar. 
Skaras kulturchef, nygamla skarabon Åsa Veg- 
hed verkar i alla fall se Skaras potential.
 För att till sist vara lite positiv – Skaras nya 
stadshus, vår gamla skola, har genomgått en 
pietetsfull och smakfull restaurering och om-
byggnad. När det ändå inte ska vara skola, är 
det väl bra att det kommer till meningsfull an-
vändning. Skaras tjänstemän och politiker får 
nu sitta mitt i Skaras stolta kulturarv!
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Föreningen har fått en ny ordförande. 
Skarabon Anders Jonsson tar över efter 
Marianne Perserius, som avgick vid se-
naste årsmötet efter sju strävsamma 
och händelserika år.
 Anders tycker det ska bli roligt.
 – Vi har en fantastisk förening, en er-
farenhetsbank med över hundra år på 
nacken!

et är en potential värd att vidareutveckla, tycker 
Anders. Runt om i Sverige, och för den delen även 
världen, finns duktiga skaradjäknar i alla tänkbara 

yrken och branscher.
 – Vi skulle kunna utveckla oss till en erfarenhetsbank, för 
övriga samhället att ta del av.

Anders Jonsson har varit med i Skaradjäknarna sedan stu-
denten. Han har fått ett livslångt medlemskap av fadern 
Carl-Erik, själv en trogen och aktiv medlem.
 I föreningens reviderade stadgar sägs det numera att för-
eningens ordförande ska ha sin hemvist i Skaratrakten. An-
ders Jonsson uppfyller det kravet med ordentlig råge. Hans 
familj finns i Skara sedan generationer, farfarsfar var en 
välkänd profil i Skara. Gelbgjutare Jonsson, som man sade, 
kunde ibland ses på stans gator i sin vidbrättade hatt och 
silvriga hår. Han startade det företag som Anders nu leder 
i fjärde generationen, Jonssons Guldsmedsaffär i Skara.

Men det var ingen självklarhet att Anders skulle gå i pap-
pas, farfars och farfarsfars fotspår. 
 Han hälsade visserligen på i verkstaden och fick gå ären-
den till posten som liten parvel, men det fanns inga krav på 
honom att ta över en dag.
 – Nej, jag skulle bli fotbollsproffs, skrattar Anders.
 Så blev det nu inte, efter studenten 1983 började han 
på Handelshögskolan i Göteborg och hamnade därefter 
i bankvärlden. Först på Handelsbanken i Göteborg och 
sedan på banken i Stockholm.
 – Så småningom började pappa fundera på hur han 
skulle göra med företaget. Min fru och jag resonerade lite 
och kom fram till att ”Vi provar”!
 Familjen flyttade till Skara, Anders och hans fru Annika 
tog över det välkända släktföretaget och köpte till en butik 
i Jönköping för volymens skull.
 Men det är en i grunden förändrad bransch jämfört med 
när farfarsfar startade företaget 1923.
 – Då tillverkade gammelfarfar 95 procent av varorna som 
såldes i affären. Även farfar var ju guldsmed, men efter-
hand har det blivit mera försäljning av varor tillverkade i 
Sydeuropa och Asien. Vi siktar på att ha en bas av varor 
som vi är ensamma om i Norden.
 Nu ska Anders ta över ledarskapet i en annan traditions-
tyngd verksamhet – Skaradjäknarnas förening.
 – Syftet med föreningen är att vi ska ha roligt och trevligt, 
det tänker jag ta fasta på!

Skarabon 
Anders Jonsson 
ny ordförande

D

Anders Jonsson framför 
porträttet på farfarsfar 
Erik Jonsson. 
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Nu har Djäkneskolan, dvs gamla läro-
verket, blivit stadshus för Skara kom-
mun. Huset är åter fyllt av liv sedan det 
definitivt slutade vara skolbyggnad för 
drygt två år sedan.

fter segdragna politiska strider om vad som skulle 
hända med huset beslutade kommunen till sist att 
en helt ny högstadieskola skulle byggas och att den 

gamla byggnaden skulle bli stadshus. 
 Då hade Helgo Zetterwalls nygotiska skapelse från 1871 
varit skolbyggnad i drygt 140 år. De senaste åren har huset 
varit med om en genomgripande ombyggnad och restau-
rering.
 I november invigdes det som stadshus för Skara kom-
mun.
 Eftersom huset är K-märkt har alla förändringar skett 
under överinseende av kulturvårdande myndigheter och 
byggnadsvårdsexpertis.
 – Det har inneburit att man gått tillbaka till det gamla, så 
som det en gång sett ut, berättar kommunikationschefen 
Peter Blom och förklarar att det under årens lopp har gjorts 

en del renoveringar, som inte varit tidstypiska. Man har till 
exempel målat över de gamla fina snickerierna som nu är 
framtagna igen.
 Men för att huset skulle fungera som en modern kon-
torsmiljö har det med nödvändighet krävts en hel del 
större förändringar – väggar har rivits, andra byggts upp. 
I vardera änden av huset finns nu två spiraltrappor. 
 Huset är dock inte förändrat till oigenkännlighet, skara-
bor som varit och tittat har gett sitt godkännande, kan man 
läsa i lokaltidningen. Peter Blom tycker rent av att det är 
Sveriges vackraste stadshus.

Men flytten innebär inte bara nya lokaler, utan ett nytt sätt 
att jobba, ett s k aktivitetsbaserat arbetssätt. Personalen 
kommer inte att ha några egna platser, utan dator och det 
man behöver för dagens arbete förvaras i ett skåp, där det 
kan hämtas. Varje avdelning är indelad i olika zoner – aktiv, 
lugn och tyst. Det finns också olika sorters arbetsplatser att 
välja på – skrivbord, sittgrupper och konferensrum.
På entrévåningen finns numera turistbyrå och kontaktcen-
ter för kommuninvånarna.
 Även den restaurerade aulan med sin moderna teknik 
kan komma att vara tillgänglig för allmänheten vid till ex-
empel konserter eller föreläsningar.

Läroverket har 
blivit stadshus

E

Aulan har återfått sitt forna utseende.
FOTO: EDITH RUDSTRÖM, SKARA KOMMUN
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Trapphallen i sitt restaurerade skick.
FOTO: EDITH RUDSTRÖM, SKARA KOMMUN

Ett av rummen med sittgrupper.
FOTO: EDITH RUDSTRÖM, SKARA KOMMUN
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ÅSA  
kulturchef 
med hjärta 
för Skara

Åsa utanför gamla biblioteket i Skara. Hon ska strax träffa en tolvmannadelegation från Kulturdepartementet!
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Skara har fått en kulturchef med rötterna djupt i Skaras gamla kulturlager, skulle 
man nästan våga säga. Åsa Veghed tog en sväng ut i världen och storstan först, men 
har kommit hem igen för att ta sig an Skaras kultur.
En kulturchef som känner Skara – och känner för Skara.

ag är väldigt präglad av min uppväxt här och fick med 
mig ett historieintresse hemifrån, säger Åsa. Att Skara 
är en gammal stad med en stolt historia fick hon säkert 
höra av pappa Sture, som ju varit ålderman i Skara gille. 

Precis som pappa är Åsa skaradjäkne. 
 – Jag hade en underbar uppväxt, inte minst gymnasieti-
den var väldigt rolig. 
 Åsa var mycket musikintresserad, hon var med i flera av 
Domkyrkans körer och i skolans flickkör Octo Puellae. 
 – Sista året startade vi dessutom en kvintett, som åkte 
runt och sjöng Real Group-låtar.

1995 tog Åsa studenten från samhällshumanistiska linjen. 
Som många andra unga människor hade hon bråttom att 
komma iväg, bort från den lilla staden, där allt var välkänt.
 – Jag hade ett sug efter att komma ut i världen.
 Så blev det verkligen också, hon har till exempel bott i 
Brasilien i femton år, från och till. Dit kom hon med en ex-
amen i musikvetenskap i bagaget. Musiken, kulturen och 
rytmerna har hon skildrat i en bok om landets musik.
 Under årens lopp har det blivit åtskilliga musikprogram 
i Sveriges Radios P2, kulturartiklar och olika musikprojekt. 
Hon har också arbetat på Statens kulturråd. 

När jobbet som kulturchef i Skara dök upp var det en spän-
nande utmaning, både yrkesmässigt och personligt. Skara 
var hemstaden som hon kände så väl och jobbet verkade 
innebära stora möjligheter att verkligen åstadkomma 
något.
 – Skara har så mycket att erbjuda, ta bara det här fantas-
tiska huset, säger hon och tar med en gest in miljön om-
kring oss, där vi sitter i gamla biblioteket.
 – Vi hade en Lennart Hellsing-utställning här för ett tag 
sedan, då kom människor, som tidigare aldrig satt sin fot i 
huset och inte visste vad här finns!
 Som till exempel en unik boksamling och Sveriges äldsta 
bok, Skaramissalet. Åsa vill se till att huset blir mera publikt 
och ett nationellt besöksmål, precis som det förtjänar. På 
bottenvåningen ska det bli en lek- och lär-utställning för 
barn och unga kring bokens historia – ”Från runsten till 
smartphone”. 
 Ett annat sätt att bli mera tillgänglig är att finnas digitalt. 
Skatterna i pappersform, som nu ligger i hyllorna i Skara, 
ska bli tillgängliga på nätet.
 – En musikvetare från Uppsala universitetsbibliotek har 
varit här och lagt in våra musikalier* i databasen Alvin**, 
berättar Åsa. 
 – Materialet blir åtkomligt och vi får på köpet ett kontakt-
nät i forskarvärlden.
 Det finns mycket att göra av kulturen i Skara. Åsa har 
många tankar. Men i en liten kommun gäller det att sam-
arbeta och att kunna konsten att leta upp externa pengar. 

Åsa har ett stort kontaktnät från sina många år i kulturlivet, 
det har hon glädje av nu.
 – Vi hade Unga Klara från Stockholm här och spelade tea-
ter för ett tag sedan. Unga Klara är Sveriges nationella scen 
för barn och unga. De gav sju föreställningar för skolklasser 
och teaterstuderande här i Skara i samarbete med Skara 
skolscen. Det var en magisk vecka!

Som vuxen återvändare och förälder ser Åsa Skaras kva-
liteter. 
 – Här är nära till allt, en vacker stad, fin natur och ett 
badhus! Och inte minst backup med barnvakt i föräldrarna 
Sture och Anna-Lena. 
 Allt är onekligen enklare i en mindre stad. Inte minst att 
hitta boende.
 – Vi hade tre sekelsskifteslägenheter att välja mellan! 
Nu har jag bara några minuter till arbetet och ser den här 
vackra miljön omkring mig hela tiden!

* Musikalier är tryck eller handskrift som innehåller noterad 
musik. 

** Alvin är ett samarbete mellan ett flertal svenska kulturarvs-
organisationer samt en teknisk plattform för att tillgängliggöra 
och långtidsbevara medlemmarnas digitaliserade kulturarv 
och digitala samlingar. 

J

Åsa kollar in vepan som handlar om den kommande 
lek-och-lär-utställningen om bokens historia.
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Hur ska det gå för Katedralskolan? 
Efter år av vikande elevantal vill nu den borgerliga majoriteten i Skara släppa in 
friskolan Olinsgymnasiet i skolans lokaler och dessutom lämna ifrån sig program 
till samma skola.

örslaget har väckt stor upprördhet i Skara och de-
batten har varit livlig på lokaltidningens debattsidor. 
Skaraborna skriver att de är stolta över Katedralsko-

lan och anser att kommunen säljer ut den till en privat in-
tressent, Olinsgymnasiets grundare Kristian Wejshag.
 Bakgrunden till förslaget är att kommunen ser sig tvingad 
att agera. Under flera år har skolan haft ett vikande elev-
underlag. Tidigare har Katedralskolan varit det självklara 
valet för ungdomarna från Skara och även från orterna 
runt omkring. Så är det inte längre. Nu söker sig alltfler till 
gymnasierna i grannstäderna Skövde och Lidköping.
 För att råda bot på situationen vill kommunens bor-
gerliga majoritet, alliansen, nu samarbeta med de andra 
gymnasieskolorna i Skara – friskolan Olinsgymnasiet och 
naturbruksskolan Uddetorp. 
 Därför skrev alliansen i maj en avsiktsförklaring mellan 
kommunen, Olinsgymnasiet och Västra Götalandsregio-
nen, som driver naturbruksskolorna Uddetorp och Sötåsen 
om samverkan. Tanken är, att skolorna inte ska se sig som 
konkurrenter utan samarbeta och komplettera varandra 
med till exempel gemensam marknadsföring språkutbyten, 
studenttraditioner och kompetensutveckling. Detta ska ske 
under det gemensamma paraplyet Skolstaden Skara. 
 Olinsgymnasiet kunde tänka sig att hyra in sig på Kate-
dralskolan, men vill då ta över två program – samhällspro-
grammet och estetprogrammet. Kritikerna påpekar, att ett 
samhällsprogram är ett bärande program för alla gymna-
sieskolor – utan det skulle skolan avlövas alltmer. 

 Både oppositionen och de fackliga företrädarna på sko-
lan är emot förslagen, liksom elevkåren.
 Kristian Wejshag har senare tagit tillbaka sitt krav att få 
ta över samhällsprogrammet. Han tror Skolinspektionen 
ändå ska ge honom klartecken att starta de nya program-
men.
 Vid kommunens utbildningsnämnds sammanträde i slu-
tet av november beslutade nämnden att lägga ner estet-
programmet från och med läsåret 2021/22. Man ska också 
ta fram en risk- och konsekvensanalys. Om det visar sig, att 
Olinsgymnasiet inte får ja på sin ansökan från Skolinspek-
tionen, kan kommunen backa. Det ger oppositionen inte 
mycket för, men fortsättning följer. 
 Så här ser två skaradjäknar, som både bor i kommunen 
och har följt händelserna på nära håll på situationen: Sven-
Olof Ask som är aktiv för (M) i skarapolitiken står bakom 
det fattade beslutet. 
 – Det är oundvikligt och finns inga alternativ. Skolan har 
förlorat merparten av de elever som förr valde Skara. Kate-
dralskolan är en stor byggnad, det vore dumt att inte hyra 
ut tomma lokaler till Olinsgymnasiet, som ju vill hyra.
 Elisabet Stålarm som tidigare varit politiskt aktiv i Skara, 
nu oberoende, tycker att beslutet är förhastat.
 – Man skulle ha sansat sig lite och gjort en konsekvens- 
analys. Kommunen borde visa mer respekt för historien 
och allt som är uppbyggt under generationer. Man borde 
våga satsa också.

F

Sång i 
november-
mörkret
MV har haft ovanligt stor tillslutning i höst och sången lät 
riktigt bra vid detta första framträdande. Skaradjäknar, 
unga och gamla, föräldrar, kamrater och skarabor i största 
allmänhet hade slutit upp vid gamla biblioteket.
 Ett gäng djäknar gick därefter vidare till Stadshotellet för 
ett föreningsmöte och för att avnjuta den traditionsenliga 
pyttipannan.
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DJAKNE
DAGEN

2019
Slutet på maj och åter dags att samlas i den gamla 
skolstaden Skara. Djäknar slöt till från olika håll i 

landet för att träffa sina kamrater och minnas skol-
tiden och hur livet sedan dess har gestaltat sig.
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agen började traditionsenligt med sång av körerna, 
Dubbelkvartetten och Octo Puellae. Därpå samla-
des djäknarna under Krabbelunds kastanjer för att 

höra Barbro Olofsson livfullt berätta om livet i Skara förr i 
tiden.
 Mitt på dagen fylldes Domkyrkan till sista plats för en mu-
sikstund och utdelning av stipendier. Dels förre läroverks- 
adjunkten Ernst Carlssons fond, som instiftades på hans 
100-årsdag 1993. Den har till syfte att stimulera elever till 
goda studieinsatser och erinra om tidigare lärares och 
elevers uppskattning av sin gamla skola. Årets stipendiater 
var Saga Hjertén och Alma Eldelid.
 Efter att djäknen framför andra Uno Bohman avlidit in-
stiftades ett stipendium för att minna om de stora insatser 
Uno gjort för föreningen och för hans arbete att föra skol-
traditionerna vidare. Med stipendiet vill föreningen upp-
märksamma elever som gjort värdefulla insatser med sitt 
arbete i körerna. Årets stipendiater blev Alva Lindström, OP 
och Vilgot Milton, MV.
 Under eftermiddagen fick djäknarna tillfälle att bese 
Djäknestallet, se de gamla studentfilmerna från 1938 och 
1968 och bläddra i bilder, böcker och skolkataloger från 
föreningens rika arkiv.
 I den ljumma majkvällen var det så dags att samlas i 
Botan för att höra de gamla välkända sångerna för att där-
efter tåga tillbaka till centrum för höjdpunkten på dagen, 
mingel och supé på hotellet.

DBarbro Olofsson berättar om livet i Skara förr i tiden.

10

Skaradjäknar samlade i Krabbelund för att följa med 
på Barbro Olofssons guidade promenad.



30-årsjubilarerna fr.v. Maria Fredriksson, Vedum, Lena Ziese-
niss, Lekeryd och Annika Cederberg, Skara hade mött upp i 
Krabbelund för att lyssna till Barbro Olofsson.

Gunilla Indebetou-Bengtsson, Vänersborg, Berit Smedman-Ste-
fansson, Skövde och Anders Helmroth, Halmstad firade 60-års-
jubileum.

Medlemmar i Dubbelkvartetten samlar sig vid södra porten 
inför framförandet i kyrkan.

Medlemmar ur MV:s dubbelkvartett och Octo Puellae vid kon-
serten i Domkyrkan.

Stipendiaterna till Ernst Carlssons minne: Saga Hjertén, SA 16 
(t.v.) och Alma Eldelid, IB 16.

Alva Lindström, Octo Puellae och Vilgot Milton, MV fick stipen-
dier till minne av Uno Bohman för värdefulla insatser på mu-
sikens område.

11
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50-årsjubilarerna fr.v. Håkan Kristiansson, Dals-Rostock, Ulf 
Svensson, Lidköping och Anita Åberg, Lidköping vid en fika på 
Nockes.

Claes-Håkan Winroth och Sven-Olof Ask sitter på pass utanför 
gamla biblioteket, där de förevisar de gamla studentfilmerna 
och ett urval ur föreningens digra arkiv.

Fotoalbum och andra minnessaker ur föreningens arkiv vi-
sades upp i gamla biblioteket på Djäknedagen. Högra bilden 
skänkt av Carl-Otto Dahlén, student 1924.

Sverker Runeson och Jan-Erik Synnergren vid sången i Botan.

Strålade samman i Botan gjorde fr.v. Charlotte Nordström, 
Kurt Lundholm och Richard Pettersson, samtliga Skara.

Anförarbyte – dagens anförare lämnar plats för en anförare av 
tidigare årgång. MV är förstärkt av ”gamla sångare”.
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”Gamla sångarna” Staffan Jansson och Miles Mogren ger sig 
hän åt välkända djäknetoner.

50-årsjubilarerna fr.v. Bengt-Ove Torstensson, Ulf Nordh, Er-
ling Bjurström, Britt-Marie (Bergkvist) Öhrman och i förgrun-
den Ulf Tannerheim.  

Sven-Åke Brink och Lisbeth Karlsson i samspråk vid middagen 
på hotellet.

Hans Andersson (student -68) och Ann-Charlotte (Persson) 
Smeds (student-70).

50-årsjubilarerna Gunnar Carlsson, Eva (Alexandersson) Fager 
har trevligt på hotellet.

Anders Stigsson (t.v.) och Bengt Ekholm trivdes på jubileet.
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I skiraste vårgrönska uppvaktade 
körerna MV och OP rektor och biskop med 
sång och tänkvärda ord av talman Safia Dindic.

Sköna maj 
välkommen…
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Finns det något som mer förkroppsligar traditionerna 
och minnet av vår gamla skola än MV i sina mörkblå 
uniformer?
 Men uniformerna lever ett hårt liv. De är med i ur och 
skur – kalla 6 november, regniga majkvällar och inte 
minst vid traditionernas utövande under studenten. 
Inte undra på att de blir både slitna och utslitna.

et vi numera förknippar med MV var från början en 
slags skoluniform. Den infördes 1886 och bars av 
pojkarna i 6:1–7:2. Hur den skulle se ut diskutera-

des livligt. Efter omröstning mellan fyra olika modeller blev 
det en dräkt av mörkblått kläde med ljusblå passpoaler och 
nedvikt krage. Ett fåtal gymnasister bar en blå slängkappa 
över uniformen. Sedan tillkomsten har uniformen omska-
pats två gånger. 

Förr i tiden fick sångarna själva köpa sina uniformer och 
kunde sälja den till nästkommande kull, om de ville. Men 
sedan ett antal år är det Skaradjäknarnas förening, som 
äger och hanterar uniformerna.
 Claes-Håkan Winroth är den ansvarige i styrelsen och 
hans fru Helena har i flera år var snäll nog att hjälpa till att 
lappa och laga. Men i våras blev läget akut, det saknades 
helt enkelt uniformer till alla. Tyget var inget problem, det 
hade skänkts några rejäla packar kostymtyg av en gam-
mal skaradjäkne, Ivan Ludvigsson, vars familj ägde Ludvig 
Svenssons textilfabrik i Kinna.

Företaget som blev känt i hela Sverige i valrörelsen 1982, 
då Olof Palme fällde yttrandet:
 ”Går det bra för Ludvig Svenssons så går det bra för Sve-
rige.” 
 Claes-Håkan kände Ivan, som brukade komma på alla ju-
bileer.
 – Han hade sommarstuga i Åsa i Halland, där jag också 
har ett hus. Dessutom bodde han inneboende under skol-
tiden i samma lägenhet, där jag nu bor!

Det var lite bråttom. Hur skulle dilemmat lösas? Var hitta 
någon som kunde sy uniformer?! Och mössor?! Ulf Berg-
qvist i skaraavdelningen kom att tänka på att det finns en 
damskräddare i Götene, Linda Friberg, som efter lite funde-
rande bestämde sig att ta sig an uppdraget. För det mesta 
syr hon kläder och gardiner och hjälper folk med ändringar. 
 – Detta var ju ett lite ovanligt uppdrag, eftersom det var 
så stort. Åtta jackor och byxor som skulle sys upp.
 Linda fick börja från början och själv rita mönstren. Efter 
lite envisa efterforskningar hittade hon också någon som 
kunde tillverka nya mössor.
 Lagom till Djäknedagen kunde de nya uniformerna och 
mössorna levereras.
 – Det var ett superkul jobb, helt annorlunda mot vad jag 
gör annars, säger Linda.

Föreningen har numera också ansvar för att förse Octo Pu-
ellae med dräkt och mössor.

D

Skräddare Linda gav nytt liv 
åt skoluniformen från 1886

Uniformsskicket granskas vid 
en tidigare Djäknedag.

Skräddaren Linda Friberg.
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 Valberedningen kommer att utgöras av Håkan Persson 
och Per Hellström från Skara, för Göteborg Anita Heyman. 
Stockholmsavdelningen kommer med förslag till kandidat 
senare. Håkan Persson valdes till sammankallande.
 Två motioner bifölls. Den ena från Peter Reivall angående 
valberedningens arbetsrutiner, den andra från Ulf Berg-
qvist beträffande ny föreningsorganisation för föreningen.
 Mötet avslutades med att Marianne Perserius avtackades 
för sju års väl utfört ordförandeskap.

En mera utförlig redogörelse finns i årsmötesprotokollet.

Välbesökt och stormigt – så kan man 
beskriva årsmötet 2019, som hölls på 
Stadshotellet dagen före Djäknedagen.

en det började gemytligt med att föreningens 
ordförande Marianne Perserius förklarade års-
mötet öppnat och därpå passade på att citera ur 

Skaradjäknen från 1947. Det väckte munterhet i salen och 
påminde om att vissa angelägenheter i föreningen min-
sann har evigt liv – frågor som Djäknestallets kondition och 
rekrytering av nya medlemmar. 
 Mötet framflöt därefter som årsmöten brukar göra, tills 
det var dags för revisorernas berättelse. Föreningens revi-
sor Per-Åke Sahlberg riktade kritik mot styrelsens hante-
ring av flera av föreningens åtaganden och ansåg sig inte 
kunna förorda ansvarsfrihet.
 Det fick känslorna att svalla högt i salen, många hårda 
ord fälldes och revisorn fick mothugg. 

För att gjuta olja på vågorna såg sig mötesordföranden 
föranlåten att ajournera mötet. Istället fick styrelsemedlem-
men tillika professorn i filosofi Lars-Göran Johansson äntra 
scenen och kåserade livfullt och kunnigt över ämnet ”Vad är 
kunskap – en av tre grundläggande filosofiska frågor”.

När mötet återupptogs hade känslorna svalnat något och 
mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

Därefter följde val. Till ny ordförande valdes Anders Jons-
son, Skara. Till övriga ledamöter Barbro Dahlgren, Ann 
Wiking Ståhl och Claes-Håkan Winroth att representera 
skaraföreningen, Kristina Björkegren, Göran Nyman och 
Agneta Theander för Göteborgsavdelningen samt Lars-Gö-
ran Johansson och Gunnar Olsson för Stockholm-Uppsala.
 Till arkivman omvaldes Sven-Olof Ask. Till revisorer val-
des Mait Bolander Haglund och Peter Reivall. Per-Åke Sahl-
berg och Tuomo Virolainen hade avböjt återval.

Livliga diskussioner på årsmötet

Lars-Göran Johansson

M

Ny organisation för föreningen
Sedan föreningen bildades för över 100 år sedan har strukturen på föreningen och arbetsformerna förändrats. Idag sker 
mycket av det övergripande arbetet i föreningen – Djäknedagen, MV, kontakterna med skolan – av praktiska skäl från Skara.
 Därför kom för några år sedan frågan upp att göra organisationen mera ändamålsenlig dvs ändra i föreningens stadgar. 
Efter att frågan noggrant penetrerats i föreningen har så skett. Vid två på varandra följande årsmöten har stadgarna modi-
fierats. 
 Föreningens huvudstyrelse har numera säte i Skara (tidigare Stockholm). Göteborg och Stockholm är fortfarande lokalav-
delningar. Skaraavdelningen upphör och blir istället en arbetsgrupp.
 En annan förändring är att föreningens ordförande ska ha sin hemvist i Skaratrakten och att även elever från andra gym-
nasier i Skara har möjlighet att vara medlemmar i vår förening.



I år är det 100 år sedan den vackra och 
imponerande byggnaden i Stadsträdgår-
den stod klar.
 Museet var en av de första större musei- 
byggnaderna i landsorten, en djärv sats-
ning av den lilla fornminnesföreningen.

ästergötlands Fornminnesförening bildades år 
1863. Från början skaffade man in föremål i mindre 
skala. Samlingarna visades upp på olika håll i Skara, 

på bibliotekets vind liksom på vindarna i badhuset och läro- 
verket. Men samlingarna växte och med det tankarna på 
en egen byggnad. Det första förslaget på en ordentlig mu-
seibyggnad kom från adjunkten vid Skara läroverk, Anders 
Nilsson, som var en manisk samlare av fornsaker. Hans 
förslag väckte dock ingen anklang. Efter hans död sking-
rades den stora samlingen, till viss del beroende på giriga 
släktingar. För att kunna förvärva åtminstone en spillra av 
Nilssons samling hade fornminnesföreningen startat en 
pengainsamling, som blev lyckosam. Detta eldade på tan-
karna om en egen byggnad. 

Slutet av 1800-talet var nationalromantikens epok. Ett in-
tresse för det nationella, för rötterna och den egna histo-
rien och dess föremål hade växt fram. Detta blev också de 

stora museibyggnadernas tid. Den lilla fornminnesfören-
ingen var inte omedveten om trenden och snart tog bygg-
nadsplanerna vid. Arkitekten Charles Lindblom anlitades 
och 1919 stod museet klart och invigdes med stor pompa 
och ståt.

Huset är ett slående exempel på en byggnad i national-
romantisk stil. Den kan påminna om en borg, men också 
om en klosterbyggnad, skriver byggnadsantikvarien Oskar 
Syrén i sin lilla skrift om museet. Huset är det första större 
museibygget i landsorten, det påminner oss om att Skara 
vid den tiden var en stad av betydelse.

Källa: 1919–2019. Oskar Syrén. Byggnadshistorisk rapport. 
Västergötlands museum.

Västergötlands 
museum –
hundra år  
i eget hus

V
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Museet på invigningsdagen 1919. Bild: Västergötlands museum

Museet idag. Bild: Västergötlands museum
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100-årsjubel i Göteborg!
Ovan: Agneta Theander hälsar välkommen. Nedan: rundvandring i Palace-huset.



n dag på senhösten 1919 samlades några glada (får 
man förmoda) herrar på fashionabla Hotell Eggers 
i Göteborg för att bilda en egen avdelning av Ska-

radjäknarnas förening. Huvudföreningen hade bildats tre 
år tidigare och nu ville göteborgarna ha ett eget forum för 
att samlas kring minnena av skoltiden och studentexamen 
vid ärevördiga Skara Högre Allmänna Läroverk. Rudolf Rö-
ding, som blev avdelningens första ordförande, hade tagit 
studenten redan 1864 och var pensionerad rektor från Gö-
teborgs latinläroverk.
 Studenterna vid denna tid var en liten, övervägande man-
lig elit. Vid sekelskiftet 1900 var det omkring tusen elever 
per år som avlade studentexamen, vilket motsvarade en 
procent av åldersgruppen. 

Staden Göteborg hade en framträdande plats, när jubileet 
skulle firas. Göteborg kallas ju ofta för ”Donatorernas stad” 
med tanke på de många förmögna och inflytelserika famil-
jer som varit med att forma Göteborg – namn som Carne-
gie, Dickson och Sahlgren. En av dem var konstmecenaten 
Pontus Fürstenberg, som hade sitt hem i det som kallades 
Fürstenbergska Palatset, numera Palace-huset vid Brunns-
parken.
 Fürstenberg stödde många lovande svenska konstnärer 
däribland Carl Larsson, Ernst Josephson och Anders Zorn, 
som han lät bo och arbeta i huset. 
 Fürstenberg skapade sig så småningom en förnämlig 
konstsamling och inrättade ett eget konstmuseum i huset, 
det som kom att kallas Fürstenbergska galleriet. Efter Für-
stenbergs död flyttades konstsamlingen till Göteborgs 
konstmuseum. Men rummet finns fortfarande kvar med 
sina varmt djupröda väggar. Där väntade en jubileums-

E
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Från rundvandringen i Trädgårdsföreningen.

Det är hisnande att tänka på att vår för-
ening har en så vördnadsvärd ålder! 
Nu i höst firade Göteborgsavdelningen 
att det är 100 år sedan den bildades.
En minnesvärd dag där främst götebor-
garna själva deltog, men också tillresta 
djäknar från andra delar av Sverige.

Ovan från Trädgårdsföreningen, nedan från konstmuseet.



lunch med äkta göteborgsk touch efter trevligt mingel på 
Palace balkong i det strålande höstvädret.

Efter lunchen togs gästerna med på en guidad tur i mecena-
ternas fotspår genom Göteborg via Trädgårdsföreningen 
och förbi många byggnader med anknytning till stadens do-
natorer. Vandringen slutade på Göteborgs konstmuseum 
och i det Fürstenbergs galleriet, en kopia av det museum 
Pontus Fürstenberg skapade i sitt eget hem.

På kvällen firades dagen med pampig jubileumsmiddag 
på Hotell Eggers, just där avdelningen en gång bildades. 
Menyn bestod av rätter som kan ha stått på matsedeln då 
 – Vol au vent med skaldjur och svamp, torskrygg med po-
tatiskräm och till dessert bakad ananas med italiensk mar-
äng-kokosglass.
 – Vid den tiden började exotiska frukter komma in i Sve-
rige, så det var säkert exklusivt då, säger Agneta Theander, 
en av eldsjälarna bakom jubileumsfirandet.

Göteborgsavdelningens nuvarande ordförande Peter Has-
selström hälsade de 70-talet gästerna välkomna genom att 
läsa ur det allra första protokollet. (Se ruta härintill)

Under kvällen framfördes gratulationer till 100-åringen från 
lokalavdelningar och från huvudavdelning. Ett uppskattat 
inslag var när Dubbelkvartetten ur MV framträdde med 
några sånger ur den klassiska MV-repertoaren förstärkta 
av ”gamla sångare” bland gästerna. 
 Skara-avdelningens Mats Grönlund och Bengt Gullstrand 
framförde därefter några av Gunnar Wennerbergs Gluntar.
Ett måleriskt tidsdokument över livet och miljön i Göteborg 
vid grundandet av lokalavdelningen år 1919 presenterades 
som en vykortstext som beskrev en 20-årings promenad 
i hemstaden. Kompletterande information framfördes av 
talare, delvis på skaraborgskt hemspråk. 

FOTO ULLA ANDREASSON

Bengt Gullstrand och Mats Grönlund sjunger Gunnar 
Wennerbergs Gluntar.

MV:s dubbelqvartett.

Dubbelkvartetten förstärkt av gamla sångare.

Middagen på Eggers.
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Första protokollet
25 november 1919 bildades Göteborgsavdelningen av 
Skaradjäknarnas förening. En kopia av det allra första 
protokollet, skrivet på någon slags gammalsvensk ska-
raborgska, utgjorde en del av placeringskorten vid jubi-
leumsmiddagen. Så här började protokollet:
 ”På then 25te dagen Novembris anno Domini 1919 hade 
på Eggerska värdshuset uti Götheborg en mächta stor hop 
forne scholares scarenses, både gamble och unge, sig för-
samblat … och fortsätter längre fram … wardt nu beslutat 
att en filial skulle härstädes instiftas och en styrelse consti-
tueras. Val förrättades och till praeses (ordförande) valdes 
…”förre gymnasii-Rectoren Rudolfhus Röding.”
 Den nyvalde skrivaren Fredrik Bergstrand missade 
dock att notera vilken medlemsavgift den nyvalda sty-
relsen beslutat om så … wardt förthenskull therom intet 
ordenteligen upteknadt, honom till skam, vedermöde och 
smälek intill döden.” skriver han själv i protokollet.
 … Sist hölls convivium med aftonward sampt något litit 
drickande, men kunde för tidenes ondskas skull ej mycket 
härwid warda uträttadt.”
 Göteborgsavdelningens nuvarande ordförande Peter 
Hasselström läste ur protokollet när han hälsade väl-
kommen.

Görans detektivarbete
bakom föreningens ”pin”
Speciellt för jubileet hade göteborgsavdelningen tagit fram 
en s k pin – en nål – föreställande Skaradjäknen utifrån 
statyn, som står i Krabbelund i Skara. Det var konstnären 
och skaradjäknen Wanja Nones Håkansson, som skapade 
skulpturen, som Skaradjäknarnas förening skänkte till 
Skara kommun.
 Göran Nyman, som kom med idén, tog på sig uppgiften 
att ta fram nålen. Han bestämde sig för att gå grundligt 
tillväga och ville ta reda på om det behövdes tillstånd av 
upphovsrättsliga skäl. Han försökte få information på flera 
olika håll utan resultat. Till sist letade han sig fram till för-
eningen Bildupphovsrätt i Sverige, som har som uppgift att 
företräda konstnärer i upphovsrättfrågor.
 Föreningen kontaktade Wanjas efterlevande, som ville 
försäkra sig om hur nålen skulle 
komma att se ut. Efter mycket le-
tande och många telefonsamtal 
fick göteborgsavdelningen äntli-
gen ok och kunde ta fram nålen 
hos ett företag i Göteborg. Nålen 
prydde varje placeringskort vid ju-
bileet i Göteborg och finns att få 
genom Skaradjäknarnas förening.

Ann-Marie Höglund och 
Gunilla Ottosson.
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Först gick färden till Alingsås, där vår guide A M Alströmer 
bordade bussen och visade oss på innerstadens sevärdhe-
ter, bland annat Jonas Alströmers byst. 
 Därefter styrdes kosan mot natursköna Brobacka, där 
det sägs att det vid mitten av 1600-talet under Nordiska 
Sjuårskriget stod ett slag mellan danskar och svenskar. 
Danskarna blev av med sin tross och tidigare krigsbyte.
 För vår del gick färden vidare utmed sjön Anten mot 
Gräfsnäs Slottsruin, där vi guidades av Erik Samuelsson och 
bl.a. fick en övning i att ladda en musköt.
 Vi fick också veta mycket om Margareta Lejonhuvud, Gus-
tav Vasas andra hustru, tiobarnsmor och mycket duglig när 
det gällde att sköta gods och gårdar och vid kungens från-
varo även riket.
 I Sollebrunn besökte vi den gamla Shellmacken – 
”Macken” – som Sven Lindqvist förvandlat till museum. 
Färden gick vidare till Nossebro, som har blivit känt som 
retroorten framför andra. Där intogs en god lunch på retro-
restaurangen Liljedals. Därefter följde besök och guidning 
i retrolägenheten ”Andra Våningen” från 60-talet och f.d. 
Elaffären, som stängdes 1967 och höll stängt med sitt inne-
håll i fyrtio år. Sedan gavs möjlighet att handla både gamla 
ting och charkuterier.
 Avresa till Hålvägarna i Furet, del av den medeltida han-
delsvägen mellan Lödöse och Skara.
 Vidare till Kyrkås kyrkby, där vi fick information om byn 
och dess kyrka och skola av Marita Lundström plus kaffe 
med hembakat dopp.
 I bussen under hemfärden till Göteborg var vi alla över-
ens om att retroresan varit helt fantastisk, mycket lärorik 
och givande!

VID PENNAN: ANITA GRANDIN DAHLBERG. FOTO: ULLA ANDREASSON

Göteborgarna på retroresa i Västergötland 
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GÖTEBORGARNAS STYRELSE 2019 
Peter Hasselström, ordförande
Anita Heyman, vice ordförande
Göran Nyman, skrivare och arkivman
Lena Hillbom, kassabevarare
Agneta Theander, klubbmästare
Börje Andréasson, ledamot
Kristina Björkegren, ledamot
Marianne Stål, ledamot
Anita Grandin-Dahlberg, suppleant
Håkan Kumler, suppleant
Harriet Tegard-Björck, suppleant

Årsmötet gästades av Sixten Västgöta-Bengtssons dot-
ter Margareta Söderström, som kåserade över sin fars 
arbete med de västgötska dialekterna. Under våren ar-
rangerade också avdelningen traditionsenligt ett besök 
vid Akademiska Körens vårkonsert i universitetsaulan i 
Vasaparken och deltagande i efterföljande sittning med 
god mat och mycket musik tillsammans med kören.

Radiorösten 
från Varaslätten 
gästade Stock-
holm/Uppsala 
Egon Malmgren, välkänd radioröst och bördig från Va-
raslätten var dragplåster när Stockholm-Uppsala-av-
delningen höll traditionellt höstmöte på Hartwickska 
huset på Söder i slutet av oktober.
 Efter studenten 1970 gick Egon Malmgren på Journa-
listhögskolan och var sedan med i gänget som startade 
Radio Skaraborg. Efter några år flyttade han till Stock-
holm och blev nyhetspresentatör på TT. Efter ett tag 
började han på Ekoredaktionen på Sveriges Radio, där 
han blev en välkänd och älskad radioröst.
 Egon var yngsta barnet i en syskonskara på tolv, Han 
växte upp på en gård i Naum på Varaslätten. Egon 
berättade om hur hans intresse för radio började när 
han var liten, han lyssnade bland annat till TT:s dagliga 
rapport från Stockholms fondbörs och härmade upp-
läsningen av börskurserna. 
 Han berättade om nyheter som har etsat sig fast och 
nyheter som fortfarande berör men som de flesta har 
glömt, och om hur nyhetens beskaffenhet har föränd-
rats under decenniernas gång. Åhörarna var mycket in-
tresserade och ställde många frågor. Efter mötet gick vi 
i samlad tropp till restaurang Esperia där vi åt middag 
och hade en fortsatt mycket trevlig kväll. 

LARS-GÖRAN JOHANSSON
ORDFÖRANDE STOCKHOLM-UPPSALA-AVDELNINGEN
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PROGRAM 
DJÄKNEDAGEN 
2020 I SKARA
  FREDAGEN DEN 22 MAJ
18.00 Skaradjäknarnas förening håller årsmöte på Stadshotellet.
  Årsmötesförhandlingar och föredrag.
  En lättare måltid erbjuds efter årsmötet.

  LÖRDAGEN DEN 23 MAJ
10.00 MV och OP sjunger på Stadshusets trappa.

10.30 Visning av nya Stadshuset, före detta läroverket .

12.00 Högtid med stipendieutdelning och musik 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: 
  Studentfilmerna från 1938, 1968 och 2008 visas i Stadshusets aula. 
  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 Mingel och supé på Stadshotellet.
  Välkomstdrink: mousserande vin 

  Meny Förrätt: citrus- och chilimarinerad scampi, kallrökt lax med wasabicrème, grissini, tunnbrödsrulle
   fylld med parmaskinka och färskost
   Varmrätt: lågtempererad kalvrygg med rosépepparsås, broccoli- och morotstimbal samt röstipotatis
   Dessert: hemlagad rabarberpaj med vaniljgrädde.

  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 5766–0805 och ange namn och studentår (inte födelseår!).
  Anmälan senast den 15 maj.

PÅMINN GÄRNA DINA SKOLKAMRATER OM ATT GÅ MED I DJÄKNEFÖRENINGEN!


