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Sångövning nyhet på Djäknedagen

Nytt liv för biskop Åke

Föreningen minns Uno
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Kära djäknar!
Vår hedersordförande Uno Bohman avled i juli efter en
kort tids sjukdom.

Vår sorg och saknad efter honom är mycket stor. Han var
vår förenings främste ambassadör. I tidningen finns ett re-
portage från minneshögtiden i Djäkneskolans aula.

Vid föreningens styrelsemöte i september beslutade vi
att inrätta ett stipendium till Uno Bohmans minne. Stipen-
diet ska gå till en elev för goda insatser i sång och kommer
att delas ut för första gången i Domkyrkan på Djäkneda-
gen.

Programmet för Djäknedagen den 30 maj 2015 har flera
förändringar. 

Vi inleder kvällen med sången i Botan klockan 18.00. I år
är supén på Jula hotell eftersom hotellet redan var uppbo-
kat alla lördagar i maj.

Programmet finns i sin helhet på sista sidan i tidningen
och på vår hemsida www.skaradjaknarna.com. Vi i styrel-
sen är övertygade om att vi får en trevlig och traditions -
enlig Djäknedag i Skara.

Alla skaradjäknar är välkomna att delta på Djäknedagen –
inte bara när man jubilerar vart femte år – det är alltid trev-
ligt att träffa gamla studentkamrater!

Jag vill vädja till er att betala medlemsavgiften eftersom för-
eningens ekonomi är beroende av att avgifterna kommer
in. Bankgiroblankett finns med i denna tidning.

Till de större kostnader föreningen har, hör att vi betalar
MV:s uniformer och OP:s dräkter. Körernas dirigenter får
gå på en dirigentkurs i Ljungskile och alla i de båda körerna
åker på en utbildningsdag till Hjo Folkhögskola. Dessutom
delar vi ut Ernst Carlsson-stipendiet och ger ut denna tid-
ning. 

Föreningen har 100 års jubileum 2016 och vi har för avsikt
att uppmärksamma detta på olika sätt, bland annat genom
en jubileumsskrift.

Redaktörer för skriften är Göran Anderberg, Sven-Olof
Ask och Ann Wiking.

Hör gärna av er till avdelningarnas ordförande eller un-
dertecknad om ni har idéer om hur vi
ska uppmärksamma vår förenings jubi-
leum.

Djäknehälsningar

Marianne Perserius
Ordförande

marianne@perserius.se
Facebook: Skaradjäknarnas förening

BORTGÅNGNA DJÄKNEMEDLEMMAR 
MED STUDENTÅR
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Arnold Willén
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Redaktör: Ann Wiking, Staketgränd 1, 541 30 Skövde 
E-post: annwiking@gmail.com
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Tryckeri: Svärd & Söner Tryckeri AB
Tidigare nummer av tidningen säljs genom 
Skaradjäknarnas förening, Box 325, 532 24 Skara

MEDLEMSKAP

Årsavgift 175 kronor. 
För makar med gemensam tidning 250 kr. 
Avgiften sätts in på Skaradjäknarnas giro 13 26 - 8. 
Ange födelseår, studentår och den lokalavdelning du vill
tillhöra. 
Lokalavdelningar finns i Göteborg, Skara och Stockholm.
Mer om föreningen hittar du på hemsidan 
www.skaradjaknarna.se

LOKALAVDELNINGARNA

GÖTEBORG
Peter Hasselström, ordf. 0340 - 611365   
Epost: skaradjaknarna.gbg@gmail.com

SKARA
Per-Åke Sahlberg, ordf. 0511- 370171
Epost: per.ake@tagelberg.se

STOCKHOLM
Birgit Hallerfors, ordf. 08 - 758 36 32
Epost: birgit.hallerfors@telia.com

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

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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SKARADJÄKNARNAS MALMÖAVDELNINGEN ÄR UPPLÖST 

Nu finns Sällskapet 
Skaradjäknarna i Skåne

karadjäknarnas årsmöte inför Djäknedagen 2014
blev det sista där malmöavdelningen deltog. Det in-
nebar för mig som styrelseledamot ett trevligt tre-

dagars möte i Skara. Ordförande Marianne Perserius in-
bjöd oss till en givande kväll dagen före årsmötet, en
vacker försommarkväll i Källby. Där fick jag tillfälle att fråga
min klasskamrat Uno Bohman, varför han blev militär.
»Hästarna« svarade han kortfattat. Självklart! Han var ju
den ende i stallet som fick rida kaptenens häst, brukade
skaradjäknen Margareta Svedberg säga, själv en skicklig
ryttare. Att Uno var intresserad av historia visste jag från
skolan. Vårt lokalhistoriska intresse hade vi ventilerat
genom åren. I Källby kom Uno in på familjen Ehrenborg
från Råbäck på Kinnekulle och deras barn, Richard som var
skaradjäkne och Betty Ehrenborg Posse, som har flera
psalmer i svenska kyrkans psalmbok. Uno sa snabbt: »Här
en källa rinner«, den är skriven på Kinnekulle. Jag fortsatte
»Morgon mellan fjällen«, fjäll på västgötska är högt berg.
Jag minns samtalet med glädje. Dagen efter var styrelse-
mötet i gamla biblioteket, därefter årsmötet i nya bibliote-
ket, som inleddes med Göran Nymans föredrag »Resan
mot jordens inre«. Tredje dagen var Djäknedagen. När jag
gick med i Unos stadsvandring, tänkte jag, att det är sista
gången för min del, föga anade jag, att det skulle bli det för
oss alla. 

Sammanträdena var mitt egentliga ärende i Skara. Jag
skulle från malmöavdelningen meddela att vi den 26 april
2014 beslutat att upplösa vår avdelning av Skaradjäknar-
nas förening på grund av bristande tillströmning. Hela sty-
relsen i malmöavdelningen har med glädje suttit på våra
poster, ordföranden i tio år, kassören ännu längre,  jag kom
in i styrelsen för femtio år sedan alltså 1964. Vi fortsätter
nu som Sällskapet Skaradjäknarna i Skåne utan utskick,
protokoll och kassaförvaltning. Vid vår träff på Västgöta-
gården i Lund på Luciadagen 2014 beslöt alla deltagare en-
hälligt, att vi ska träffas som vanligt med en höstträff på
Västgötagården och en utflykt på våren. Programmet för
2015 fastställdes samtidigt bland alla de förslag som fram-
fördes. Välkomna Skaradjäknar om ni har vägarna förbi.

Eva Stohlander Axelsson

PS. Vill ni vara med på våra träffar i Sällskapet Skaradjäk-
narna i Skåne kan ni ta kontakt med någon i den före detta
styrelsen i den upplösta malmöavdelningen av Skaradjäk-
narnas förening:

lennart.blomqvist@gmail.com
bengtb45@hotmail.com,
ajf.schmidt@gmail.com
m.j.arnoe@hotmail.com
gosta@frykmer.nu
evastohlanderaxelsson@hotmail.com

Notiser

FÖRENINGEN FYLLER 100 ÅR!
Skaradjäknarnas förening fyller 100 år! Första initiativet
togs 1915 och 1916 var bildandet klart. Jubileet inleds under
nästa år – den 6 november kommer det att hållas ett jubi-
leumsseminarium, där framstående skaradjäknar medver -
kar. Jubileet kulminerar med en jubileumsfest på Djäkne  -
dagen 2016.

En jubileumsskrift kommer att tas fram.

HEMSIDAN KLAR!
Nu är Skaradjäknarnas hemsida klar. Där kan du hitta in-
formation om vad som händer i föreningen, se vilka som är
medlemmar, titta på bilder eller läsa tidningen.

Det finns en öppen del på sidan, som kan läsas av alla.
För att nå medlemssidorna måste man logga in. För att få
inloggningsordet kontakta din avdelning eller redaktören
för denna tidning annwiking@gmail.com

HALLÅ STUDENT 1950!
Är Du intresserad av gemensam lunch på Stadshotellet i
Skara Djäknedagen 2015?

Ring i så fall eller skicka e-post till Gudrun Norén Lind-
gren, 0510-21181 eller gudrun.noren@hotmail.com eller
ring Hjördis Frostenson, 08-13 31 28

Supén på Jula Hotell anmäler Du Dig till och betalar di-
rekt till hotellet med angivande av årgång 1950.

Inga personliga kallelser kommer att
sändas ut.
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land de alldeles nya traditionerna hörde att bli upp-
vaktad på första maj av någon som kallades talman
och några körer från gymnasiet. Unga gossar i uni-

form som tågade med svenska flaggan i spetsen. Det lät
ovanligt, för att inte säga oroväckande i dessa tider, reflek-
terade han. 

– Jag fick veta av min företrädare att jag också förvänta-
des hålla ett tal. 

Så småningom fick Åke Bonnier kontakt med Olof Eriks-
son, som då var talman, och bjöd in honom och företrädare
för körerna till en théstund i biskopsgården.

– Det var mycket trevligt och vi pratade igenom hur det
skulle gå till. Jag fick veta vad Olof skulle tala om och jag
kunde koppla mitt tal till hans.

Ovissheten förbyttes i entusiasm över denna gamla tra-
dition, som betonar det flerhundraåriga sambandet mellan
kyrka och skola i Skara.

Även om kyrka och skola inte längre hör ihop på samma
sätt som när djäknarna utbildades inom kyrkans ram, så
finns kontakterna ännu, säger Åke Bonnier.

– De lokala församlingarna har kontakt med skolorna  på
olika sätt.

Och den stundtals infekterade frågan om skolavslut-
ningar ska hållas i kyrkan eller inte, håller på att bedarra,
menar han. 

– Det finns en viss religionsrädsla – är det så farligt om en
präst läser välsignelsen över elever och de som är närva-
rande i kyrkan? Välsignelsen är ju en sorts välgångsöns-
kan…

Han är också entusiastisk över det nya livet som biskop i
Skara. Småskaligheten, närheten till alla engagerade män-
niskor och ett landskap så fyllt av historia och kultur.

– Alla dessa fantastiska kyrkor och det faktum att det var
här i Västergötland, som kristendomen först fick riktigt
fäste. Ansgar kan »slänga sig i väggen«, han som misslyck-
ades som missionär i Birka! Säger biskopen med ett skratt.

Även om Åke Bonnier inte varit omedveten om att det finns
ett liv utanför huvudstaden, så tycker han sig ha fått ett nytt
och upplevt perspektiv på landsbygden och dess frågor.

– Jag finner det problematiskt hur landsbygden utarmas.
Att allt fler saker dras bort, service försvinner. Människo-
värdet ska inte vara beroende av var vi är folkbokförda!

I en artikel på prestigefyllda DN Debatt tog han upp de
här frågorna och fick ett gensvar utan like. 

– Jag fick mängder av positiva reaktioner. Folk från hela
landet hörde av sig.

Så riktar han ett allvarsord till alla oss som bor här, i Ska-
raborg, i Skara stift.

– Vi borde bli bättre på att stå upp för allt bra som finns
här. Att räta på våra ryggar!

Under året som gått har Skara stift firat 1000-årsjubileum.
Åke Bonnier är lycklig över att ha fått vara med om detta
fantastiska år med mängder av meningsfulla möten och ak-
tiviteter. Jubileumsdagarna i slutet av augusti blev en folk-
fest då hela Skara levde upp. Och en högre makt höll regnet
borta från Skara precis när det behövdes, konstaterar bis-
kopen.

Skara en ny värld 
för biskop Åke
Allt förändrades i Åke Bonniers liv, när han blev vald till biskop i Skara. Istället för
storstaden Stockholm, som varit hans hem hela livet, skulle han bo i en småstad
ute i landet. Precis allt skulle bli nytt och annorlunda – nytt ämbete, nya arbets-
kamrater, nya och okända kulturtraditioner.

– Bara min familj var densamma.

B
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Under året som gått har Skara stift firat 1000-årsju-
bileum. Även om det i formell mening inte finns några
band idag mellan skolan och kyrkan, så är de histo-
riska banden starka. Det var kring domkyrkorna och
stiften de första katedralskolorna startades på 1200-
talet. 

Idag är det mest märkbara beviset på kopplingen
till kyrkan uppvaktningen av biskopen på 1 maj. Och
än idag kallar vi oss djäknar, som kommer ur ordet
diakon. 

iakonerna var blivande präster, elever vid den
högre utbildning, som bedrevs i de medeltida dom-
kyrkoskolorna. Dessa hade bildats efter ett beslut

från påven vid Laterankonciliet* 1215. Det innebar, att varje
katolsk katedral skulle ha en skola, där präster skulle få fri
utbildning. De svenska domkyrkoskolorna, eller katedral-
skolorna, grundades på 1200-talet. Skara var en av dem,
men vilket år den bildades finns inte i några historiska käl-
lor.

Man vet att Biskop Bengt i Skara vistades i den heliga sta-
den Rom vintern 1220–21. Han lär då ha fått påvens till-
låtelse att instifta ett domkapitel i Skara. »Det kan nog ses
som ett indicium på att skolan daterar sig från relativt tidigt

Skolan i Skara – en sna
Strid om skolbyggnad redan på 1800-talet

Färglagd teckning av första skolan i Skara. 
Västergötlands museums bildarkiv.
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1200-tal i varje fall!« skriver Gunnar Richardsson och Karl-
Axel Wengström i den festskrift som kom ut till Skara gym-
nasiums 350-årsjubileum 1991.

Efter utbildningen i Skara skickades en del djäknar att ut-
bilda sig vidare i Paris. Där hade Skara faktiskt ett eget na-
tionshus mellan 1292–1435!

»Man kan med säkerhet hävda att skolan hade ett mycket
stort anseende vid medeltidens slut«, skriver de båda för-
fattarna. »En lysande rad av tidens stora kulturpersonlig-
heter hade varit elever i Skara bland dem biskop Brask i
Linköping och Johannes Magnus, Sveriges siste katolske är-
kebiskop!«

Under Gustaf Vasas tid, då kyrkans egendom drogs in till
staten var det slut med skolans storhetstid. 

Inte förrän i början av 1600-talet tog den högre utbild-
ningen ny fart. Då inrättades gymnasier i ett antal stiftsstä-
der. Skara fick sitt tillstånd 1641. Lärarna fick sin inkomst
(s k prebenden) från kyrkans gårdar. Ett skolhus byggdes,
det låg vid domkyrkans östra sida på andra sidan Krabbe-
lund. Platsen är idag utmärkt av rektangulära stenar i kul-
lerstensbeläggningen. 

Alla undervisades i samma rum, eleverna var i olika åld-
rar och det var säkert ganska stökigt.

KULTUR

D
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Från mitten av seklet ökade elevantalet starkt och snart
blev frågan om en tillbyggnad aktuell. Detta ledde till en in-
fekterad diskussion bland de styrande – skulle man bygga
till eller riva den blott 36 år gamla skolan?! Det blev en livlig
debatt med protester och opinionsmöten och en petition
till Kungen om att en rivning skulle stoppas. 

Men rivningen blev ändå av och 1871 stod  Helgo Zetter-
valls pampiga skolbyggnad klar.

Den skolbyggnad som även idag är föremål för en infek-
terad och animerad strid!

Banden mellan kyrka och skola tunnades ut i och med den
svenska statens framväxt. 

Efter reformationen och kyrkans förstatligande kom också
skolans under statens ledning. Men ända tills ecklesiastik-
departementet avskaffades 1967, låg besluten om kyrkan
och skolan på samma plats i statsapparaten.

*Lateranen var påvens residens i Rom. Koncilierna var kyrko-
möten i den medeltida katolska kyrkan. Det hölls fem koncilier.

Källa: Artikeln  »Kort översikt över Katedralskolans historia« av
Gunnar Richardsson och Karl-Axel Wengström, ur festskrift ut-
given till Skara gymnasiums 350-årsjubileum.

snart 900-årig historia

Djäknarna fick sitt uppehälle genom den s k sockengången –
från domkapitlen fick de rekommendationsbrev att gå runt
till anvisade socknar för att samla in medel till sin försörjning.
Skara dominerades starkt av kyrkan och skolan – eleverna
utgjorde mer än hälften av den bofasta befolkningen.

Gymnasierna var av naturliga skäl präglade av kyrkans in-
flytande, de var teologiskt förankrade latinläroverk och inte
förrän vid 1800-talets mitt infördes läroverk med en mera
naturvetenskaplig inriktning. Men här tycktes Skara varit ett
undantag. Genom starka personligheter som Sven Hof och
Peter Hernqvist fick naturvetenskapen och medicinen stort
utrymme i undervisningen och Skara fick ett rykte som ett
lärosäte av rang under 1700-talet.

Från början bestod skolan i Skara av tre delar – lärdoms-
skolan och apologistskolan som var lägre skolformer samt
gymnasiet. Dittills hade skolan varit inrymd i skolhuset öster
om domkyrkan. Men i den stora branden 1719, då alla äldre
hus i Skara förstördes, eldhärjades även skolbyggnaden.
Den renoverades därefter och byggdes till med en våning.
Men så småningom blev det för trångt och 1833 stod en ny
skola klar söder om domkyrkan på samma plats som nu-
varande Djäkneskolan.  

Skolan från 1833 på samma plats 
som nuvarande Djäkneskolan. 
Västergötlands museums bildarkiv.
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Vänner och föreningskamrater i Skara-
djäknarna minns och hyllar Uno Bohman

edersordföranden i Skaradjäknarnas Förening Uno
Bohman var född i Falköping. Från tidiga barnaår
uppvuxen i Stenum var Uno predestinerad som

skaradjäkne. Åren som gymnasist vid Skara högre allmänna
läroverk kom att prägla hans personlighet, livssyn och vär-
deringar. För Uno som i Skara lärt sig hedra sin skola var
plikten att hedra sitt regemente inte tung, när han 1963
som nybakad student inledde sin yrkeskarriär vid Kungliga
Livregementets Husarer. Sin bildningsgång, sin tid som ska-
radjäkne, skoltraditionerna, och det rika kulturlivet i Skara
glömde han dock inte. I likhet med många djäknar runt om
i landet återvände han troget som studentjubilar; efterhand
tog Uno allt mer del i livet kring sin gamla skola och som av-
sutten livhusar var det naturligt att engagera sig alltmer ak-
tivt i Skaradjäknarnas Förening, bland annat som ordfö-
förande i lokalavdelningen i Skara och sedan som ordfö-
rande i huvudföreningen (med mer än två tusen medlem-
mar). 

I Skara var Uno en offentlig person med många uppdrag,
men han kompromissade aldrig med sitt engagemang i
djäkneföreningen. Uno var den karismatiske kommunika-
tören, han fick alla som kom i kontakt med honom att än
mer älska sin skola, men också att älska sin gamla skolstad
för att inte tala om bygden. Med stor hängivenhet, impo-
nerande sakkunskap och fullfjädrad retorik var Uno en högt
uppskattad och aktad ambassadör för skaraborgsbygden
och Skaradjäknarna. Då jubilarer och andra skaradjäknar i
maj (Djäknedagen) varje år återvänt till sin skolstad har de

under många år mötts av Uno Bohman i högform tillsam-
mans med Dubbelkvartetten på gamla läroverkets trappa,
samlats på nya Katedralskolan, vandrat med Uno via Bota-
niska trädgården till Domkyrkan med sång och högtidlig sti-
pendieutdelning.

Till Unos många gåvor hörde den fina och kamratliga kon-
takten med dagens gymnasister, inte minst Musikens Vän-
ner; det var för många en högtidsstund att se Uno med
glimten i ögat inspektera körens skoputsning inför kvällens
konsert. Uno var stolt att tillhöra landets största skolför-
ening; djäknarna hade å sin sida i Uno en gedigen kraft att
verka för eleverna på Katedralskolan; djäknarna gavs också
en möjlighet för några år sedan att välja Uno till sin he -
dersordförande, unikt under föreningens nästan hundra-
åriga historia – givetvis under Unos egna livliga protester. 

I det sista numret av tidningen Skaradjäknen som Uno
Bohman medverkade i, skrev han en text om Herman Palm
och tonsättningen av Blommande sköna dalar. Den texten
kan också stå som ett äreminne över skaradjäknen Uno
Bohman.

GÖRAN ANDERBERG, HEDERSLEDAMOT GÖTEBORG
MARIANNE PERSERIUS, ORDFÖRANDE
GÖRAN NYMAN, VICE ORDFÖRANDE
GUNNAR OLSSON, KASSAFÖRVALTARE
SVEN OLOF ASK, SKRIVARE
BIRGIT HALLERFORS, ORDFÖRANDE STOCKHOLM
PER-ÅKE SAHLBERG, ORDFÖRANDE SKARA
PETER HASSELSTRÖM, ORDFÖRANDE GÖTEBORG

Historien bakom bilden…
…där Uno ler glatt åt en notis i denna tidning. Det känns
fint att tänka på att Uno var en humoristisk person som
hade nära till skratt. Men han drog sig inte för att säga
ifrån när något var fel.

En kort tid före Djäknedagen berättade Uno för mig att
han klagat hos Skara kommun på, att det såg ovårdat ut
i Botan. Gamla tennisplanen, alltså där sången hålls
varje vår och Djäknedag, var full av ogräs. Jag ringde
kommunen och hörde hur det låg till och skrev efter det
denna notis, som var införd i Skaradjäknen. 

Bilden är tagen på själva Djäknedagen, vid Unos gui-
dade promenad från Katedralskolan till stan. Grushögen
på bilden var borta vid sången på kvällen. Då var gruset
utspritt på planen.

Uno skrattar gott åt en notis i denna tidning.

8

H

skaradjaknen_1402  15-01-20  08.50  Sida 8



Uno Bohman lämnade ett stort tomrum efter sig, när
han så hastigt och oväntat gick bort. Många, många
kände att de på något sätt ville hedra Unos minne och
tacka för allt han gjort på de många områden han var
aktiv, inte minst som en förnämlig ambassadör för
skolan och djäknetraditionerna och för staden Skara.

Därför beslutade några av hans vänner tillsam-
mans med Unos son Mats att ordna en särskild min-
neshögtid.

ördagen den 22 september var Djäkneskolans aula
fylld till sista plats. En lång rad talare hade anmält sig
och ville hedra Unos minne.

Högtiden inleddes med att Musikens Vänner tågade in
och sjöng Dåne liksom åskan bröder. Dubbelqvartetten och
Octo Puellae framförde därefter Hymn till Västergötland.

Först i raden av talare var Skaradjäknarnas förenings ord-
förande Marianne Perserius. Hon prisade Uno för hans ar-
bete för att hålla traditionerna vid liv och för att han hade
såväl humor som humör. Det sistnämnda fick understun-
dom även medlemmarna i Musikens Vänner känna av, vil-
ket William Areflykt betonade i sitt tal.

Uno Bohman var även politiskt aktiv i Skara och satt i full-
mäktige för Moderaterna. Han var ordförande i kultur- och
fritidsnämnden och hans efterträdare på posten Laila
Skantz  prisade honom för hans engagemang i kulturfrå-
gor.

Charlotte Nordström, som under flera år var kommunal-
råd under Unos verksamma tid, berömde också den bort-
gångne för hans insatser för Skara.

FÖRENINGEN INSTIFTAR STIPENDIUM TILL UNOS MINNE
Skaradjäknarnas förening har beslutat instifta ett stipendium till Uno Bohmans minne. Detta med tanke på de stora och
mycket värdefulla insatser som Uno gjort för föreningen. Ingen har som han förkroppsligat detta att vara skaradjäkne. Med
humor och kunskap har han fört traditionen vidare. 

Stipendiet ska gå till elever som gjort en värdefull insats för musiken och ska delas ut i Domkyrkan på Djäknedagen.

9

– Skara blir bra mycket fattigare utan Uno Bohman! Han
var en man med många järn i elden – ofta samtidigt.

Till professionen var Uno major och kavallerist. Om hans in-
satser inom det militära talade Börje Berkelind, chef för K 3.
För Livhusarernas kamratförening, där Uno var ordförande
i arton år, talade Jens Ramhöj. 

Uno Bohman gjorde i sitt liv stora insatser för ridsporten
i Västergötland. Detta betonade Stig Lagergren och Glenn
Frost tackade för Unos insatser inom Skaraortens ryttar-
förening.

Leif Nordh talade för idrottshistorikerna. 
– Uno hade ett brett kulturhistoriskt kunnande och var

inte främmande för vad som hänt på idrottens område.
Han har för övrigt också ritat idrottshistoriska sällskapets
standar.

Bland talarna märktes också Erling Johansson, som hade
många minnen att förmedla, samt Sture Veghed, Pierre
Fahlström och Bengt Sandahl.

Dansbandet Five Teddys spelade, bland annat Unos fa-
vorit Amapola.

Till sist berättade sonen Mats Bohman om den minnesfond
som instiftats.

– Fondens syfte är att i Uno Bohmans anda uppmärk-
samma och uppmuntra insatser för och inom Skaras kul-
tur- och föreningsliv.

Högtiden avslutades med Tapto, som spelades av en
grupp från musikskolan, ledd av Thomas Holm.

GÖSTA KARLSSON

Stor uppslutning vid minneshögtid för Uno

Körer från skolan 
sjöng på minnes-
stunden.

Föreningens ordförande Marianne Perserius.

L
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et har politikerna i Skara insett och har bestämt
att göra ett s k omtag. De två stridande falang-
erna – alliansen mot s och fp – har beslutat lägga

ner vapnen och försöker nu i samförstånd titta på frå-
gan igen. 

– Vi har beslutat att gå varann till mötes och titta på
frågan djupt och förutsättningslöst, säger Elisabet Stål-
arm, själv skaradjäkne och efter valförlusten för allian-
sen nu moderat oppositionsråd.

Förslaget från Contekton Arkitekter innebar omfat-
tande ingrepp i de båda byggnaderna – skolhuset från
1871 och gymnastikbyggnaden från 1938. Den sist-
nämnda skulle göras om till ett kontorshus i två plan. En
glasad förbindelsegång uppe i luften var tänkt att binda
ihop de både husen, så att de anställda skulle kunna gå
torrskodda däremellan.

Yttre förändringar av den sammanhållna och harmo-
niska miljön med närheten till den värdefulla domkyr-
komiljön är otänkbara, enligt Thomas Carlqvist, som
kommer till slutsatsen att … »Som symbolbärare för Skara
som lärdomsstad med ett av de äldre gymnasierna i lan-
det, är Djäkneskolan med sin placering intill domkyrkan
oöverträffad, omöjlig att ersätta och som byggnadsverk
otänkbar att förändra.« 

Vidare skriver han i den grundliga och uttömmande ut-
redningen, som både går tillbaka historiskt till skol-
byggnaderna i Skara och dessutom i detalj granskar de
båda byggnaderna ur arkitektonisk synvinkel. Om Helgo
Zettervalls skolbyggnad från 1871 skriver han:   

»Oavsett från vilket håll byggnaden betraktas, står den fort-
farande efter nära 150 år opåverkad av yttre förändringar
och har undgått tillbyggnader, påbyggnader, samman-
byggnader, utrymningstrappor eller andra förändringar
som hade riskerat att »störa« helhetsintrycket och symme-

Nu har fakta börjat tala för sig själva när det gäller planerna på att göra om Djäk-
neskolan dvs Gamla Katedralskolan till stadshus och arbetsplats för Skara kom-
muns tjänstemän. 

Skolbyggnaden är »omöjlig att ersätta och omöjlig att förändra« skriver förste an-
tikvarie Thomas Carlqvist vid Västergötlands museum i en byggnadshistorisk ut-
redning.

Ett dråpslag mot det liggande arkitektförslaget.

UTREDNING OM DJÄKNESKOLAN KLAR:

DRÅPSLAG MOT 
STADSHUSFÖRSLAGET

10

trin i byggnaden. Öppenheten mot söder och skolgården
består, liksom husets relation till domkyrkomiljön i övrigt,
med den låga bebyggelsen vid Skoltorget.

Just domkyrkans omedelbara närmiljö med läroverket,
domkyrkan själv och bibliotekshuset har under många år i
Skara betraktats som en väl sammanhållen och kulturhis-
toriskt mycket värdefull miljö, ibland kallad »Skaras kultu-
raxel«. De tre funktionerna läroverk – domkyrka – bibliotek
i stadens omedelbara centrum besitter i sig, tillsammans
med Domkapitelhuset från 1700-talet, ett betydande kul-
turhistoriskt värde genom koncentrationen av monumen-
tala byggnader för lärdom och andlighet. Förhållandet har
inga motsvarigheter på något annat ställe i Skaraborg, och
på få platser för övrigt i Sverige.«

Framåt våren kommer det att visa sig om politikerna i
Skara funnit en salomonisk lösning på denna svåra
fråga.

BAKGRUND
Det striden har gällt är hur frågan om om hur lo-
kalfrågan för högstadiet i Skara ska lösas. (S) stödda
av (FP) fick igenom sitt förslag  om en enda större ny
skola. Då skulle Djäkneskolan tömmas på elever och
istället bli stadshus för kommunens tjänstemän,
som nu sitter utspridda i lokaler runt om i stan. Al-
liansen (utom fp, alltså) vill bygga en ny mindre
skola och behålla Djäkneskolan som skola. Inför den
tänkta ombyggnaden till stadshus fick Contekton
Arkitekter i uppdrag att komma med ett förslag till
ombyggnad. Det beställdes också en antikvarisk ut-
redning av Djäkneskolans och gymnastiksalens bygg-
nadshistoriska värden av expertis från Väs tergöt -
lands museum. Det är den som blev klar under hös-
ten.

KULTUR

D
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Den nya läroverksbyggnaden har just blivit klar. Bild från början av 1870-talet. Västergötlands museums bildarkiv.

Djäkneskolans vestibul som den ser ut idag. Foto
Thomas Carlqvist. Västergötlands museums bildarkiv.

Aulan som den såg ut från början. 
Västergötlands museums bildarkiv.

Djäknestallet.

Gymnastikuset på vykort från ca 1950.

SKARA 
KOMMUN 
BEHÅLLER 
DJÄKNESTALLET 
Efter många turer har Skara kommun till slut be-
stämt sig för att behålla Djäknestallet och de två
övriga kulturbyggnaderna i stadskärnan. Nu har
de fått en varsam renovering.

karadjäknarnas förening har envist hävdat att Djäk-
nestallet är en omistlig del av den känsliga miljön
kring Domkyrkan och protesterade livligt när kom-

munen för några år sedan fick för sig att sälja de tre
gamla kulturbyggnaderna Djäknestallet, Båtsmanshuset
och Bladska huset.

Föreningen yrkade på att huset skulle k-märkas och det
är nu på gång. Djäknestallet har på sistone genomgått en
nödvändig och varsam renovering. Huset har fått nytt
tak, ny färg och en vattenskadad vägg på baksidan har
bytts ut av kunniga timmermän.

S
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De flesta mål avgörs utan förhandling, dvs. man avgör ut-
ifrån papperen. Huvudförhandling sker endast ca 30 gånger
per år. Vi besökte den vackra salen där huvudförhandling-
arna hålls.

Övriga arbetsuppgifter som HD har (ca 1000 mål per år):
»Klagan över domvilla« – dvs. att det blivit formellt fel i

hovrätten, t.ex. jäv.
»Återställande av försutten tid.« Om någon inte har hun-

nit överklaga en dom inom rätt tid, men vill göra detta och
har goda skäl för förseningen.

Man kan överklaga till HD om man inte blivit antagen till
eller utesluten ur advokatsamfundet.

HD ska yttra sig i utlämningsärenden, det blir cirka 10-20
mål om året.

HD skriver »Nytt juridiskt arkiv« varje år där cirka 100 mål
refereras och blir till vägledning för hur lagen skall tolkas
framöver.

1949 flyttade HD till nuvarande byggnad, det Bondeska pa-
latset, byggt på 1660-talet. Huset byggdes som privatbo-
stad åt riksskattmästare Gustaf Bonde. Arkitekter var Nico-
demus Tessin d.ä. och Jean De la Vallee. 1730 såldes huset
till Stockholms stad och var rådhus fram till 1915, då Nya
Rådhuset på Kungsholmen stod klart.

Från 1915 blev det en rejäl nedgång av husets skick innan
det, inför att HD skulle flytta in, rustades upp. Arkitekten
var då Ivar Tengbom, och huset inreddes med möbler av
Carl Malmsten och mattor från Märta Måås Fjätterströms
ateljé. Vi fick se många vackert inredda rum och särskilt bib-
lioteket på översta våningen imponerade. Ett litet rum
längst ner i källaren fanns bevarat sedan sena 1600-talet.

Efter ett mycket uppskattat studiebesök intog vi lunch till-
sammans på en närbelägen italiensk restaurang. 

Tack Severin för ett fint studiebesök!

BIRGIT HALLERFORS

STOCKHOLMARNA BESÖKTE 
HÖGSTA DOMSTOLEN
Under hösten gjorde stockholmsavdelningen studie-
besök på Högsta Domstolen i Gamla stan. Severin
Blomstrand, student -64 och f.d. justitieråd, var vår
guide.

i samlades i plenisalen, ett vackert rum med härliga
kristallkronor i taket, vackra gamla böcker och fan-
tastiska kungaporträtt på väggarna. Där gav oss Se-

verin en inblick i Högsta Domstolens 225 år långa historia.
HD inrättades år 1789 av Gustav III. Kungen var då med-

lem i domstolen och hade själv två röster. Av övriga leda-
möter var hälften frälse och hälften ofrälse. Antalet leda-
möter i domstolen har varierat genom åren. Från början var
man tolv, under en period var man så många som 28. Nu-
mera består HD av sexton justitieråd, varav två är medlem-
mar i lagrådet.

Vi fick en lektion i hur vårt rättsväsende är uppbyggt. Tre
nivåer finns, vi har allmänna domstolar med nivåerna tings-
rätt, hovrätt och högsta domstolen, samt förvaltningsdom-
stolar som handhar förhandlingar mellan myndigheter och
enskilda, med nivåerna förvaltningsrätt, kammarrätt och
högsta förvaltningsdomstolen.

HD:s uppgift är inte att döma i enskilda mål utan istället
att vägleda i hur lagstiftningen ska tolkas och att skapa pre-
judikat.

Cirka 5000 mål kommer in varje år till HD. En hård såll-
ning görs och endast ca 150 mål per år får prövningstill-
stånd. Hur går det då till i HD?

En justitiesekreterare bereder varje mål. Ett justitieråd tar
själv de flesta av prövningsbesluten, men om hen är tvek-
sam bestämmer tre ledamöter tillsammans om det ska bli
prövningstillstånd.

Om prövning beviljas är det därefter fem ledamöter som
tar hand om målet.

Medlemmar från stockholmsavdelningen vid besöket på Högsta Domstolen. I mitten dagens guide Severin Blomstrand.

FÖRENINGEN

V
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stadens innevånare. Skråväsendet avskaffades och tull- och
näringsfrihet infördes. Invandrande franska och engelska
köpmän insåg de ekonomiska fördelarna och med viss för-
mögenhet och husköp kunde man bli svensk medborgare
efter bara ett par år. Religionsfrihet infördes och judar flyt-
tade in. Här finns Sveriges första synagoga.

KURORTSLIVET
De lokaler som stod tomma på Koön efter senaste sillpe-
rioden inköptes av en framsynt entreprenör, som upp-
märksammat det kurortsliv som under 1800-talet blivit så
populärt på kontinenten. Lokalerna omvandlades till bad-
hus som blev mycket uppskattade. Marstrandsborna ha-
kade på trenden och byggde en »Societetsanläggning«
innehållande badhus. Senare tillkom ett varmbadhus och
därefter, när det blivit populärt att bada i havet, även ett
kallbadhus. Mellan 1887–1907 kom Oscar II till Marstrand
nästan varje sommar med sitt skepp Drott och mar-
strandssocieteten, konstnärer och författare tävlade om att
befinna sig i kungens närhet under de tre–fyra veckor be-
söket varade och Marstrand blomstrade åter.

Göran Anderberg tackade för en utmärkt guidning
genom att mycket påpassligt överlämna den för dagen
sprillans nya bibliografin som förtecknar litteratur om Mar-
strand och Kungälv av Hans Åkerström.

Ömma i fötterna stapplade vi nu in hos »Arnell på Kajen«
och intog »Matpredikantens utmärkta fisksoppa« och där-
efter gick ett tappert gäng vidare till en fin konstutställning
på Strandverket och såg på tavlor av Karin Broos och me-
tallskulpturer av Bernar Venet. 

Väl tillbaka på Koön visste vi nu hur ön fått sitt namn. Det
var hit Marstrands kor fraktades till sommarbete för att inte
förorena i staden under sommaren. Under Porto Franco-
tiden hade varje ko ett speciellt utfärdat »kopass« för att
kunna föras tillbaka igen! Passen finns bevarade och finns
att betrakta i hembygdsföreningens museum.

GUNVOR HALLERFORS

En strålande varm sensommarlördag möttes ett 15-
tal skaradjäknar på Koön för att ta färjan över till
Marstrand. Till skillnad från de flesta andra Mar-
strandsbesök stod inte fästningen i fokus utan själva
staden och dess historia.

år eminente guide, ordföranden i Marstrands hem-
bygdsförening Göran Kristensen och hans fru Lena
Hillbom tog oss med på en rundvandring på de

stenlagda gatorna i den pittoreska trästaden med sina väl-
målade hus och blommande trädgårdar bakom alla affärer,
restauranger och caféer.

Vi var med om en resa i tid och rum där Göran lät de
vackra husen minna och berätta om unika händelser och
profiler som levt och lever där. Vi såg till exempel husen
som inspirerat deckarförfattarinnan Ann Rosman, vars 
senaste roman Havskatten handlar om badlivet på Mar-
strand.    

Vi fick träda in i »Sinnenas trädgård«, den underbart
vackra gamla prästgårdsträdgården, där vem som helst får
uppleva idyllen under träden och äta sin matsäck. På vand-
ringen förbi kyrkan, rådhuset och den stora gamla silver-
poppeln, som nu på grund av ålder omvärderats till en
gråpoppel, hörde vi om flera andra författare som på olika
sätt har fångat upp och beskrivit Marstrands märkliga his-
toria. De mest kända är Claes Krantz och Gunnar Edman.

UPPSVING OCH ARMOD 
Vi fick berättat för oss om bränder som vid olika tillfällen
ödelagt delar av staden och om sillperioderna i slutet av
varje århundrade som innebar uppsving och stor inflyttning
av folk från när och fjärran. Verksamheter i anslutning till
sillhanteringen blomstrade under en tid, men när sillen
avtog drogs stadens innevånare gång på gång ner i djupt
armod. I slutet av 1700-talet sammanföll en sillperiod med
den så kallade Porto Franco-tiden då Gustaf III gjorde Mar-
strand till en frihamn, vilket innebar ett antal privilegier för

V

Göteborgsdjäknarna samlade på kajen inför en innehållsrik guidning

GÖTEBORGSDJÄKNARNA PÅ MARSTRAND
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OM KONST OCH KUNGAR 
PÅ UPPSALA MÖTE
En dag i maj  var det dags för vårt traditionella Upp-
sala möte. Stockholmarna kom med tåget och Upp-
salaborna mötte upp. Katarina Ek Nilsson och Ingrid
Bergendal hade ordnat årets program.

i möttes i det nya stationshuset, som verkligen är
ett imponerande bygge. Men så även det gamla sta-
tionshuset. Det gamla stationshuset är nu ombyggt

till kafé och restaurang med det träffande namnet Statio-
nen.

Vi startade där med förmiddagskaffe och avslutade också
där, med god lunch i en annan av Stationens många vackra
salonger, med utsikt över spårområdet och tågen som kom
och gick.

Vädret var kallt men det regnade inte. Hela Uppsala var
blockerat av olika cykellopp. Vi lyckades dock ta oss till Upp-
sala slott. Där fick vi en guidad visning av slottets olika salar
och en god inblick i slottets historia, från Gustav Vasa och
framåt. Därmed fick vi en rejäl dos också av Sveriges och
flera av Sveriges kungars historia.

Vi vandrade sedan på egen hand genom Uppsala konst-
museum, som har sina lokaler i Uppsala slott sedan 1995.
På museets tre utställningsplan visades svensk, regional
och internationell samtidskonst, samt en imponerande
samling äldre konst ur  museets egna samlingar. Även delar
av universitetets rika konstsamlingar visades i konstmu-
seet.

På vägen tillbaka till Stationen och lunchen gjorde vi ett
uppehåll på Fadimes plats. En fin plats som Uppsala stad
har ställt i ordning till Fadimes minne, flickan som så brutalt
mördades av sina släktingar för hederns skull.

Tack för en fin dag i Uppsala!

BIRGIT HALLERFORS

V

14

FÖRENINGEN

Uppsala mötes deltagare samlade vid Fadimes plats.

MALMÖAVDELNINGEN UPPHÖR
Malmöavdelningen av Skaradjäknarnas före-
ning är nedlagd. Anledningen är bristande åter-
växt och svårigheter att få folk till styrelsen.

eslutet innebär att en nära hundraårig epok
går ur tiden. Det var den 4 juni 1920, som
de fem entusiasterna Karl  Warenberg, Einar

Warholm, Ivar Wendt, Fritz Nyqvist och Sven Hög-
lund kallade ett antal djäknar till Kungsparkens re-
staurang för att försöka bilda en skåneavdelning
av Skaradjäknarnas förening. Avdelningen bestod
till en början av runt 50 djäknar. Medlemmarna
fördelades på åldersklasser med ordningsmän,
vilka tillhörde styrelsen.

Tal hölls för skolan, kamratskapet och hembyg-
den, en tradition som kom att leva vidare på för-
eningens sammankomster.

»Djäknarna uppmanades att fatta varandras
hän der och bilda brödrakedja, vilket hade en för-
underlig verkan på stämningen.« skriver adjunk-
ten Fritz Nyqvist i ett protokoll från 1930. Denna
sed fortlevde som tradition fram till den trettio-
åriga jubelfesten 1950. Då ersattes den med att
djäknarna tågade på led och sjöng »Sköna maj.« 

Lokalavdelningen hade fram till 2003 sitt säte i
Malmö för att därefter flytta till Västgöta nation i
Lund.

De kvarvarande medlemmarna kommer att fort-
sätta träffas i nätverket Sällskapet Skaradjäknar i
Skåne. Kontaktperson är:

Eva Stohlander Axelsson
tfn 0709-482352 
epost evastohlanderaxelsson@hotmail.com

B
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raditionerna vid Katedralskolan bör hållas vid liv och
det på ett bra sätt. Därför har djäkneföreningen haft
ett samarbete med skolan och med eleverna för att

skapa en gemensam plattform. 
I en modern skola kan det vara svårt att förstå de tradi-

tioner som har sitt ursprung i en annan tids skola och skol-
liv. Det kan då finnas risk för att de urvattnas eller för-
vanskas. Skolans ledning och djäkneföreningen kom därför
överens om att inleda ett arbete för att bevara de goda tra-
ditionerna och förankra dem i en gemensam överenskom-
melse med talman och med eleverna i MV och Octo Puellae.

– Den här överenskommelsen är unik i skolvärlden. Den
kommer att vara ett stöd för både rektor och eleverna, sa
Marianne Perserius, ordförande för Skaradjäknarnas för-
ening. 

6 november i
konstens tecken
6 november firades med sedvanlig sång på Djäkne-
skolans trappa. Därefter intog djäknarna en konst-
inspirerad måltid mitt i numera avlidne Göran Blancks
fantastiska konstsamling på Jula Hotell i Skara.

eningen var att Uno Bohman skulle kåserat över
konstsamlingen. Till detta hade han designat en
måltid med konstnärlig touch. Nu åt vi med god

aptit och tänkte på Uno.
Istället blev det museimannen Peter Nordin, som berät-

tade om konstverken av Carl Larsson och framförallt An-
ders Zorn. Peter Nordin har tidigare arbetat på Zornmu-
seet i Mora och efter det 25 år på museer i Skaraborg. Nu-
mera är han tillbaka i Dalarna och arbetar med kultur -
arvsfrågor.

– Svenska sekelskiftet är min specialperiod, det är en
spännande tid i den nordiska konsten.

Peter Nordin berättar att många svenska konstnärer
åkte till Paris för att studera och för att bli antagna på den
prestigefyllda Parissalongen. Carl Larsson misslyckades
flera gånger att bli antagen, inte förrän han flyttade till Gréz
och upptäckte det naturliga måleriet, att gå ut och måla
det man såg, blev han antagen.

Anders Zorn kom från mycket enkla förhållanden, men
lyckades trots detta ta sig fram till att bli en världsberömd-
het och porträttmålaren på modet. 

– Tillsammans med sin fru Emma Lamm skapar han sitt
eget varumärke och iscensätter på sätt och vis sig själv.

Till en början målade Zorn enbart akvarell, men gick så
småningom över till att bara måla i olja. Det han är mest
känd för, de avklädda målningarna av kvinnor i naturen,
var uttryck för något nytt i konsten. Att måla människa och
natur i symbios och spegla ljus och skuggor.

– Men de nakna kvinnorna var inte dalkullor, som man
ofta säger. Kullorna klädde inte av sig, de skildras alltid
klädda på traditionellt dalamanér, berättar Peter Nordin.

Allra bäst tyckte Zorn om att måla folklivsskildringar från
Dalarna, hur livet såg ut som Zorn mindes det från sin
barndom.

En plattform för 
de goda traditionerna

Här skrivs plattformsdokumentet under. Stående
fr.v. rektor Anette Almqvist, Daniel Brattgård, då-
varande ordförande för MV och Marianne Perserius,
ordförande Skaradjäknarnas förening. Sittande fr.v.
Ebba Grape, dåvarande talman, Hans-Olof Lindqvist,
Skaradjäknarna och Emilia Eckerlid, dåvarande ord-
förande Octo Puellae.

T

M
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Peter Nordin.

skaradjaknen_1402  15-01-20  08.51  Sida 15



16

Återigen samlades djäknarna i sin gamla skolstad!  Några kommer troget varje år eller varje jubileum. Andra
hade bestämt sig för att komma för allra första gången.  Men  glädjen och trivseln infann sig som vanligt. 

Schemat för dagen var välbekant – sång på Djäkneskolans trappa, kaffe och tårta på nya Katedralskolan,
musik och stipendieutdelning i Domkyrkan, lunch och på kvällen sången i Botan och middag på hotellet. 

Ett nytt inslag hade dock smugit sig in i programmet.  »Gamla sångare« och nya för den delen, bjöds in till en
stunds sångövning för att mjuka upp stämbanden och träna på sin gamla stämma under Hans-Olof Lindqvists
säkra ledning.

DJÄKNEDAGEN 

56:orna Hans Pettersson, Mariestad (t.v.) och Len-
nart Bartholdson, Göteborg möttes på kaffekala-
set på nya Katedralskolan

Kerstin Boström, Tidaholm (t.v.), student -66 och
Eva Knapasjö, Varnhem, student -65.
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Några nutida MV-iter tränar på »Blommande sköna
dalar« tillsammans med bl.a. Staffan Jansson, Bengt
Gullstrand och Gösta Frykmer.

50-årsjubilarerna Ing-Marie Augustsson, Vårgårda
och Nils Wigren, Ulricehamn

30-årsjubilarerna Susanne Johnsson, Lidköping
(t.v.) och Barbro Dahlberg-Skoglund, Falköping
strålade samman för kaffe och tårta.

Årets stipendiater till Ernst Carlssons minne Karl
Karlsson MOP 3 och Linnea Ekberg, IB3.
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Vad hände efter studenten frågade jag studen-
terna från latinlinjen 1959 (fr.v.) Laila Landewall,
Hudiksvall, Kristina Söderpalm, Göteborg och Åke
Brunngård, Herrljunga. 

aila Landewall gick Sophiahemmets sjukskö-
terskeskola i Stockholm. Eftersom hennes man
var officer har familjen bott på flera håll i Sverige,

så det har blivit flera olika arbetsplatser. Hon har arbe-
tat inom akutsjukvården, varit försvarssjuksköterska
och före pensioneringen inom äldreomsorgen. Nu bor
hon på den lilla ön Rönnskär norr om Hudiksvall. 

Kristina Söderpalm började att läsa latin på universi-
tetet i Lund, men insåg snart att det inte skulle leda till
något arbete. Hon övergick till att läsa de klassiska mu-
seiämnena som t.ex. folklivsforskning, etnologi och
konstvetenskap. Hon tog en fil lic och fick därefter ar-

I vimlet bland kaffeborden på Katedralskolan träf-
fade jag Olle Bellander, som jubilerade för andra
gången efter studentexamen 1959. Olle skulle tända
sin pipa så vi gick ut på skolgården för en kort prat-
stund. Vad valde han för bana efter studenten? 

– Jag hade två stora intressen, ridning och segling. Jag valde
sjön, så jag sökte och kom in på Kungliga Sjökrigsskolan i
Näsbypark.

I femton år var Olle sjöofficer, jobbade på en minsvepare
på alla tänkbara befattningar och slutade som chef. Däref-
ter blev det handelsflottan hela yrkeslivet ut.

– Jag har jobbat på fartyg i stort sett alla farvatten. Tank-
båtar, lastbåtar, passagerarfartyg. 

Han har också bott på lite olika ställen i världen - Spanien,
Tyskland, USA. 

Det har varit ett händelserikt liv, för att inte säga även-
tyrligt, medger han.  

– Några sommarsäsonger var jag anställd som kapten på
Göta kanalbolaget. Det var en betydligt lugnare resa.

DJÄKNEDAGEN

DJÄKNAR I VIMLET…
VAD HÄNDE EFTER STUDENTEN?

L
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bete på det som då hette Göteborgs historiska museum,
numera Göteborgs stadsmuseum. Hon blev museet tro-
gen hela arbetslivet och slutade som förste intendent.
2009 blev hon dessutom utsedd till filosofie hedersdok-
tor vid Göteborgs universitet.

Åke Brunngård var i Skara, inte bara för att jubilera,
utan även för att fira att det var 50 år sedan han präst-
vigdes i Skara domkyrka av biskop Sven Danell. Yrkes-
valet gjorde han egentligen redan under gymnasietiden,
då han ofta gick på gudstjänsterna i kyrkan. Han fick
kontakt med Lennart Franck, som var stiftsadjunkt på
Flämslätts stiftsgård och fick hjälpa till där på somrarna.
Efter prästvigningen arbetade Åke först i Götene, däref-
ter i Sandhult för att 1971 börja i Herrljunga pastorat.
Där trivdes han så bra att han stannade ända till pen-
sioneringen, i över 30 år.

ELSA 80!-ÅRSJUBILERADE!
Elsa Tchamitch tog studenten i Skara 1934! Vid Djäk-
nedagen uppvaktade Skaradjäknarnas förenings Per-
Åke Sahlberg med en blomma hemma i hennes stora
våning centralt i Skara. 

lsa Tchamitch gick först flickskolan och därefter gym-
nasiet på latinlinjen. 

– Vi var åtta i klassen, därav tre flickor, berättade
Elsa och tillägger att 1929 var första gången flickor tog stu-
denten i Skara. Efter studenten utbildade hon sig till sekre-
terare på Barlocks sekreterarskola i Stockholm.

Elsa har bott större delen av sitt liv utomlands. Hennes
man var FN-tjänsteman och mest bodde de i New York,
men också på andra ställen i världen.

– Jag har vänner överallt i världen, berättar Elsa.
1973 återvände hon till barndomsstaden Skara. I januari

fyller hon 100 år.

E
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Glada 20-årsjubilarerna Maria Sjökvist, Vara 
och Sofia Hildingsson, Vinköl.

DJÄKNEDAGEN
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25-årsjubilarerna fr.v. Ulrika Johansson, Göte-
borg, Lotta Fredriksson, Lidköping, Marie Sand-
ström, Sävedalen och Katarina Tengström,
Lidköping.

50-årsjubilarerna fr.v. Margareta Rosén, Götene,
Severin Blomstrand, Stockholm, Carl-Johan
Lidén, Längjum och Jan Ståhl, Vällingby.

Birgitta Clason Svanberg, Falköping och Henric
Malmström, Uppsala, studenter -64.

Lena »Pyttan« Goldberg, Malmö och Lisa 
Nilsson, Skara firar 45-årsjubileum.
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Så kul att återse gamla skolkamrater, tyckte Mari-
anne Wassén, Göteborg och Kurt Lundholm, Skarastu-
denter -79.

Lena Schager, Stockholm, student -66, Mats
Grönlund, Skara, student -64 och Lillemor Jig-
ström, Lindome, student -67.

Marianne Falemo, Mariestad och Margita
Bjurklo, Uppsala firade 45 år.

25-årsjubilarerna (närmast kameran fr.v.) Ceci-
lia Meijer, Stockholm, Helen Andersson, Vara,
Linda Skillermo, Skara och Anna Wänerlind,
Lerum.

skaradjaknen_1402  15-01-20  08.53  Sida 23



00.00–10.00 Samling vid Djäkneskolans trappa
Skaradjäknarnas ordförande hälsar välkommen
Sång av Dubbelkvartetten och Octo Puellae

10.00–12.00 Visning av 1936 och 1968 års studentfilmer samt delar av filmen »Skaradjäknarna« från 2008 – Nya biblioteket 
Visning av Djäknestallet

10.30–11.30 Stämövning Mariasalen, församlingshemmet 
00.00–12.00 Stipendieutdelning i Domkyrkan
00.00–13.00 Lunch
00.00–14.30 Föreningens årsmöte på Nya Biblioteket 
00.00–18.00 Samling i Krabbelund för marsch med MV mot Botan

Sedvanlig sång i Botan av MV med förstärkning av gamla sångare, därefter åter till Krabbelund         
00.00–19.15 Buss avgår från Krabbelund till Jula Hotell
00.00–19.30 Samling på Jula hotell
00.00–20.00 Supé på Jula Hotell. 

Därefter dans och underhållning av elever vid Katedralskolans program Music and Production        
00.00–00.00 Kvällen avslutas

ANMÄLAN
Du anmäler dig genom att betala in 375 kronor på Jula Hotells bankgironummer 5923-831 senast den 4 maj. Ange namn,
studentårgång samt eventuellt önskemål om vegetarisk mat till supén!

Den som inte har betalat i tid riskerar att inte placeras tillsammans med sin årgång utan vid ett uppsamlingsbord. 

Övernattningsalternativ:
Jula Hotell, Skara stadshotell, Stadskällaren, Brunsbo gästgiveri, Skara vandrarhem, Klostergårdens vandrarhem i Varnhem.

Anmälan som medlem i föreningen.

www.skaradjaknarna.com 

DJÄKNEDAGEN 2015
PROGRAM DJÄKNEDAGEN DEN 30 MA J

FÖRENINGEN
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