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Jubileums
nummer!



Vilket härligt 
jubileumsår!
Djäknedagarna i maj i Skara blev verkligen lyckade. Många 
djäknar kom och stämningen var på topp! 
 Detta nummer av tidningen är fullt av bilder från da-
garna. Fredagen före Djäknedagen presenterades vår ju-
bileumsantologi ”Djäknen från dåtid till nutid”. En trevlig 
och mycket läsvärd bok – en bra presentbok. Den finns 
att köpa ute i avdelningarna eller hos vår kassabevarare 
Gunnar Olsson.
 Jag var på Göteborgsavdelningens skärgårdskryss med 
efterföljande skaldjursbuffé i början av september – en 
fantastiskt dag i Göteborgs södra skärgård där det bjöds 
på dragspelsmusik och sång med många glada djäknar. 
 Snart är det dags för nästa begivenhet – Stockholm-Upp-
sala-avdelningens jubileumsdag och festkväll i Uppsala lör-
dag den 26 november. Vi får hoppas att många djäknar 
sluter upp och kommer till Uppsala där det bjuds på ett 
mycket trevligt program – finalen på vårt 100-årsjubileum. 
Hela programmet finns på vår hemsida www.skaradjak-
narna.se
 På årsmötet togs ett beslut att göra en översyn av vår or-
ganisation och våra stadgar. En arbetsgrupp bestående av 
Börje Andreasson från Göteborgsavdelningen, Claes-Hå-
kan Winroth från Skaraavdelningen och Birgit Hallerfors 
från Stockholm-Uppsala-avdelningen tar fram ett förslag 
som först ska behandlas på vårt styrelsemöte i januari, 
därefter gå ut till avdelningarnas årsmöten och till sist 
kommer att presenteras på föreningens årsmöte den 19 
maj. 
 Snälla djäknar! Glöm inte bort att betala medlemsav-
giften. En talong finns i tidningen. För att föreningen ska 
överleva sina 100 år måste vi ha betalande medlemmar!
 Pi Öhrberg, Claes-Håkan Winroth och jag träffade MV 
och OP en eftermiddag i september. Föreningen bjöd på 
paj, vi berättade om vår verksamhet och visade studentfil-
men från 1968. Vi hade en trevlig stund tillsammans. Det 
framkom bl a att det finns ett behov av nya uniformer och 
dräkter. Det känns väldigt bra och meningsfullt att Ska-

radjäknarnas förening kan stödja 
våra fina ungdomar i körerna och i 
god anda föra skolans gamla tradi-
tioner vidare.

Djäknehälsningar
Marianne Perserius, Ordförande

marianne@perserius.se

Facebook:
Skaradjäknarnas förening
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MEDLEMSKAP

Årsavgift 200 kronor. 
För makar med gemensam tidning 300 kr. 
Avgiften sätts in på Skaradjäknarnas giro 1326-8. 
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: hasselstrompeter@gmail.com

SKARA
Hans-Olof Lindqvist, ordf. 0500-420480
Epost: hans-olof.lindqvist@swipnet.se

STOCKHOLM-UPPSALA
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

Bilden på omslaget: En kvartett glada studenter från 
1992 – fr. v. Kerstin Nettelblad, Karolina Sahlström, Eve-
lina Wallgren och Emma Brink. Foto: Olga Konovalova

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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Gamla läroverket 
blir stadshus
Efter många turer och stor oenighet blir Djäkneskolan dvs 
gamla läroverksbyggnaden stadshus för Skara kommun. Ar-
betet pågår med planeringen att samla kommunens förvalt-
ningar på en central plats i Skara. 
 Byggnaden är tänkt att rymma 100 kontorsarbetsplatser 
och planen är att inflyttning kan ske 2019. Huset har varit en 
av två högstadieskolor i Skara ända sedan nya Katedralskolan 
blev klar. Nästa år flyttar alla elever till den nybyggda skolan 
på Teglagärdet. Den nya skolan får namnet Viktoriaskolan.

Utlottad konst 
ger pengar till OP
Vid Djäknedagen lottades ut sex bilder av konstnären Edna 
Cers-Winberg. Lotteriet inbringade 4.100 kronor. Peng-
arna kommer att gå till att stötta kören Octo Puellae.

Glöm inte betala 
medlemsavgiften!
Det är lätt att glömma om man betalt avgiften eller 
inte. Men för att föreningen ska kunna driva en verk-
samhet är det viktigt att alla betalar sin medlemsav-
gift och helst också att vi blir fler medlemmar. 
 Styrelsen har tagit krafttag och gått igenom med-
lemsförteckningen och rensat ut dem som inte be-
talat sin avgift och som därför inte ska ha tidningen 
eller andra utskick, som ju kostar mycket pengar.

Katedralskola 
fyller 375 år
Katedralskolan fyller 375 år i år. Skolan grundades år 1641 
på initiativ av Skara stift. Drottning Kristina godkände grun-
dandet den 31 augusti samma år. Men redan långt tidigare, 
ända sedan 1200-talet, fanns det en skola för blivande präs-
ter i anslutning till kyrkan. Eleverna kallades djäknar. 
 När läroverksreformen antogs 1849 ombildades skolan 
till ett högre elementarläroverk, som från 1879 kallades 
Skara högre allmänna läroverk. 1927 öppnades skolan för 
flickor. 
 1966 kommunaliserades skolan och fick namnet Kate-
dralskolan. Den nuvarande skolbyggnaden stod klar 1972.

Julklappstips!
På kort tid har det kommit två böcker om vår skola, dess 
historia och vår skoltid. Den ena är den jubileumsantologi, 
som har tagits fram under detta vårt jubileumsår. Boken 
”Skaradjäknen från dåtid till nutid” spänner över ett vitt fält 
från historia till personliga minnen. Boken sammanställ-
des under redaktörskap av Göran Anderberg, som tyvärr 
hastigt gick bort under hösten.  
 Den andra boken togs fram på eget initiativ av kamra-
terna Per-Åke Sahlberg, Sverker Runeson och Jan-Erik Syn-
nerman. Boken ”Studentexamen i Skara 1960–1965” är full 
av bilder från studentfirandet i Skara, men handlar också 
om historien, traditionerna och skolstaden Skara. 
 Båda böckerna är mycket läsvärda och ett perfekt jul-
klappstips. 
 Jubileumsboken finns att köpa  genom vår kassabevarare 
Gunnar Olsson tfn 070-7142830 eller gunnar.w.olsson@
gmail.com eller till tidningens redaktör 0708-588955.
 Den andra boken kostar 200 kronor och kan skickas efter 
från Direkt Perception, c/o Sverker Runeson, Lievägen 4, 
756 48 Uppsala. E-post direkt.perception@comhem.se   

Vill ni bidra 
till tidningen?
Vår tidning är uppskattad och efterlängtad av medlemmarna. 
Men, men … det är dyrt att trycka och distribuera en tidning.  
I våras försökte vi minska kostnaderna genom att endast göra 
en digital tidning. Men ni medlemmar har reagerat och ut-
tryckt att ni helst vill ha en papperstidning.
 Därför tar styrelsen nu detta drastiska steg och undrar om 
det finns någon/några i medlemskretsen, som tycker det vore 
roligt att hjälpa till och stötta tidningsutgivningen med ett eko-
nomiskt bidrag.
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Hundratalet personer var samlade i församlingshemmets 
Mariasal för presentation av jubileumsboken. Förening-
ens ordförande Marianne Perserius här tillsammans med 
bokens redaktör Göran Anderberg, som tyvärr hastigt 
avlidit under hösten. Foto: Gösta Karlsson.

100-årsjubileet 
– högtidligt och glädjefyllt
Det blev en riktig glädjens helg när Skaradjäknarnas förening firade sina 100 år och 
höll sin traditionsenliga Djäknedag.
 Värme, glädje och en känsla av högtidlighet präglade jubileumsdagarna. Förunder-
ligt att kärleken till den gamla skolan hållit ihop en förening i ett helt sekel! 
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ubileet började redan på fredagskvällen till ett välbe-
sökt boksläpp av jubileumsantologin ”Skaradjäknen 
från dåtid till nutid”. Redaktören Göran Anderberg 

berättade om arbetet med boken och de många givande 
kontakterna med de medverkande författarna. 
 – Jag har nästan fått abstinensbesvär efter att allt ar-
bete var klart!
 Några av de medverkande författarna fanns på plats, 
bland andra biskopen emeritus Lars-Göran Lönnermark, 
som visserligen inte är skaradjäkne, men som har haft 
nära kontakt med ursprunget till vår skola som biskop i 
Skara. Hans kapitel handlar om djäknen i kyrka och skola 

och om skarahuset i Paris, där blivande präster från 
Skara skola kunde bo under sina studier vid  universite-
tet Sorbonne. 
 Ingrid Björkman har skrivit ett spännande kapitel om 
flickornas roll på Skara läroverk. Flickorna blir synliga i 
skolans historia först på 70-talet, skriver hon.
 – Under min gymnasietid på 40-talet var det otänkbart 
att sjunga eller på något sätt märkas, vi var till för att be-
undra pojkarna, konstaterade hon självironiskt. Till slut 
”sjöng” sig flickorna ändå in i traditionslivet genom att 
bilda oktetten Octo Puellae 1977. Tre av de ursprungliga 
grundarna fanns faktiskt på plats!

Den här trion var med och bildade flickkören Octo Pu-
ellae. Fr.v. Elisabeth Persson (Henriksson), Gunnel Frid-
Axelsson och Margareta Forsblad.

J
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Barbro Olofsson berättar om det medeltida Skara vid Martin Hanssons modell.

jäknedagen inleddes traditionsenligt med sång 
på Djäkneskolans trappa av körerna DQ och OP. 
Därefter ledde Barbro Olofsson en vandring i 

domkyrkomiljön i djäknarnas spår. Från Krabbelund till 
Krönikebrunnen på torget, där tre bemärkta herrar ur 
Skaras historia dök upp – biskop Brynolf, Jesper Sved-
berg och Gunnar Wennerberg. ( I gestaltning av Johan 
Söderberg, Johan Hjertén och Lars Hjertén). De två första 
var biskopar i Skara. Gunnar Wennerberg ville gärna bli 

det, men blev mycket annat såsom ecklesiastikminister 
och landshövding och inte att förglömma, kompositör till 
gluntsångerna. Promenaden avslutades vid den brons-
skulptur över det medeltida Skara, som sedan ett år 
tillbaka finns vid planteringen snett emot kyrkan. Skulp-
turen är gjord av konstnären Martin Hansson efter den 
stadsmodell över Skara, som finns på Västergötlands 
museum. På modellen kan man se att det medeltida ga-
tunätet har förblivit näst intill intakt.

D
Hundratals djäknar samlades i Skara
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en sedvanliga musikstunden med stipendieutdel-
ning i Domkyrkan blev detta jubileumsår extra 
högtidlig. Föreningens ordförande Marianne Per-

serius inledde med att läsa några verser av skaradjäknen 
Johannes Edfeldts Kantat, som skrevs till skolans 300-års-
jubileum. De månghundraåriga banden mellan skolan 
och kyrkan betonades denna jubileumsdag extra genom 

att den nuvarande biskopen i Skara stift Åke Bonnier 
högtidstalade. Skaraavdelningens ordförande Hans-Olof 
Lindqvist höll ett anförande om körmusikens betydelse 
vid skolan. 
 Högtiden i kyrkan avslutades med stipendieutdelning 
och Hymn till Västergötland.

En riktig biskop Åke Bonnier flankerad av fr.v Johan Sö-
derberg, Lars Hjertén och Johan Hjertén.

Stipendiaterna till Ernst Carlssons minne Johan Karlsson 
och Hanna Johansson tillsammans med stipendieutdela-
ren Ingrid Björkman, dotter till Ernst Carlsson.

D

Högtidligt i domkyrkan

Anförarna för OP och MV Stina Nilsson och Samuel Lund-
berg varsitt stipendium till Uno Bohmans minne.  
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Gamla kompisarna Mats Grönlund, Skara och Peter Ploman, 
Göteborg var några av dem som träffades på Nockes.

nder eftermiddagen passade djäknarna på att 
stråla samman med vänner och bekanta för 
fika eller lunch och för att ta del av dagens olika 

programpunkter – besöka djäknestallet, titta närmare 

på djäkneföreningens arkiv och gamla studentfilmer. 
Kön ringlade sig lång till två mer än fullsatta visningar 
av den restaurerade studentfilmen (som vi skrev om i 
förra numret).

Studentkamraterna Nisse Wigren (t.v.) och Per-Erik Abra-
hamsson.

Trogna Nockes-besökarna fr.v. Anette Martinsson (Svensson), 
Bengtsfors, Kerstin Nyman-Andersson, Skara och Anders Wil-
son, Gävle.

U

55-årsjubilarerna fr.v. Kerstin Lundell, Mellerud, Ing-Marie 
Philipsson, Örebro och Ann Lundstedt-Schager, Stenungsund.

Mingel på stan
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55-årsjubilarerna Per Hellström och Jan-Ove Beckman.

Bland de många som såg den restaurerade studentfilmen 
var fr.v. Bosse Hermansson,Varnhem, Barbro Davidsson, 
Göteborg, Ann-Britt Lundgren, Lundsbrunn, Elisabet Stålarm, 
Varnhem och Karin Hamilton, Göteborg.

Tittade in på Djäknestallet gjorde fr.v. Åke Brunngård, Herr-
ljunga, Birgit Druid Glentow, Lund och Anders Helmroth, 
Halmstad.

Fler Nockes-besökare – fr.v. Håkan Johansson, Eva Cornvik, 
Göteborg, Lena Holmsten, Halmstad och Gunilla Rasmus-
son, Malmö.

Lunch på Stadshotellet blev det för Birgitta Bergström, Skövde 
och Lennart Blomqvist, Malmö.
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Lena Sohlberg-Wagner och Birgitta Svensson möt-
tes åter 38 år efter examen.

Birgitta Jarbekk hade åkt från Oslo för att jubilera tillsammans med sys-
tern Marie-Louise Schmidt, här med maken Lars samt Ewa Hermansson.

Leif Nordh med syster Ulla i samspråk med Lennart Sahl-
strand till vänster.

Det var trångt på uteserveringen vid Stadshotellet när de 
drygt 300 skaradjäknarna möttes – stämningen var hög.

Festligt och full-
satt på hotellet
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25-årsjubilarerna fr.v. Johan Käll, Maria Fridh, Matilda von 
Rosen och Karin Edholm.

I mängden sågs Norra Lundby-borna Elisabet Stålarm, C-G 
Lundström och Magnus Kjellander.

Kvällens nestor Rolf Warén tog studenten för 80 år sedan 
och blir nu i november 99 år! Vid hedersbordet med djäk-
neföreningens Agneta Theander.



Från vänster Janne Nilsson, Håkan Frid, Patrik Eliaeson, Per 
Erlandsson och Henrik Dammberg konstaterade att det gått 
30 år sedan studenten.

50-årsjubilarerna (vänstra sidan framifrån) Karin Rönnerman, 
Anders Wenzer, Eva Ekelund, Ingegerd Pettersson, skymd och 
Hasse Andersson. På högra sidan framifrån Ulf Ekelund, Mo-
nica Sabel, Alf Sabel, skymd, Jan Lindberg och Anette Reivall.

Sture Veghed och tidningens redaktör Ann Wiking är student-
kamrater från 1966.

Samtliga bilder från festen på hotellet är tagna av 
Olga Konovalova.

2011 står det på studentmössan. Dags för femårsjubileum 
för fr.v. Erik Hammar, Otto Jacobsson, Samantha Yap, Filip 
Bergström och Richard Edman.

Olof Dahlberg, Carina Ahlström och Gunnar Kampe tog stu-
dentexamen 1962.

12



Gentlemän studentårgång 1951 hade många minnen att ven-
tilera. Fr.v. Carl-Erik Jonsson, Håkan Nordén och Bo Regnér.

Donald Kennermark och Owe Svahn tog studenten för 67 år 
sedan.

Claudine Roser och den övriga Stadt-personalen hade det 
snärjigt, men klarade festen med glans.

13
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På kryss med  
göteborgarna

100-årsfirandet flyttade en härlig höst-
dag till Göteborg. Där hade göteborgsav-
delningen ordnat kryssning i Göteborgs 
södra skärgård, vandring i Klippans kul-
turreservat och som avslutning bankett 
med bohuslänsk buffé.

Dragspelaren Ingemar. Samling i Klippans kulturreservat.
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id kajen strax intill Göteborgsoperan äntrade 55 
djäknar och medföljande kulturbåten M/S Ellen 
af Bohuslän, byggd 1885 i Motala. Under färden 

ut från hamnen fick vi tillfälle att på avstånd beskåda den 
mångfald av stora segelfartyg som haft målgång i ”Tall 
Ships Regatta” med start i England ett antal dygn tidigare. 
Nu låg segelfartygen i Göteborgs frihamn. Vi kunde även 
beskåda den vackra repliken av 1700-talsfartyget Ostindie-
fararen Götheborg som låg förtöjd vid Lindholmen.
 Med på färden var dragspelaren Ingemar som underhöll 
under kryssningen med såväl dragspelsmusik som sanna 
episoder i Kals, Adas, Osborns och Bedas värld. Allsången 
ljöd ut över havet.  
 Kryssningen gick vidare mot Göteborgs södra skärgård. 
Göteborgsavdelningens eminenta klubbmästare, Agneta 
Theander, (auktoriserad Göteborgsguide), informerade 
om sevärdheter längs färden. Nya Älvsborgs fästning pas-
serades och när Brännö Brygga siktades sjöng alla Lasse 
Dahlqvists ”Dans på Brännö Brygga”. En dans som regel-
bundet pågår fortfarande. Vi passerade Karantänsstatio-
nen på Känsö från 1700- och 1800-talen, som numera är 
militärt område. Färden gick vidare genom ”Snobbrännan”. 
Vi blev upplysta om att ordet ”snobb” är en förkortning av 
engelskans beteckning för ”en icke adlig person” men som 
egentligen skrivs ”s.nob”. Under kryssningen hade de le-
kamliga behoven tillfredsställts med såväl ”bubbel” som en 
välsmakande skaldjursbaguett. 
 Med Långedrag om styrbord styrde kaptenen med fast 
hand mot Klippans ångbåtsbrygga där vi efter landstigning 

samlades för en av Agneta guidad vandring i Klippans kul-
turreservat.
 Göteborgs tillblivelse och historia sammanfattades av 
Agneta via Lödöse, Nya Lödöse, Göteborg på Hisingssidan, 
Skansen Lejonet, Skansen Kronan, vallgravar och försvars-
murar vilka fortfarande kan beskådas om man vet var res-
terna finns. Agneta hade ordnat med nycklar så att vi kunde 
komma in i den märkliga byggnad där Carl XIV Johan hade 
intagit frukost i augusti 1820. Numera hålls bland annat 
porterprovningar i ”Tunnan”. Vi befann ju oss på klassisk 
Carnegiemark.
 Skottar, holländare och engelsmän har betytt mycket för 
Göteborgs utveckling. Namn som Sahlgren (sjukhuset) och 
Chalmers (Tekniska Högskolan) är två exempel.
 Efter tre timmar till sjöss och en stärkande promenad 
väntade en välsmakande bohuslänsk buffé innehållande 
bland annat havskräftor i obegränsad tillgång. Äkta bohus-
länsk äggost med björnbärssylt satte pricken över i:et för 
den härliga måltiden. Inspirerade av dagens upplevelser 
och därmed stärkta såväl till kropp som själ drog vi oss så 
tillbaka till våra salonger, tacksamma för alla givande år i 
Skaras anrika skolmiljö.

Avslutande haiku:
September – Ellen

Hav – Klippan – Jubelbuffé
Sång –  vi minns Skara

TEXT: BÖRJE ANDREASSON  

FOTO: ULLA ANDREASSON OCH GUNNAR W OLSSON

V

Ovan t v: Rundvandring i Klippans kulturreservat.
Nedan t v: Stockholmsavdelningens ordförande Birgit Haller-
fors tillsammans med dagens guide Agneta Theander för 
göteborgsavdelningen.
Nedan: I byggnaden ”Tunnan” 
intog Carl XIV Johan 
frukost 1820.
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DJÄKNEDAGARNA2017
PROGRAM DJÄKNEDAGARNA 
19 OCH 20 MAJ 2017
  FREDAGEN DEN 19 MAJ
18.00 Föreningens årsmöte, Stadshotellet.
  Årsmöteshandlingar och förslag till nya stadgar kommer att finnas på hemsidan www.skaraddjaknarna.se 
  Efter årsmötet kan de som vill inta en lättare måltid tillsammans.

  LÖRDAGEN DEN 20 MAJ
10.00 DQ och OP sjunger på Djäkneskolans trappa.

10.30 Djäknespår... En guidad rundvandring leds av Barbro Olofsson. Samling vid Djäkneskolans trappa.

11.30 Konsert med stipendieutdelning i domkyrkan. Sång av körerna MV och OP.
  Utdelning av stipendiet till Ernst Carlssons minne samt Uno Bohmans musikstipendium. 

12.30 Lunch på egen hand. 

14.00 Katedralskolan 375 år. Katedralskolan firar sina 375 år med att bjuda på kaffe med tårta på skolan.  
  Gymnasiechefen Anette Almqvist visar skolan och gör en historisk tillbakablick.
  Gamla studentfilmer visas på Katedralskolan.

18.00 Sång i Botan.

19.00 Samling på Stadshotellet för mingel och drink. 

19.30 Middag med dans. 

  Meny: Förrätt – Hemgravad lax med hovmästarsås samt löjromscanapé med crème fraîche
   Varmrätt – Lågtempererad kalvrygg m vårprimörer, rosépepparsås samt potatiskaka
   Dessert – Citrontarte med färska bär och honungsflarn

  I priset ingår välkomstdrink, lättöl eller mineralvatten och kaffe. 
  Pris: 450 kr för medlemmar i Skaradjäknarnas förening och 500 kr för icke medlemmar.
  Anmälan till middagen görs till Stadhotellets bankgironummer 214-8450.
  Ange namn och studentårgång. Anmälan senast den 8 maj!

  VÄLKOMNA!

FÖRENINGEN




