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Veterinärmuseet 
och Hilma af Klint
Fornbyn 100 år
Nystart för MV



Skaradjäknar!
an kan nu hoppas att vi ser slutet på Covid-pan-
demin. I skrivande stund (Oktober 2021) har de 
flesta restriktioner lättats, antalet sjukdomsfall 

minskat och vaccinationsgraden är ganska hög.  Låt oss 
hoppas att dessa trender fortsätter. Vi ser fram emot att 
sätta i gång med djäkneaktiviteter igen, och räknar med att 
kunna genomföra traditionell djäknedag den 21 maj 2022!
 Det årsmöte som skulle hållits i samband med djäkne-
dagen 2020 genomfördes digitalt i slutet av året. 2021 års 
möte hölls också digitalt – i juni 2021. Undertecknad blev 
då vald till ny ordförande. Jag tackar för förtroendet och 
skall göra mitt bästa på denna post. 
 På grund av pandemin ställdes 2020 års djäknedag in 
helt. 2021 års dag flyttades fram till den 18 september. 
Eftersom Stadshotellet i Skara är stängt på grund av om-
byggnad, så hölls middagen på Jula hotell. En något an-
norlunda Djäknedag, men trots det kom 70 jubilarer och 
glädjen stod högt i tak, trots att vi inte fick dansa! Det väl-
kända bandet Five Teddys stod dock för en stunds under-
hållning med rocklåtar från 60- och 70-talen!
 Djäknedagen började med sång av MV från gamla sko-
lans trappa, varefter det var guidning i huset, numera 
stadshus. Där visades också de gamla studentfilmerna 
under eftermiddagen. Därefter följde en musikstund i 
Domkyrkan med utmärkt sång av MV och fin konsert av 
Skara musikskolas brassensemble. Den sedvanliga stipen-
dieutdelningen hade ägt rum i anslutning till terminsav-
slutningen. Under eftermiddagen kunde Djäknestallet 
besökas.
 En eloge till MV, som redan en knapp månad efter ter-
minsstarten uppträdde offentligt. Kören fick inte mindre 
än tjugo nya medlemmar, så det var mycket att lära in. 
Mats Grönlund, gammal sångare, har gjort en stor insats 
genom att rekrytera ett antal ”gamla sångare” som stöd 
och förstärkning till kören. De gamla sångarna var inte 
äldre än att de ganska nyligen gått ut gymnasiet!
 En strålande insats som gladde alla närvarande djäknar. 
Sammantaget avlöpte djäknedagen bra. Ett flertal jubilarer 
har hört av sig och framfört sin uppskattning till styrelsen!
 Slutligen vill jag uppmana alla medlemmar att göra en 
liten ansträngning för att locka med skaradjäknar i för-
eningen. Vi behöver bli fler, av två skäl. Dels täcker med-
lemsavgifterna med nöd och näppe de fasta utgifterna i 
föreningen. Dels är rekryteringen av yngre generationer 
dålig. Skall föreningen överleva i framtiden och kunna 
bidra till upprätthållandet av studenttraditioner mm i 
Skara, så måste fler engagera sig! Min uppmaning till alla 
medlemmar är: tala med dina vänner/skolkamrater som 
inte är med i föreningen och föreslå dem att gå med!
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Ny hemsida!
Föreningen har en ny hemsida. Den har omarbe-
tats och fått ett något annorlunda utseende. En del 
finputs är dock kvar. Så småningom ska vi kunna 
anmäla oss till aktiviteter och mejla föreningen från 
sidan.
 Nytt lösenord kommer att skickas ut via mejl och 
post till medlemmarna.
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För några år sedan hade Skaradjäknen 
en presentation av Lars-Göran. Nu tar 
vi med delar av den i repris.

ars-Göran växte upp på en bondgård på slätten och 
tog studenten 1969. Han tillhörde den första års-
kullen som inte tog studenten ”på riktigt”. Efter lum-

pen läste han matematik och fysik i Göteborg, därefter på 
lärarhögskolan i Stockholm. 
 1975 fick han arbete som adjunkt i matematik och fysik i 
Järfälla. Från 1983 till 1995 tjänstgjorde han på gymnasiet i 
Upplands Väsby.
 Under fritiden studerade Lars-Göran för en doktorsexa-
men i teoretisk filosofi och doktorerade i detta ämne 1993. 
Avhandlingens område var fysikens filosofi, mer specifikt 
tolkningsproblemen i kvantmekaniken, som är ett av de 
centrala debattämnena inom fysikens filosofi.
 1995 fick han en tjänst som universitetslektor i teore-
tisk filosofi vid Linköpings Universitet. 2000 utnämndes 
han till docent och 2002 fick han en tjänst som universi-
tetslektor i Uppsala. 2008 blev han professor i teoretisk 
filosofi. 
 Lars-Göran gick i pension 2017 och är numera seniorpro-
fessor med 20% anställning.
 – Mina akademiska intressen rör sig i skärningspunk-
ten av matematik, fysik och filosofi. Frågor om verklighe-
tens natur, om relationen mellan matematik och fysik, 
om rum och tid, tidens gång, och alla märkliga kvantme-
kaniska fenomen (Schrödingers katt till exempel) har jag 
intresserat mig för hela mitt vuxna liv, berättar Lars-Gö-
ran, som publicerat böcker och artiklar inom ämnesom-
rådet.
 Lars-Göran bor i Stockholmsområdet, men knytningen 
och kontakten med hembygden är stark och livlig med 
mycket släkt och vänner.
 – Min hustru brukar säga att det västgötska idiomet kom-
mer tillbaka ungefär när vi passerar Finnerödja på väg till 
Västergötland, skrattar Lars-Göran.

L

Lars-Göran – vår nya ordförande

6 november
Trots ett ihärdigt höstregn hade en ansenlig skara 
samlats framför f d Katedralskolans trappa för att 
lyssna på MV:s första officiella framträdande för 
läsåret. Enligt traditionen bjöd kören på ett knippe 
av de välkända sångerna.
 Efter sången brukar glada djäknar bege sig till 
hotellet för en bit mat och trevlig samvaro. Detta 
uteblev i år eftersom Stadshotellet är under repa-
ration.
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MV tar nya tag efter den tuffa Corona-ti-
den. Många medlemmar har kommit till 
och entusiasmen är påtaglig. ”Gamla 
sångare” finns i bakgrunden för att 
stötta MV.

i håller på att bilda ett nätverk av ”Gamla sångare”, 
som ska träffas och sjunga, men också stötta MV 
när de vill ha hjälp, berättar Mats Grönlund, som 

tagit initiativet.
 Det senaste året blev tufft för MV, när eleverna pluggade 
hemma och man inte fick samlas mer än åtta personer in-
omhus. Några gemensamma övningar kunde det inte bli, 
inte förrän framåt vårkanten, då medlemmarna sågs utom-
hus i biblioteksparken och museiparken och sjöng. Då hade 

–V

MV nystartar 
efter pandemin

Mats Grönlund
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de först övat med hjälp av inspelade stämmor. Maj-sången 
i Botan kunde genomföras med Corona-restriktioner.
 Mats Grönlund, som för djäkneföreningens räkning stöt-
tat MV i några år, ville hjälpa dem komma i gång nu i hös-
tas.
 – Både anförare och ordförande var nya i sina roller. 
Bengt Gullstrand och jag hade hört med Filip Södervall, 
som var anförare för några år sedan, om han ville hjälpa till.
 –Det ville Filip, som numera studerar på Musikhögskolan. 
Han kom och lärde ut anförandets konst och kom med tips.
Betydelsefull hjälp har också f d MV-iten och erfarne 
körsångaren Stefan Bergsten kommit med. Till den sena-
relagda Djäknedagen i september ställde han och en rad 
gamla sångare, som inte är så gamla, men har skolan några 
år bakom sig, upp tillsammans med några i kören. Väldigt 
lyckat och uppskattat.

 Årets upplaga av MV har sedan dess övat och haft två 
koncentrerade övningsdagar tillsammans med gamla sång-
are. Nu tittar man framåt och hoppas på en vår för både 
kören och hälsoläget. Mats Grönlund månar mycket om 
MV, men betonar att det är kören själv som har ansvaret.
 – MV:s planering kan ses i en treårscykel. Ungefär en 
tredjedel kommer till och en tredjedel slutar. Då kan de 
komma med i ”Gamla sångare”. 
 Nu är det ett tjugotal som bor i trakten, som har nappat 
på idén och ett tillfälle att sjunga tillsammans med andra 
”gamla” djäknar.
 Man skulle kunna göra samma sak med flickkören OP 
(Octo Puellae). – Försöka samla en del gamla OP-iter för att 
få i gång en kör igen på skolan, funderar Mats. 
 Det ser rätt så bra ut inför framtiden, tycker han.

MV:s 
historia
MV (Musikens Vänner) bildades redan 1886. Det är 
en manskör och skolförening på Katedralskolan i 
Skara. Kören bildades av den välkände Gunnar Wen-
nerberg, som var lektor på skolan. 
 Men redan under 1600-talet och 1700-talet hade 
Katedralskolan ett mycket omfattande musikliv. 
När  Gustav III  besökte skolan 1772 sjöng gymna-
sie- och skolungdomarna för honom på en läktare 
i Skara domkyrka. Sedan 1830-talet har gymnasis-
ter tågat och sjungit på första maj. 1859 bildades 
Dubbel-Qvartetten, som då framförde vårkonserter 
i Krabbelund.
 De så kallade Majsjungningarna hör till Musikens 
Vänners äldsta traditioner. Många av sångerna i re-
pertoaren är idag samma som då.
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Hilma af Klints bilder väckte världssen-
sation när de visades i Los Angeles 1986 
fyrtio år efter hennes död. Sedan dess 
har bilderna vandrat runt till all värl-
dens stora museer.
 Vem hade trott att en stor samling av 
hennes verk skulle finnas på veterinär-
museet i Skara?!

isserligen inte de fantastiska abstrakta målning-
arna, som väckt sådan uppmärksamhet, målningar 
gjorda i början av 1900-talet med ett formspråk 

långt före sin tid. Men ändå…
 I Skara handlar det om en samling på 200 originalil-
lustrationer till två läroböcker i veterinärkirurgi – ”Hästens 
operativa speciella kirurgi” av John Vennerholm, som var 
professor i ämnet i Stockholm. Böckerna kom ut 1901 på 
svenska och 1907 på tyska. Hilma af Klint var en lovande 
ung konstnär i Stockholm, som gått Konstakademin och 
bland annat studerat teckning. Inte konstigt om valet föll 
på henne, när professor Vennerholm ville ha en illustratör.
 – Böckerna blev ett standardverk på sitt område och 
är fortfarande något av ”kult” i sina kretsar, berättar Emil 
Jonsson, som är föremålsarkivarie på Veterinärmuseet. 
Det är han som fått det spännande uppdraget att plocka 
fram ett antal av Hilma af Klints illustrationer till den ut-
ställning som just nu finns på museet. Knivskarpt åter-
givna detaljer av olika djurdelar, anatomiska teckningar i 
tusch, s k lavering.

 Hilma af Klints originalteckningar föll i glömska, berättar 
Emil Jonsson vidare. När den tidigare veterinärutbildningen 
1977 uppgick i det nybildade SLU (Statens Lantbruksuniver-
sitet) följde alla gamla handlingar med. Arkiv måste rensas 
ibland, då hittades Hilma af Klints teckningar. SLU tyckte att 
de bättre passade hos veterinärmuseet i Skara. 
 – Ingen tänkte att det var något särskilt med teckning-
arna, säger Emil Jonsson. – Det alla i branschen visste var 
ju att John Vennerholms böcker var något extra.
 Hilma af Klint hade ännu inte fått sitt stora internatio-
nella genombrott. Men så hände det. De stora färgrika bil-
derna ställdes ut på Los Angeles County Museum of Art och 
väckte världssensation.
 – För några år sedan hörde släktingen Johan af Klint från 
Stiftelsen Hilma af Klint av sig. Bilderna plockades fram, 
lades ut på borden och min företrädare fick klart för sig att 
museet satt på en stor Hilma af Klint-samling. Han fick nog 
rysningar, skrattar Emil Jonsson.
 Nuförtiden digitaliserar museerna som bäst sina sam-
lingar. Det är en av Emil Jonssons uppgifter på Veterinär-
museet. Han hade lagt in Hilma-bilderna, när han en dag 
fick ögonen på en annons i en av de stora dagstidningarna. 
Ett förlag efterlyste bilder av Hilma af Klint. Emil hörde av 
sig. 
 – Förlaget gick i gång och ville ha bilderna så fort som 
möjligt.
 Det stora intresset från flera håll fick museet att göra en 
liten utställning med ett antal av Hilma af Klints anatomiska 
bilder. Nu kan man se dem på museet, ett stycke konst-
historia, intressant, fantastisk och en hittills okänd sida av 
Hilma af Klint.

Glömd 
konst-
skatt 
åter i 
ljuset

V

Föremålsantikvarien Emil Jonsson 
framför utställningen.
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Anatomiska teck-
ningar av Hilma  
af Klint.

Stora bilden:
Larynx och en del af 
trachea från en häst.

Nedan:
Hasens normala  
osteologi (detalj).

Det var Bokförlaget Stolpe som efterlyste verk av Hilma af Klint. Förlaget ger ut fackböcker av hög kvalitet. I en 
s k catalogue raisonné på sju volymer presenteras hela Hilma af Klints produktion. En catalogue raisonné är 
en omfattande, kommenterad lista över alla kända konstverk av en konstnär.



Skara har skatter som lever ett lite un-
danskymt liv. Inte alla vet att Sveriges 
äldsta bok finns i gamla biblioteket och 
bara ett stenkast därifrån Skandina-
viens enda veterinärhistoriska museum. 
En liten pärla bland museer, som både 
väcker skräck och förtjusning.

Veterinärmuseet 
– spännande 

och otäckt

8

Veterinärmuseet i Peter Hernquists byggnad.



å en pall sitter en liten tax som man gärna vill prata 
med och klappa innan man inser att den faktiskt är 
uppstoppad. Annat är mindre gulligt, otäcka saker 

som en kalv med två huvuden, skelett och operationsbilder. 
 Men museet är framför allt en spännande och rik källa 
till kunskap om hur veterinärmedicinen har utövats under 
århundraden och om djurens välfärd. Människan har å ena 
sidan aktat djuren högt inte minst för deras ekonomiska 
värde, men å andra sidan inte haft det etiska synsätt på 
våra medlevande på planeten som vi har idag.
 Från att ha varit ett föremålsmuseum av traditionell ka-
raktär, så är museet idag upplevelsebaserat – besökarna 
ska leva sig in i hur veterinärens id och djurens väl har sett 
ut under århundradena. 
 De som tog hand om sjuka djur förr i tiden hade lågt an-
seende och vården präglades av skrock och vidskepelse, 
berättar Emil Jonsson, som är föremålsantikvarie vid mu-
seet. Han sköter de stora samlingar museet äger – en 
kollega som är veterinär har hand om den externa verk-
samheten.
 Att museet finns i Skara beror på att Sveriges första 
veterinärskola grundades här 1775 av skaradjäknen och 
Linnélärjungen Peter Hernquist, som brukar kallas den 
svenska veterinärmedicinens fader. Han föddes i Härlunda 
utanför Skara, där hans far var rusthållare på Hallagården. 

Han hette egentligen Pehr Gunnarsson, men tog sig under 
gymnasietiden namnet Hernquist efter sin hemförsamling.
Efter studier i Skara och Uppsala skickades han av Carl 
von Linné till Frankrike, där man just hade startat en vete-
rinärskola. Peter Hernquist skaffade sig gedigen kunskap 
både i veterinärmedicin och botanik och stannade i landet 
i flera år. Tillbaka i Sverige ville han starta en veterinärskola 
i Stockholm, men fick inget gehör. I stället återvände han till 
Skara och blev lektor vid gymnasiet. Några år senare hade 
frågan mognat hos myndigheterna, beslutet underteckna-
des av Gustaf III den 8 maj 1775. Så kunde Sveriges första 
veterinärinrättning startas på fastigheten Brogården en 
bit norr om Domkyrkan. En botanisk trädgård skulle också 
höra till och anlades på det s k Organistgärdet en bit öster 
ut. Nämligen nuvarande Botan!
 Den vackra gula byggnaden, där museet nu är inrymt, 
lät Hernquist uppföra på grunden av en tidigare byggnad 
och ovanpå ruinerna av det medeltida fransiskanerklostret 
Sankta Katarina. Resterna av den gamla klosterkyrkan kan 
fortfarande ses i museets källare.
 Tanken på ett veterinärhistoriskt museum har funnits 
sedan mitten av 1900-talet. Eldsjälar som Willy Hallgren och 
Göran Jönsson har sett till att det blev verklighet. Museet i 
sin nuvarande form invigdes av kung Carl XVI Gustaf 200 år 
efter att Sveriges första veterinärskola startades.

P

9

Farsoter bland husdjuren.



Fornbyn 100 år 
– idyll och historia

Stora bilden: Stenhammarskiosken från Lidköping.
Nedan: Rackebystugan.

Motstående sida: Härjevadskyrkan.
Foton: Västergötlands museum. 
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Fornbyn i Skara fyller 100 år. De flesta 
av oss har väl någon gång strosat runt i 
denna idylliska oas. Hit har ”utrotnings-
hotade” hus räddats från hela Väster-
götland. Ett museum, ja, men också en 
miljö som lever för stora som små.

e låga stugorna, lador och bodar och allt vad där 
finns tar oss tillbaka till en svunnen tid. Att se alla 
de gamla byggnaderna, huka sig och gå in i någon 

stuga blir så mycket verkligare än att läsa om historien.
 Och det var det som var meningen, när de s k frilufts-
museerna skapades runt om i landet i slutet av 1800- och 
början av 1900-talen. Människor skulle bli påminda om 
den värld som var på väg att gå förlorad med den fram-
växande industrialismen. I samhället hade väckts starka 
strömningar för att bevara det egna, nationens särart och 
dess historia. I denna anda startades också en mängd mu-
seer, hembygdsrörelsen och hemslöjdsrörelsen.
 Västergötlands museum, som stod klart 1919, anlade 
redan två år senare sitt eget friluftsmuseum Fornbyn. Fö-
rebild var förstås Artur Hazelius’ Skansen, som öppnats i 
Stockholm 1891.
 Tanken var att besökarna skulle få uppleva äkta miljöer 
från den västgötska allmogekulturen, som höll på att för-
svinna med de olika skiftesreformerna och lantbrukets mo-
dernisering.
 – Den stora utvandringen hade skapat ett trauma i lan-
det, man ville hålla fast i det förflutna, berättar Luitgard 
Löw, chef för Västergötlands museum.
 Flest hus kom till Fornbyn under 1920- 30-talen. Från 

Rackeby socken på Kålland flyttades flera hus från den 
länge oskiftade byn Storegården – ett bostadshus, en vist-
husbod och en ladugård med ursprung från 1700-talet. 
Äldst bland Fornbyns byggnader är troligen en ryggåsstuga 
från Hornborga som visar hur enklare stugor kunde ha sett 
ut under lång tid. 
 Men även andra sidor av livet förr speglas i de närmare 
trettio husen i Fornbyn – den fina lilla Härjevadskyrkan, ett 
missionshus och en lanthandel – denna kom faktiskt på 
plats så sent som på 1980-talet. 
 Tid till annan har det rests kritik mot att flytta byggnader 
ur sitt ursprungliga sammanhang och föra ihop dem i ska-
pade miljöer.
 – Ja, men nästan alltid har det handlat om att rädda bygg-
nader, som annars skulle ha rivits och försvunnit ur histo-
rien för alltid, säger Luitgard Löw.
 Ett aktuellt exempel är den s k Stenhammarskiosken från 
Lidköping, som så sent som i höst har flyttats till Fornbyn. 
Den kunde inte längre stå kvar på sin plats utmed gamla 
Läckövägen och var akut rivningshotad.
 – Kiosken byggdes på 60-talet – där har säkert många 
barn köpt sin första glass, säger Luitgard Löw.
 Kiosken är i princip oförändrad med sitt särpräglade 
60-talsutseende och bidrar till Fornbyn med ett stycke folk-
hem och modernism. Nuförtiden är det kiosker som är ut-
rotningshotade. Antalet kiosker försvinner stadigt från stad 
och landsbygd.
 Men nu får Stenhammarkiosken ett nytt liv och åter bli 
ett ställe där man stannar till för en glass eller varmkorv.
 Västergötlands museum vill gärna utveckla användandet 
av Fornbyn och locka fler och bredare grupper, berättar 
Luitgard Löw.

D
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DJÄKNEDAGEN 2021

Äntligen kunde Djäknedagen firas! Efter 
mycken tvekan och undran så kunde vi 
ändå mötas en strålande höstdag i sep-
tember. Förvånansvärt många djäknar 
slöt upp trots att beskedet om firandet 
hade fått vänta in i det längsta.

örra årets Djäknedag fick ju ställas in när pandemin 
drog in över allas våra liv. Men nu blev den av, en dag 
fylld av glädje och värme, alla tycktes glädja sig åt att 

kunna stråla samman med gamla skolkamrater igen.
 Dagen inleddes traditionsenligt med sång av MV på 
gamla skoltrappan. Terminen hade bara precis börjat för 
årets upplaga av MV, så ”gamla sångare” hade ställt upp. 
 Därefter blev det en guidad tur genom skolbyggnaden, 
som sedan några år tillbaka är iordningsställt till ett impo-
nerande stadshus för Skara kommun.
 Högtiden i Domkyrkan fick hållas utan stipendieutdel-
ning, men blev en fin och värdig musikstund tack vare MV 
och en mässingsorkester från Skara musikskola. Förening-
ens ordförande Lars-Göran Johansson hälsade välkommen.
 På eftermiddagen visades de gamla studentfilmerna och 
Djäknestallet var öppet. Djäknar samlades för lunch och 
fika på olika ställen i stan.
 Kvällens middag hölls på Jula Hotell, eftersom stadshotel-
let håller på att byggas om och repareras. Ett 70-tal djäknar 
hade slutit upp och hade en lyckad kväll med underhållning 
av MV och scenframträdande av gamla popgruppen Five 
Teddys.

F

MV inledde Djäknedagen med 
att sjunga från skoltrappan.

Skaradjäknen Birgitta Bäckström med maken Kurt lyssnade i 
kyrkan.

På högtiden i kyrkan var fr.v. Barbro Olofsson, Inger Hedin och 
Britt-Marie Börjesson.
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Marianne Lührs och Tore Robertsson hade kommit från Skåne.

Föreningens ordförande Lars-Göran Johansson hälsade väl-
kommen till Djäknedagen.

Fr. v. Eva Knapasjö, Tore Robertsson, Tore Bengtsson, Göran 
Einarsson, Marianne Lührs, Hans Florin och Kerstin Boström.

Dubbelkvartetten från MV och en brassensemble från musik-
skolan underhöll i kyrkan.

MV underhöll vid middagen på Jula Hotell.

Fr. v. Ann-Christin Randahl, ?, Per Hägglund, Kjell Warne, Ulla 
Andreasson, Ann-Marie Warne, Börje Andreasson och Eva 
Lahti.

Fr. v. Mats Grönlund, Marianne Stål, Bengt Gullstrand, Gun-
nar Olsson, Margareta Jennische, Birgit Hallerfors och Anita 
Heyman.
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andringen startade på Götaplatsen, som uppför-
des 1923 tillsammans med Konstmuseet, Konst-
hallen och omgivande terrasser. Detta byggdes 

som entrégård till jubileumsutställningen Göteborg 300 år. 
Konstmuseet ritades av Sigfrid Ericson och Arvid Bjerke. 
Konserthuset och Stadsteatern tillkom på 1930-talet.
 Villastaden där ovanför byggdes under åren 1913–1925 i 
nationalromantisk stil, men även hus i 1920-talsklassicism 
uppfördes. Förste stadsingenjören Albert Lilienberg utfor-
made stadsplanen med inspiration från den österrikiske 
arkitekten Camillo Sitte, där stadsbebyggelsen skulle följa 
terrängen men också innefatta slutna platser.
  Tongivande arkitekter i villastaden var bl a arkitektkon-
sortiet ARES, bestående av Arvid Bjerke, Ragnar Ossian 
Swensson, Ernst Torulf och Sigfrid Ericson.
 Byggherrar var förmögna innevånare i Göteborg, där 
namnen Wijk, Broström och Carlander dominerar. Villorna 
kallas ofta för “redarvillorna”, då flera av de första ägarna 
hade anknytning till sjöfart och rederinäring.
 Alla villorna byggdes med röda eller rödbruna tegelfasa-
der, utom tre villor, som byggdes i trä. Av trävillorna finns 
fortfarande en kvar, Villa Lembke vid Högåsplatsen, ritad av 
Ernst Torulf.

En morgon i oktober guidades ett antal 
skaradjäknar runt i Göteborgs fashio-
nabla kvarter i Lorensbergs villastad 
bakom Götaplatsen. Kunnig och humo-
ristisk guide var Pether Ribbefors.

V

Lyckans väg.

Broströmska villan, Skyttegatan 1, ritad 1916 av Arvid Bjerke & 
R O Swensson. Idag The Royal Bachelor’s club.

Carlanderska villan på Lyckans väg. Arkitekter Arvid Bjerke och 
Ragnar Ossian Nilsson.



Villa Bjerke, gavelhuset på Dicksongatan, ritades av Arvid 
Bjerke och inrymde såväl arkitektkontor som privata bostad. 
Radhuslängan t h är även den ritad av Bjerke.

15

 Villa Smedmark ritades av Skaradjäknen Ernst Torulf, 
vilket förstås särskilt måste poängteras. Torulf ritade även 
vattentornen i Skara 1898 och i Lidköping 1899 samt Ska-
raborgs läns sparbank, Järnvägsgatan 16, i Skara.
  Skyttegatan fick sitt namn 1914 efter en skyttepaviljong, 
som låg i närheten och tillhörde Göteborgs Skyttegille.
 Terrängen i Villastaden är starkt kuperad med nivåskill-
nader upp till 40 meter. Byggnaderna är uppförda i tegel 
eller granit och med tunga murar av natursten. I stadspla-
nen stipulerades höjden på byggnader samt placering och 
storlek.
 – Vi fick en härlig och rolig promenad i området och 
många anekdoter runt varje villa, berättar Anita Heyman.
 Vid Näckrosdammen inne i ett rhododendronbuskage 
står en byst av Gustav lll undangömd. Den fördes under 
stor pompa upp för Avenyn till Götaplatsen 1924, där den 
först placerades vid Konstmuseet för att 1926 flyttas till sin 
nuvarande plats.
 – Sist ut i vår rundvandring var Högåsplatsen, där Ernst 
Torulf har ritat ett flertal villor: Ågrenska villan, Villa Torulf 
och Villa Lembke. Därefter vandrade vi ned till Götaplatsen 
och besåg bland annat Stadsteaterns fasad, som återställts 
till sitt ursprungliga utseende med gröna fogar med hjälp 
av inblandning av kromoxid i fogcementen.
 Deltagarna tackade Agneta Theander och förstås Pether 
Ribbefors för en välkomponerad promenad. 
 
TEXT: ANITA HEYMAN OCH HÅKAN KUMLER

FOTO: ANITA HEYMAN

Villa Smedmark och Villa Mellgren på Bengt Lidnersgatan (han 
med ”lidnerska knäppen”).

Inskription: Till minnet av Gustaf III, den förste monark som 
utsträckte den första vänskapliga handen till Amerikas För-
enta Stater vid slutet av befrielsekriget. Rest av Amerikanska 
Medborgare den 4 juli 1923.

Götaplatsen från trapporna upp till Lorensbergs villastad.

Göteborgarna 
vandrade i 
Lorensbergs 
villastad
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kvar samt några trappsteg i trädgården och gropen efter 
en vattenfontän.
 Håkan Kumler berättade vidare om James  Ivan Axel 
Dicksons digra livsgärning. Denne föddes  1899  i  Göte-
borg och dog 1980 i Alingsås. Han var äldste son till god-
sägare  Axel Edvin Dickson  (1850–1927) och Nancy Bratt 
(1880–1965). Han blev kammarherre år 1940 och var riks-
dagsledamot i andra kammaren för högerpartiet fram till år 
1968. James Dickson hade otaliga uppdrag i föreningar och 
nämnder. En tättskriven A4-sida fylldes av ett imponerande 
CV. Redan i mycket unga år fick han förtroendefulla roller. 
Han skapade stor uppmärksamhet när han förde med sig 
en snok som sällskapsdjur in i riksdagens kammare. Han 
var en utmärkt talare och suverän stilist samt var nöjeslys-
ten och hade ett mycket stort umgänge. Vid bjudningar er-
bjöds han oftast platsen bredvid värdinnan, eftersom han 
var trevlig men främst kanske därför att han höll suveräna 
tal. Han är begravd på Örgryte gamla kyrkogård i Göteborg.
 Släktmedlemmen Christina Dickson hedrade mötet med 
sin närvaro. Efter föredraget tackades Håkan Kumler av Gö-
teborgsavdelningens klubbmästare Agneta Theander, som 
överlämnade en bok och en smakfull dryck varefter djäk-
narna vandrade ut i den kyliga höstkvällen.

öre föredraget ledde nog namnet Dickson mest tan-
karna till en förmögen familj, med skotskt ursprung, 
verksam inom handel, sjöfart och donationer i göte-

borgsområdet. Vikaryd var för de flesta okänt. Axel Dickson 
köpte och slog samman tre gårdar vid sjön Mjörn och under 
åren 1884 – 86 byggde han slottet Ellensdal som sedermera 
kallades Vikaryd. Familjen själv kallade inte huset slott utan 
villa. En förebild var Överås i Örgryte som byggdes i början 
av 1860-talet som bostad för Axels far James Jameson Dick-
son med familj och som numera är festlokal. Axel Dickson 
var gift med Nancy Bratt och de hade fyra barn. Vi fick göra 
en vandring genom Vikaryds eleganta och vackert möb-
lerade rum med hjälp av utmärkta fotografier. Dicksons 
hade ett mycket välutvecklat socialt umgänge och stor 
bekantskapskrets. För oss kända platser såsom Nolhaga, 
Öjared, Koberg, Tjolöholm och Mariedal var platser med 
välbeställda bekanta eller släktingar. Flera av dessa sevärda 
platser har varit mål för göteborgsdjäknarnas dagsutflykter. 
Efter Axel Dicksons bortgång utnyttjades slottet allt mindre. 
Hustrun Nancy utannonserade slottet för rivning och boha-
get till försäljning 1946. Det blev stor uppståndelse i landets 
tidningar - riva ett slott!  Men året därpå jämnades ändå 
huset med marken. I dag finns endast delar av grunden 

”Familjen Dicksons Vikaryd och slottet som revs” var rubriken på en föreläsning av 
Håkan Kumler på ett möte med göteborgsdjäknarna.

Historien om det 
försvunna slottet

F

karadjäknen Håkan Kumler har forskat, fotograferat 
och skrivit en bok om det försvunna slottet Vikaryd. 
Allt började med att han träffade Christina Dickson, 

ättling till de forna ägarna till Vikaryd och barnbarnsbarn 
till slottsbyggaren Axel Dickson. Hon var i besittning av en 
verklig kulturskatt – mängder av familjealbum från 1800-ta-
lets slut och framåt.
Med hjälp av Christina Dickson kunde så Håkan Kumler 
gräva fram hela den fantastiska historien.
 Boken omfattar nästan 200 sidor inbunden i hårda pär-
mar och kan köpas från Håkan Kumler. Pris 320 kr + ev. 
porto. Beställes via email: hakan.kumler@telia.com

Boken 
om Vikaryd
S
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Herman Wold  
– framgångsrik  
skaradjäkne

andemin har ju ställt till det för oss. Göteborgsav-
delningen hade som så många andra ett digitalt 
årsmöte. Men i det ”öppna fönstret” i pandemin 

förra hösten passade styrelsen på att göra en utflykt till 
Vårkumla, då Håkan Kumler så generöst inbjöd till sitt som-
marhus.
 Vi kunde då tacka Gunvor Hallerfors och Agneta Her-
mansson, avgående ledamöter i valberedningen, för deras 
goda och mångåriga insatser för föreningen. 
 Tack fick också vår revisor, Anders Blomqvist, som bistått 
oss så förtjänstfullt i det digitala årsmötet, Nyvalda styrel-
seledamoten Inger Hedin hälsades välkommen.
 Vårkumla, bara namnet låter inbjudande, 2013 tog Vår-
kumla titeln Skaraborgs vackraste ortnamn. Vackra var 
också omgivningarna, för att inte tala om Håkans hus från 
1787 med sin lite udda historia. Håkans far köpte huset 
1948 från släktingar i granngården. Huset rullades på 
stockar med hjälp av sex traktorer några hundra meter till 
en ny tomt. Ett spektakel som det fortfarande talas om i 
bygden. Ett hus med två farstukvistar, varav en är en “nyck-
elhålsveranda”.
 Trädgården var fantastisk med liten damm med näck-
rosor, rabatterna prunkade med bland annat kinesiskt 
fotblad med vackra röda frukter och bakom boden låg ett 
vackert grönsaksland.
 Vi blev fägnade med Nikkaluoktasoppa och nybakat bröd. 
I de öppna spisarna i salarna i var ände av huset brann vär-
mande brasor. Vi hade det så gott och det var så roligt att 
ses igen.

TEXT: ANITA HEYMAN

P

Hos Kumler  
i Vårkumla

Många framgångsrika och bemärkta personer har bör-
jat sin livsgärning på vår gamla skola.
 En av dem var statistikern och nationalekonomen 
Herman Wold. Numera är väl dottern Agnes Wold 
mera känd. 
 Vår ordförande Lars-Göran Johansson har grävt i ar-
kiven.

erman Wold föddes 1908 och tog studenten i 
Skara 1927 eller 1928. Han bodde i Lidköping, dit 
familjen flyttat från Skien i Norge 1912. Fadern var 

pälshandlare och rörelsen fanns länge kvar i Lidköping. Släk-
tingar finns ännu i trakten.
 Efter studenten studerade Herman Wold matematik och 
matematisk statistik vid dåvarande Stockholms högskola. 
Han disputerade 1938 och utnämndes redan 1942 till pro-
fessor i statistik vid Uppsala universitet. Den tjänsten inne-
hade han till 1970, då han tillträdde motsvarande tjänst i 
Göteborg. 
 Herman Wolds forskning var inriktad på statistiska ana-
lyser av olika ekonomiska samband, så man kan lika gärna 
kalla honom nationalekonom, menar Ragnar Bentzel, också 
han nationalekonom och statistiker. Han menar, att Wold 
var en av Sveriges mest inflytelserika ekonomer i modern 
tid, som gjort banbrytande insatser inom en rad centrala 
områden, främst inom statistik, ekonometri och konsum-
tionsteori. Många av hans skrifter är fortfarande standar-
dreferenser i den internationella litteraturen.
 Efter disputationen fick Herman Wold av regeringen ett 
utredningsuppdrag ”Efterfrågan på jordbruksprodukter och 
dess känslighet för pris- och inkomstförändringar” som re-
dovisades i SOU 1940:16. 
 – Såsom son till bönder med mjölkproduktion väcker 
detta förstås mitt intresse, särskilt kapitel 9 ’Mjölkkonsum-
tionens priselasticitet’, säger Lars-Göran Johansson.
 År 1952 publicerade Wold boken ”Demand Analysis” – på 
svenska ”Efterfrågeanalys” – som fick stort internationellt 
genomslag. Boken har tryckts om flera gånger och anses 
tillhöra standardlitteraturen inom nationalekonomin. 
 Lars-Göran Johansson spekulerar i varför Herman Wold 
lämnade professuren i Uppsala för att tillträda samma tjänst 
vid Göteborgs universitet.
 – Hans skäl att söka sig till Göteborg efter 28 år i Uppsala 
har ingen lyckats få klarhet i, säger Lars-Göran Johansson. 
– I en artikel i Ekonomisk Debatt står att läsa att alla som 
frågade fick olika svar. Själv har jag frågat hans dotter Maria 
Wold-Troell, men inte heller hon hade något bra svar. Det 
är ju inget ovanligt att professorer råkar in i bittra fejder av 
olika skäl, och man kan ju misstänka att det var någon kon-
flikt på Statistiska Institutionen som fick Wold att söka sig 
till Göteborg. Men jag har inte hört talas om någon sådan 
konflikt och min erfarenhet är att minnet av sådana fighter 
lever kvar mycket länge i Uppsala. 
 Efter pensioneringen flyttade Herman Wold tillbaka till 
Uppsala. Han avled 1992.

H



Dagbok från Skara- 
trakten förr 
Wilhelm Robsahm levde i skaratrakten 
i mitten av 1800-talet. Han skrev dag-
bok hela livet och skildrade vardagen 
på landet. 
 Nu har historikern Britt Liljewall lyft 
fram Wilhelm Robsahms anteckningar 
ur arkivens djup. Boken sätter ljuset på 
en lantlig medelklass, som sällan upp-
märksammats i historien.

ilhelm Robsahm skrev sannolikt dagbok under 
större delen av sitt liv men i dag finns bara fyra 
årgångar bevarade på Riksarkivet i Stockholm. 

I Britt Liljewalls bok ”Wilhelms dagbok” publiceras två år-
gångar – 1855 och 1860 – av dagboksanteckningarna i sin 
helhet. Författaren sätter in berättelserna i dess tidsmäs-
siga, geografiska och sociala sammanhang.
 Wilhelm Robsahm var född 1819 och var i början av 1850-
talet alltså drygt 30 år gammal. Hans berättelser utspelar 
sig i Skaratrakten och handlar om jakt och fiske, om ar-
bete och fritid, om natur och kultur. Han skriver om hur 
han är med och fångar skaratraktens kanske sista vargar 
i varggropen på Ardala backar. Andra berättelser handlar 
om fiske och fågeljakt. Fiskarterna är många och fiskeme-
toderna ännu fler. Boken väcker viktiga och aktuella frågor 
om skillnader – och likheter – mellan dåtidens och dagens 
jakt, fiske, djursyn, miljö och naturupplevelse.
 Wilhelm Robsahm var bland annat arrendator på Ra-
sefors såg i Ardala och förvaltare på herrgården Entorp. 
Både tidig industrialisering och jordbrukets modernisering 
fångas i dagbokens notiser. Här möter man också Wilhelm 
på täta besök hos vänner, krogbesök på gästgivargården 
och ”spektakelbesök” inne i Skara. Wilhelm Robsahm 
bodde på landet men hans liv var knappast lantligt. I varda-
gen finns tydliga borgerliga och urbana inslag. Dagboksan-
teckningarna synliggör ett lantligt skikt som sällan tidigare 
uppmärksammats i historien. Det handlar om män som 
varken var jordägare eller jordbrukare, utan i stället hade 
titlar som bokhållare, inspektor, förvaltare, arrendator, 
gästgivare, handlare och länsman. 
 Britt Liljewall är doktor i historia och docent i agrarhis-
toria och har stor erfarenhet av att utforska självbiogra-

fiskt källmaterial. Hon 
har tidigare behandlat 
bondedagböcker, folk-
liga levnadsminnen 
och brev. Boken är 
utgiven av Västergöt-
lands museum.

Bokfynd om 
moderna Skara 
”Moderna Skara – en guide till efter-
krigstidens bostadsbebyggelse” är en 
underbar liten bok för alla Skara-nos-
talgiker. Den fanns lite anonymt i bok-
hyllan i Västergötlands museums butik, 
ett härligt bokfynd!

å fem promenader kan man bekanta sig med villor, 
radhus och flerbostadshus som förändrade Skara 
några decennier i mitten på 1900-talet.

 Kunnigt och intressant får man lära mera om de vardag-
liga miljöer som funnits runt omkring alla oss som vuxit 
upp och vistats i Skara. Miljöer vi inte funderat så mycket 
på, men som är uttryck för sin tid.
 Efterkrigstidens boendemiljöer skapades som en del i 
bygget av välfärdslandet Sverige. Den här epokens ideal 
kring stadsplanering och arkitektur har satt tydliga avtryck 
i den svenska småstaden. Det är platser och miljöer som 
ofta befunnit sig ett stycke utanför strålkastarljuset, men 
som utgör många människors hembygd.
 Boken har producerats av Västergötlands museum inom 
den tematiska satsningen Moderna Västra Götaland.

W
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Heder och 
tack till gamla 
ledamöter

Göran Nyman och Gunnar Olsson, mångåriga ledamöter 
i Skaradjäknarnas styrelse, avtackades vid en middag på 
Veterinärmuseet i Skara dagen före Djäknejubileet. 
 Deltog gjorde också Marianne Perserius, f d ordförande 
i föreningen och Peter Hasselström, f d ordförande för Gö-
teborgsavdelningen, som utnämndes till hedersledamöter. 
 Museets eldsjäl Göran Jönsson visade runt i lokalerna.

KALENDARIUM 2022
GÖTEBORG

9 februari: Håkan Kumler fortsätter berätta om familjen Dickson. Denna gång får vi lära mera om Eva Dickson, 
äventyrare m m. Folkuniversitetets lokaler kl. 15.

18 mars: Den sedan länge planerade utflykten till Alingsås föreslås ske lördag 7 maj.

Mingel på Hotell Eggers första torsdagen varje månad med start i februari.

STOCKHOLM/UPPSALA

25 februari: Samarrangemang med Västgöta Nations Landskapsförening i Uppsala. Föredrag av välkända Ulrika 
Knutsson om läkaren mm Ada Nilsson från Västergötland verksam under slutet av 1800-talet och inpå 1900-talet, 
då kvinnliga läkare inte fick anställas i statlig tjänst. Efter föredraget blir det middag på sedvanligt studentnationsvis. 

23 mars: Årsmöte i Stockholm-Uppsala-avdelningen hålls i Hartwickska huset, St. Paulsgatan 39 C, Stockholm. Efter 
sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Lars Nyström, universitetslektor i historia vid Göteborgs Universitet att 
hålla ett föredrag om jordbruksreformerna på Varaslätten. Preliminär titel är: Mellan modernisering och motstånd: 
Skiftet på Varaslätten 1805–1864. 

SKARA

Besök på Veterinärmuseet under våren. Djäknedagarna 20–21 maj

På vår hemsida skaradjaknarna.se kommer att finnas mer och närmare information om föreningens arrangemang. 

en omfattande ombyggnaden av Skara Stadshotell 
är snart klar. Om allt flyter på enligt plan, så kan 
hotellet öppna på vårkanten, berättar Klara Svens-

son på Jula Hotell & Konferens. Hon är mycket hemlighets-
full om hur hotellet kommer att gestalta sig, men kan ändå 
säga att det kommer att bli något alldeles extra. 
 – Vi siktar på att skapa ett boutiquehotell, som kommer 
att sätta Skara på hotellkartan.
 Ett boutiquehotell brukar beskrivas som lite mindre, chict 
inrett med personlig känsla samt unik stil och atmosfär. 
 Tanken är att man ska ha möjlighet att arrangera event 
av olika slag och konkurrera på en större marknad än bara 
Skara med omnejd.
 Vad det har kostat? På den frågan blir Klara som en 
mussla.
 Det kommer i alla fall att bli någon slags officiell invigning 
med möjlighet för allmänheten att titta runt.
 Nyligen utsågs skaradjäknen Jonas Olsson, uppvuxen på 
Höryda gård i Härlunda utanför Skara, till ny hotellchef. Foto: Wikimedia Commons.

Stadshotellet snart klart – blir något alldeles extra!

D
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DJÄKNEDAGARNA 
20–21 MAJ 2022
Nu satsar vi på att kunna genomföra våra Djäknedagar med sedvanligt program! Vi gläder oss att få återkomma till det 
nyrenoverade stadshotellet.

Vi hoppas kunna träffas traditionsenligt i maj, men får ändå lägga in en brasklapp med tanke på pandemin. Här är den 
preliminära planeringen. Hemsidan skaradjaknarna.se. kommer att uppdateras kontinuerligt med uppgifter om anmälan, 
meny, pris etc. Menyn kommer att bestå av fördrink, förrätt, varmrätt och dessert.

  FREDAG DEN 20 MAJ
18.00 Skaradjäknarnas förening håller årsmöte på Stadshotellet.
  Årsmötesförhandlingar och föredrag.
  En lättare måltid erbjuds efter årsmötet.

  LÖRDAG DEN 21 MAJ
10.00 MV sjunger på Stadshusets trappa.

10.30–12.00 Visning av nya Stadshuset, före detta läroverket.

12.00 Högtid med stipendieutdelning och musik i Domkyrkan.
  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. Dans till Five Teddys.
  Välkomstdrink: mousserande vin 

För frågor kontakta Claes-Håkan Winroth 070-4717891.

PÅMINN GÄRNA DINA SKOLKAMRATER OM ATT GÅ MED I DJÄKNEFÖRENINGEN!

ÅRSMÖTE 20 MAJ 2022!
För första gången på flera år kan vi (förhoppningsvis) träffas och ha årsmöte!
 Vi kan återigen ha vårt viktiga möte på Stadshotellet, som genomgått en omfattande ombyggnad 
och renovering. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer skaradjäknen och skarabon 
Johan Hjertén att hålla ett kåseri över skaradjäknen Per Dubb.
 Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan skaradjaknarna.se och motioner ska vara 
inkomna tre veckor i förväg. Vi ses på Stadshotellet kl 18! Därefter intar alla som vill en enkel måltid. GL
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