
1

Västgöta Nations i Uppsala Landskapsförening

V Å R N Y T T  2 0 2 1

Bästa medlemmar i Landskapsföreningen,
Det är svårt att undvika några inledande rader om 
tidens gissel, Covid-19. Det har påtagligt berört oss alla. 
Vi har fått uppleva händelser som vi aldrig har varit 
med om. Frågan är hur vi kommer att beröras fram- 
över. Blir en efterlängtad återgång till ”det normala” en 
återgång till något annat ”det normala”? Vi förväntar 
oss förstås att vaccineringen nu motverkar pandemins 
fortlevnad liksom också att nya vacciner kan komma 
att tas i bruk mot olika varianter av smittan. Vi hoppas 
därför att vi inom några månader kan sjunga som i Stu-
dentsången ”Än klappar hjärtat med friska slag och den 
ljusnande framtid är vår.”

Vår verksamhet har gått på sparlåga. Seminarier och 
föreläsningar har frusit inne. Men, vi tror på en avfrost-

ning inför hösten 2021. Vi längtar efter att träffas fysiskt 
och att få ta del av en underhållande och intressant före-
läsning och att få inta en gemensam måltid med ett och 
annat tillbehör. Alltså, föreläsning i samband med en 
hembygdsmiddag i oktober. Något kul att se fram mot.

En aktivitet att klara av under förhoppningsvis början 
av sommaren är återinvigning av en ny vapensköld på 
nationsgraven – den gamla blev som bekant stulen. 
Föreningens årsmöte kommer enligt styrelsebeslut att 
skjutas upp till 30 juni kl 18. Liknande ändring skedde 
förra året. Vi återkommer med närmare information 
om nämnda aktiviteter.

Vi önskar er alla en GLAD VÅR!
Styrelsen/  Kenny Jonsson

V Å R  N YA  1 Q  P R E S E N TA R  S I G
Hej!
Jag heter Emma och är nationens nytillträdda förste 
kurator. Jag kommer ursprungligen från den fina kust-
staden Falkenberg i Halland. Våren 2017 flyttade jag till 
Uppsala för att börja studera ämneslärarprogrammet i 
samhällskunskap och historia. Väl i Uppsala skrev jag in 
mig på Västgöta nation, vilket jag aldrig har ångrat. Un-
der årens gång har jag innehaft en mängd olika ämbeten 
på nationen och jobbar nu heltid som förste kurator. 
Det är fantastiskt roligt att få vara på nationen varje dag 
och jag ser fram emot resten av året. Det är konstiga 
tider just nu och så även på nationen. Jag tycker att det 
under det senaste året har blivit extra tydligt vilken 
otroligt viktig roll nationen har i människors liv.  Det är 
något att glädjas åt i dessa tråkiga tider. 
Glad vår och ta hand om varandra!

Emma Johansson 

NYHET!  VÄSTER- 
GÖTLANDS STÄDER 
Vi har nu kommit till vägs ände vad gäller Västergöt-
lands landskapsattribut. Vi har presenterat landskaps-
djuret tillika -fågeln tranan. Vi har avhandlat mossan, 
blomman, äpplet, fisken, insekten, trädet, stenen och 
grundämnet. Du kan läsa om dem igen på vår webb 
vglf.se, under medlemsblad i de senaste årens nummer. 
Kanske kommer fler attribut, låt oss hoppas. 

Men nu tar vi itu med ett annat angeläget ämne, en 
presentation av Västergötlands alla städer. Numera är 
det ingen ordning på vad som kallas stad eller kommun. 
Förr hade städer och bara städer en borgmästare, basta.

På festsalens väggar finns undersköna målningar, men 
de innehåller inte bara städer utan också viktiga platser 
när det begav sig, och alla städer finns inte målade.

Undertecknad har lärt sig att ortnamnsforskningen 
använder sockengränserna där de fanns 1955 för att 
kunna ha ett arkiv som inte ständigt måste sorteras om. 
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S K A R A
Vill man beskriva Västergötlands dryga dussintal städer 
känns det naturligt att börja med Skara. Göteborg är 
visserligen störst men fördelar sig på tre olika landskap, 
och det finns många förtjusande mindre städer på den 
vackra Västgötaslätten.  Men Skara är äldst, i särklass 
äldst. Ja faktiskt en av de allra äldsta städerna i Sverige. 
Under århundraden korsade vandrings- och transport-
lederna varandra mitt i landskapet och förvandlades 
senare till landsvägar av Gustav Vasa. Här fanns Götala 
tingsplats redan på vikingatiden, och här anlades stad 
och kyrka i början av 1000-talet när kristendomen 
spreds till vårt land.

SKARA STIFT
Inledningsvis skapades ett ”missionsstift” med staden 
som centrum. Stiftet permanentades och Skara var där-
efter biskopssäte och den självklara kyrkliga central- 
orten i Västergötland. Runt domkyrkan byggdes flera 
kloster, härbärgen och församlingskyrkor i den lilla 
staden.  I det omgivande landskapet låg kyrksocknar-
na tätare och kyrkorna var fler än någon annanstans i 

landet. Skrivkonst och boklig lärdom etablerades och 
en ”katedralskola” utbildade under medeltiden bygdens 
söner till präster för 500 sockenkyrkor.

Skarabiskoparna var mäktiga män, men den världsliga 
makten utnyttjade naturligtvis också Skara. Under 13- 
och 1400-talen hölls bland annat svenska och svensk-
norsk-danska rådsmöten i Skara, kungar vistades tidvis 
i staden, och det fanns ett befäst slott som hette Gälla- 
kvist. Ruinerna finns kvar än idag.

Reformationen på 1500-talet berövade kyrkan makt 
och rikedom. Församlingskyrkor, kloster och skolor 
revs och försvann, i Skara liksom i övriga landet. Till 
skillnad från andra katedralskolor lyckades dock skolan 
i Skara att hjälpligt hålla igång sin verksamhet, och det 
berättas att stockholmare som vill ge sina söner boklig 
bildning skickade dem till Skara. 

Skara stift behölls, om än fattigare och i nedbantad 
form, och kyrkans makt balanserades ytterligare genom 
att Skara blev säte för en kunglig ståthållare. På 1580-ta-
let byggdes, mitt i staden och på ruinerna från stadens 
dominikanerkloster, en borg åt ståthållaren – ”Skara-
borg”. (Borgens namn användes när en ny länsindelning 
1634 skapade Skaraborgs län.) Danskarna förstörde 
borgen 1612 och ståthållaren och biskopen flydde till 
Mariestad. Pengar saknades för att bygga upp borgen 
och till skillnad från biskopen stannade landshövdingen 
kvar i Mariestad. Idag finns inte ett spår kvar. Genom 
reduktionen och den centraliserade kungamaktens 
åtgärder höll Skara nu definitivt på att bli en mycket 
perifer och obetydlig ort i landet. 

GYMNASIET
I detta läge satsade stiftet och staden på skolan. Stor-
maktstidens uppryckning av bildning och kulturliv 
innebar att det skapades gymnasier, och 1641 fick 
Skara det femte gymnasiet inom nuvarande Sveriges 
gränser. Västerås, Strängnäs, Linköping och Stockholm 
hann före. Katedralskolan gjordes om till ”trivialskola” 
och skapade tillsammans med gymnasiet en så kallad 
”lärdomsskola”. Skolan lydde under domkapitlet och var 
noga skild från de mera praktiskt inriktade skriv- och 

Nu använder vi samma metod på städerna. Vi som gick 
i skolan 1955 tar fram vår skolatlas och tittar på de röda 
prickar som där representerar en stad med borgmästare. 
I Västergötland rödprickas Göteborg, Mölndal, Borås, 
Ulricehamn, Alingsås, Falköping, Tidaholm, Hjo, 
Skövde, Skara, Lidköping, Vänersborg, Trollhättan och 
Mariestad. Fjorton städer, inte dåligt! Vilket landskap 
klår detta?
Landskapsföreningens styrelse bestämde att Skara är 
Västergötlands viktigaste stad och har den stiligaste 
bilden i festsalen, alltså börjar vi där. 

Jan-Erik Synnerman, som tidigare beskrivit Skara 
utförligt i praktverket Studentexamen i Skara (Rune-
son, Sahlberg, Synnerman 2015) erbjöds uppdraget 
och accepterade villigt att skriva en artikel till VårNytt. 
Jan-Erik erbjuder nu Landskapsföreningens medlem-
mar förmånen att lära sig mer om staden.

Undertecknad insåg att en bild av väggmålningen 
behövdes till artikeln, och gick in i festsalen, där en 
sopplunch pågick. I tamburen stod ett bord dukat med 
uppmaningar och handsprit. Gästerna sattt föredömligt 
glest. Så påstå inte att studenterna struntar i rekommen-
dationerna!

Maria Wold-Troell
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räkneskolor som fanns i andra städer, men inriktning-
en var bredare än mot enbart prästyrket. Eftersom den 
enda lärdomsskolan i Västergötland nu fanns i Skara 
var det hit man från alla håll i landskapet, och under de 
närmaste århundradena, skickade pojkar med läshuvud.

Skara likande länge, trots lärdomsskolan, en bondby 
med överdimensionerad kyrka och vidhängande skol-
hus. Gårdar, små trähus och betande djur överallt. Be-
folkningen översteg inte 500 personer förrän vid mitten 
av 1700-talet. Så såg det ut också i andra städer i Sverige 
vid denna tid, men Skara var unikt för här fanns dess-
utom 2-300 inflyttade skolpojkar. Naturligtvis präglade 
detta livet i staden. Alla pojkar kunde inte inackorderas 
hos familjer så stall och uthus fick utnyttjas för logi. 
Äldre elever fick ta stort ansvar för yngre kamrater både 
i skolan och på fritiden. Detta kom på ett unikt sätt och 
under lång tid att prägla såväl livet staden som djäk-
narnas traditioner. Vill man se hur skolpojkar i Skara 
bodde och levde förr kan man besöka det ”djäknestall” 
som idag finns bevarat nära domkyrkan.

CARL VON LINNÉ ”DISSADE” SKARA
På sin västgötska resa 1746 lät Carl von Linné inte dom-
kyrka och gymnasium påverka intrycket av staden. Han 
skrev att Skara ” är nu en liten stad, ehuru han i förra 
dagar varit många konungars säte, och Göta Rikets 
huvudstad”. Staden var inte bara liten utan också ”illa 
byggd med irreguljära, sumpiga och ojämna gator, samt 
mycket tyst och olustig”. 

SKARA VÄXER
Men det blev bättre. Folkmängden ökade långsamt och 
framstående personligheter bland såväl lärare som elev-
er (Jesper Swedberg, Sven Hof, Torbern Bergman, Peter 
Hernqvist, Johan Henrik Kjellgren mfl.) gav staden ett 
allt bättre renommé. Peter Hernqvist startade 1775, vid 
sidan av sin lektorstjänst, Sveriges första veterinärut-
bildning. På känt maner byggdes huset på en klosterru-
in och finns ännu bevarat som museum. Andra halvan 
av 1700-talet blev en kulturell blomstringstid och Skara 
betraktades som landets främsta kunskaps- och bild-
ningscentrum efter universitetsstäderna Uppsala, Åbo 
och Lund.

På 1800-talet började sedan Skaras folkmängd att 
stiga snabbare. Effektiviseringen och skiftesreformer-
na på landsbygden, inte minst i Skaraborg, medförde 
nyodling, befolkningsexplosion, inflyttning till städerna 
och så småningom också emigration till Amerika. Skara 
var ytmässigt den största staden i Västergötland så det 
fanns gott om plats för jordbruk: 345 tunnland åkera-
real i början av seklet blev 1 226 tunnland vid seklets 
mitt. Staden behöll sin lantliga karaktär, myndigheterna 
fortsatte att förbjuda boskapsbete runt domkyrkan, sto-
ra torget och skolhuset, men befolkningen ökade under 
seklets första halva från 800 till hela 1 900 personer!

JÄRNVÄGAR OCH INDUSTRI
När industrialisering och järnvägsbyggande startade vid 
mitten av 1800-talet beslöt riksdagen att staten skulle 
bygga ”stambanor”, bland annat från Stockholm till Gö-
teborg och Malmö. Efter hårda diskussioner förlorade 
Skara kampen mot Falköping och Skövde: banan som 
öppnades 1862 drogs öster om Billingen och grenade 
sig i Falköping mot Göteborg respektive Malmö. I Lid-
köping och Mariestad hade man tillgång till Vänern och 
Göta kanal för tunga transporter, men Skara hade ing-
enting. Staden fick ett transporttekniskt handikapp som 
märks än idag och industrialiseringen kom senare och 
blev svagare i Skara än i övriga västgötastäder. Verk-
städer och industrier startades runt om i länets städer, 
men i Skara dröjde det till 1894 innan lektor Hofling vid 
stadens veterinärinrättning (!) startade ett kakelbruk 
med tillhörande kakelugnsfabrik. Bruket och fabriken 
gick i konkurs några årtionden senare när centralvärme 
började bli vanligt. Den första mekaniska verkstaden i 
Skara etablerades inte förrän på 1930-talet.

Trots debaclet med stambanan började det centrala 
Skara som vi känner igen idag att träda fram under 
andra halvan av 1800-talet. Staden investerade i privata, 
smalspåriga järnvägar och byggde en vacker järnvägs-
station på södra sidan av statskärnan. Från stationen 
anlades en paradgata (Järnvägsgatan) upp mot Stora 
torget, domkyrkan och läroverket. Befintlig läroverks-
byggnad revs och ersattes 1871 med en ny och rymli-
gare byggnad. Bredvid byggdes ett pampigt stadshotell, 
och tvärs över gatan byggde Sparbanken sitt stora 
tvåvåningshus. Från Skara drogs årtiondena runt sekel-
skiftet 40 mil järnvägsspår i fem riktningar till städer 
och större orter runt om i Västergötland. Stationen blev 
knutpunkt både för folklivet i staden och för Skaraborgs 
smalspåriga järnvägsnät.

Oscar II invigde den första järnvägslinjen 1874. Tjugo 
år senare var kungen i stan igen och invigde då den 
så kallade Zettervallska renoveringen av domkyrkan. 
Kyrkan hade haft platta, stympade torn sedan 1810 och 
kallats ”Skara byxor”, men nu reste sig en gotisk kate-
dral med höga, spetsiga tornspiror över staden. Det 
oregelbundna medeltida gatunätet fanns kvar men fick 
efterhand beläggning och belysning. Nya gator anlades 
runt stadskärnan med bibliotek, stadshus, skolor och 
affärslokaler. Åt söder, på andra sidan järnvägsstationen, 
uppfördes 1898 ett vackert vattentorn av västgötsk kalk- 
sten, 52 meter högt och idag byggnadsminne. Runt tor-
net växte en ny stadsdel fram.

SKOLSTADEN SKARA
Skolorna fortsatte att prägla livet i Skara. När student- 
examen och de högre allmänna läroverken introducera-
des 1864 fanns fortfarande inga konkurrenter till Skara 
i västra Sverige, med undantag för Göteborg som också 
var stiftsstad och hade gymnasium. Pojkar som ville 
studera fortsatte resa till Skara från hela länet och bo 
inackorderade som de alltid gjort.
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Läroverket hade under lång tid 3-400 elever. Men när 
andra västgötastäder efter hand fick läroverk, samtidigt 
som det blev kris i befolkningsfrågan, började Skara få 
problem. Situationen räddades av att flickor 1927 fick 
tillträde till läroverken. Elevantalet i Skara steg igen, 
läro verket fick toaletter, vilket inte funnits tidigare. 
Flickorna var snart lika många som pojkarna. Läsåret 
1958-59 hade Skara högre allmänna läroverk nästan 
tusen elever, staden 8 000 invånare, och inackorderings-
liv och hundraåriga skoltraditioner fortsatte att prägla 
livet i staden.

Läroverket kompletterades under 1800-talets andra 
hälft av folkskolor, lärarutbildningar, flickskolor och 
yrkesskolor av olika slag. Folkskolan och seminarier-
na fick sina första egna byggnader 1869, flickskolan 
1884. Det fanns i olika omgångar manligt seminari-
um, kvinnligt seminarium, småskoleseminarium och 
folkskoleseminarium i staden. Under 130 år lär man ha 
utbildat totalt 7 700 lärare. Seminarierna försvann från 
Skara 1972 när lärarutbildningen fick högskole- och 
forskningsstatus.

Flickskolorna försvann redan på 1960-talet men då 
expanderade å andra sida grundskolan, yrkesskolor och 
den nya gymnasieskolan starkt. I dag finns ett dussin 
grund- och gymnasieskolor med olika linjer och inrikt-
ningar i Skara, bland annat en teaterskola. Lantbrukets 
behov tillgodosågs från 1884 av en lantmannaskola vid 
veterinärinrättningen, idag en modern gymnasiesko-
la med praktiskt jordbruk i Uddefors strax norr om 
staden. Statens lantbruksuniversitet, har under senare 
decennier drivit flera olika typer av utbildningar i Skara. 

JORDBRUKET PRÄGLAR SKARA
Jordbruket är som sagt, förutom kyrkan och skolan, 
det som framför allt har satt sin prägel på Skara. Lä-
nets bönder och godsägare bildade redan 1807, på 
initiativ av landshövdingen, Skaraborgs läns hushåll-
ningssällskap. Efter hundra års brottningskamp med 
landshövdingen och grannstäderna Mariestad, Lidkö-
ping och Skövde fick Skara 1917 äntligen beslut på att 
staden verkligen var länets agrara centralort och dess 
administrativa centrum. Skara blev, som det kunde 
heta i festliga sammanhang, ”landets mest mångsidiga 
och välutrustade serviceort för lantbruksnäringen”.

Hushållningssällskapet byggde mellan 1928 och 1952 i 
etapper ett eget hus som fyllde ett helt kvarter bredvid 
järnvägsstationen, blev halvstatligt, och påverkade det 
mesta som gällde jordbruksnäringen i länet. Hit hörde 
sparbank, hypoteksförening, brandstodsbolag, lant-
brukskooperativa företag, forsknings- och kontrollsta-
tioner, lantmannaskola, veterinärinrättning med mera. 
Slakteriverksamhet var omfattande i Skara under större 
delen av 1900-talet. Scan sysselsatte som mest, innan 
slakteriverksamheten avvecklades för ett tiotal år sedan, 
över 1 000 personer i Skara. Lantbruksuniversitetet har 
haft varierande verksamhet under 40 år i Skara och 
sysselsatte drygt 90 personer på hel- och deltid 2018.

I dag är Skara fortfarande präglat av lantbruket, kyr-
kan och skolan, men mycket har förändrats och nyhe-
ter har tillkommit. Skara är numera bara en av många 
skolstäder i Västergötland, folkmängden har ökat och 
inackorderade gymnasister dominerar inte bilden på 
samma sätt som tidigare. När läroverk och gymnasier 
avvecklades flyttade den nya gymnasieskolan i Skara 
1972 till nybyggda lokaler öster om centrum. Den gam-
la läroverksbyggnaden bredvid domkyrkan har renove-
rats pietetsfullt och är nu stadshus.

KULTUR, TRANOR OCH SOMMARLAND
Kulturutbudet i staden är rikligt och mer varierat än 
tidigare. Förutom Skaraborgs länsmuseum finns vete-
rinärmuseum och järnvägsmuseum i centrala Skara, 
och på Billingens sluttning finns Varnhems kloster och 
Kata gård. Däremellan finns Axevalla travbana och inte 
minst den stora nöjesparken Skara sommarland. Söder- 
ut inom kommungränsen finns turistmagneten Horn-
borgasjön med trandans och rikt fågelliv. 

JULA
Den stora nyheten på nä-
ringslivsområdet är förstås 
Jula. Det började med 
vedkapar och släpvagnar på går-
den Jultorp utanför Vara, men det lilla företaget 
flyttade snart till Skara och växte till 2 000 anställda och  
miljardomsättning på fyra decennier. Huvudkontoret 
och ett gigantiskt lager ligger i Skara. Trots storleken 
sysselsätter företaget ”bara” 575 personer i kommunen, 
vilket kan jämföras med 2 225 kommunalt anställda.

Jula driver också ett hotell med bar och restaurang 
som blivit en populär träffpunkt i Skara. Hotellets 
restaurang fungerar som museum för grundarens stora 
samling målningar av Carl Larsson, Bruno Liljefors och 
framför allt Anders Zorn. Det anrika stadshotellet vid 
Järnvägsgatan gick i konkurs härom året, och det är nog 
ett tecken i tiden att det är Jula som tagit över och håller 
på att renovera stadshotellet. Låt oss hoppas att Stads-
hotellet återställs till sin forna prakt och kan fortsätta 
inrymma Djäknedagar, jubileer, studentbaler och andra 
trevligheter som hör den gamla djäknestaden till.

Jan-Erik SynnermanStadshuset i Skara, före detta Katedralskolan. Wikipedia.


