
Läckö Vänner på besök i Skara


På själva skottdageni samlades 60 läckövänner 
för att få veta mer om Skara läroverk 
Katedralskolan, nu förvandlat till stadshus, och 
Bo Beskows fönster i Domkyrkan. 
Läroverket är från 1833 och var då ett av få och 
bland de större i Sverige. Skara stad hade vid 
den tiden 2 300 invånare och därtill kom 500 
elever s.k djäknar, vilka utgjorde ett markant 
inslag i stadsbilden.

Djäkne kommer från ordet diakon och de första 
djäknarna fick sin utbildning på medeltiden av 
kyrkans män. Den första riktiga skolan, från 
1200-talet, låg öster om kyrkan. Den skadades 
under kriget på 1560-talet och renoverades. 
1833 byggdes en helt ny skola, där dagens 
Djäkneskola ligger. Skolan blev dock snabbt för 
liten och lidköpingssonen och den tidens 
främste arkitekt Helgo Zettervall tillkallades för 
att bygga till skolan. Nu var det så att den inte 
låg helt parallellt med kyrkan. Hela15° skilde 
och entrén var tre meter förskjuten i förhållande 
till kyrkporten. En kuppartad rivning gjordes och 
en helt ny skola stod klar 1871. Byggnaden 
kom att bli en förebild för många andra läroverk 
i Sverige, där korridorerna placerades åt norr 
och stora salar med stora ljusinsläpp i söder. 
En pampig entré och en imponerande aula var 
viktiga inslag.
Nu har salarna förvandlas till ett väl fungerande 
kommunkontor med all dagens teknik och 
flexibla arbetsplatser. Här arbetar drygt 100 av 
kommunens anställda. Efter informativ 
rundvisning av vår slottsarkitekt Allan Ahlman 
och Skara kommuns besöksnäringsstrateg 
Marie Wennerholm gick vännerna över till 
Domkyrkan där vår ordförande Lars-Göran 
Lönnermark berättade om biskoparna i Skara 
från Turgot, som enligt Adam av Bremen var 
först ut år 1013, fram till reformationen. 



Därefter redogjorde Lars-Göran om tillkomsten av Bo 
Beskows 37 glasmosaikfönster under åren 1945–1976. 
Fönstren i koret föreställer gestalter och händelser från 
Bibeln. Över södra läktaren återfinns Mariafönstret med 
bland andra Heliga Birgitta och Elin av Skövde.

Dagen avslutades med en gemensam lunch på Skara 
Stadshotell.


