
STUDENTEXAMEN I SKARA

1960-1965

Sverker Runeson 

Per-Åke Sahlberg 

Jan-Erik Synnerman

STU
D

EN
TEX

A
M

EN
 I SK

A
RA

  1960-1965    
       Runeson  Sahlberg  Synnerm

an

Hur gick det till på den tiden när gymnasiet fort-

farande avslutades med en studentexamen? När 

man inte bara fick sina betyg när sista terminen 

var slut, utan först måste klara en examen där 

bara de som blev godkända fick sätta på sig den 

vita mössan.

I den lilla staden Skara med den stora domkyrkan 

har skolungdom i århundraden bott inackorde-

rade för att kunna gå i ”lärdomsskola”. Läroverk 

och studentexamen blev det först på 1800-talet. 

Ungdom som avslutar skoltiden och går ut i vux-

enlivet har alltid velat fira detta, men i Skara har 

studentfirandet blivit särskilt rikt och omfattande 

tack vare stadens långa skoltradition och de spe-

ciella boendeformerna.

Bilderna i denna bok är tagna av tre grabbar som 

tog studenten i Skara 1962, några år innan stu-

dentexamen avskaffades. Förutom festligheterna 

runt studentfirandet får vi vara med vid skriftliga 

och muntliga examensprov liksom vid avtack-

ning och mösspåtagning inne i läroverket. Utan-

för väntar släkt och vänner spänt. Där står också 

jubilerande äldre djäknar för att ta emot oss. Bil-

derna ger dessutom glimtar av lärare, elever och 

lektioner, av inackorderingslivet i Skara, och av 

djäknetraditionerna under resten av läsåret.

Som bakgrund till bilderna finns text som kort-

fattat beskriver hur staden och skolan utvecklats, 

hur studentexamen tillkom, hur det gick till när 

examinationen årligen genomfördes vid landets 

läroverk, och vad de unika traditionerna i Skara 

betytt för djäkneliv och studentfirande i staden.
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Gjord av tre fotograferande 
skaradjäknar årgång 1962. 
Mer än 300 egna bilder och 
text om stadens och skolans 
utveckling, studentexamens 
hundraåriga historia och om  
hur examinationen gick till.
Med bilder skildras skolvardagen 
och inackorderingslivet och  
särskilt de traditioner som gjort 
skollivet i Skara unikt.

Vi får vara med inne i skolan 
under både studentskrivningarna 
och muntan, vid utspringet 
efter avklarad examen — och 
naturligtvis efteråt när lekarna och 
det rikhaltiga firandet tar vid.
Avslutningsvis berättas vad 
som hände när studentexamen 
försvann, och vi får några  
glimtar från dagens firande och 
djäkneföreningens verksamhet.

En bok om hur det var att ta studenten i Skara  
åren runt 1960 

(Storlek 24x30 cm  78 sidor)
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