
Smeknamnen är också ett kulturarv 

Redan när Skara Gille bildades 1948 slog man fast vikten av att dokumentera staden och dess historia 

med vykort, bilder och andra fakta. Ett nytt steg i detta arbete har inletts genom att vi nu startar en 

inventering av smeknamn i staden. En inspiratör i projektet med smeknamn är Skara Gilles förste 

ålderman, David Bergman, som redan på tidigt 1900-tal gjorde en sammanställning av ”öknamn på 

kända Skarabor”. Det har lett till den jakt på smeknamn som nu inletts. Inför den inledande träffen i 

lördags, har Kjell Nordström som leder projektet, skaffat sig en överblick över väl kända smeknamn i 

Skara.  

En av de personer som Kjell har haft samtal med, är Sture Veghed även kallad ”Sture Vega”. Han har 

ärvt smeknamnet efter sin far, Sven Johansson. När Sven som ung man gick på Källeskolan, fanns det 

flera ynglingar med samma förnamn. När så Sven kom åkande på sin nya cykel av märket Vega, var 

den snabbtänkte läraren Calle Dahlberg rask i kommentaren: ”Här kommer Sven på sin Vega” och så 

var smeknamnet ”Sven Vega” tillblivet. Ett smeknamn som sonen Sture inte bara ärvt, utan också 

förädlat till ett nytt släktnamn. 

På lördagseftermiddagen samlades ett tjugotal intresserade i Båtsmanshuset för att dela med sig av 

sina minnen. Kjell Nordström ledde inventeringen och bringade ordning i gruppen. Minnena flödade 

och åldermannen som skötte skrivarbetet fick arbeta hårt. Efter en trevande inledning gav det ena 

namnet kopplingar till andra. Gamla idrottsstjärnor som Kirre och Calle Dreck fanns tidigt på listan. 

Man radade upp namn på skolkamrater och lärare. Inventeringen fortsatte sedan företagsvis, 

anställda i kommunen där ”Sättarn” och ”Skrape-Lars” fanns. Med namn bland dem som arbetade på 

Ecco och Scan kunde listan göras ännu längre. Innan man skildes hade 165 smeknamn listats. 

Detta var en bra start på arbetet. Nu gäller det att komplettera informationen med fullständiga 

namn, adresser och inte minst att ta reda på ursprunget till smeknamnen. Vartefter kommer namnen 

att spridas på Gillets hemsida och på andra kanaler. Men arbetet med att samla in och strukturera 

smeknamnen kommer att fortsätta. Har Du information att dela med Dig? Hör av Dig till Skara Gille. 

Redan på skyltsöndagen finns vi på Tvärgatan. 

 
Sture ”Vega” Veghed och Kjell Nordström samspråkar på historisk mark på Skaravallen.  

 



 
Minnena flödade när ett tjugotal medlemmar letade efter smeknamn i Båtsmanshuset.  
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