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Katarinagrabbar på B ellmansro 1929.
Gymna stikdir el<tör Lars Sandb er g
(med damaskerna) uar initiatiutagare.
Sammankornsten bleu wpphouet till
Katarina Skolgille, som bildades året
därpå, den 22 mars 1930.
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Tänk vad tiden går fort, det är nu 5 år

i Stockholm under trettiotalsdepressionen

sedan vi firade Gillem 70-årsjubileum på
Lilla Sällskapet och nu är det dags f& 75årsfirande. Traditionellt ger vi i anslutning till varie S-årsperiod ut en ny matrikel, så även denna gång.
Mycket glädiande är att vi genom de
senaste åren kunnat hålla nredlenrsantalet

då Stockholm iinnu inte uuxit utanför

konstant vid 120-130 gamla skolkamrater. Detta beror naturligWis främst på
att nyrekryteringen varit framgångsrik så
att avgången genom dödsfall och av andra orsaker har kunnat pareras. Det är
främst de "yngre" medlemmarna som varit aktiva med att personligen kontakca

forna klasskamrater och berätta onr hur
trevligr vi har på våra möten.
En av Katarina Reals mer bemärkta
forna elever är författaren och konstnären Stig Claesson, som gick i skolan under krigsåren. V kontaktade honom med
en förfrågan om han kunde tänka sig att
medverka i årets nratrikel. Vårt brev och
hans svar finner ni längre fram i matrikeln. Vi kan alltså fritt använda hans
bOK SVART ASFALT GRÖNT GRÄS
som, när den första gången kom ut år
2000, fick strålande recensioner, "...helt
enkelt lysande, en av författarens bäsra
böcker" (SuD). "En underbar bok, blir
säkert en klassiker" (Metr<).
Jag skall försöka att genom flitiga citat
ur boken ge en bild av Katarina Real under kriget sett med Stigs ögon. Först vill
jag citera bokens baksidestext, som ger en

bra bakgrund till författarens kluvenhet
inför storstadsrillvaron. Alltså...
"Vilket skdl iag haft att försöha berötta
om min barntlom acb tidiga ungdom löm-

nar ui dörhän. Titeln Suart asfab och
grönt gräs uerkar i först<tne pretentiöst,
nen är lätt att förhlara. lag föddes i shttet

au det glada tiugotalet ocb uiixte upp på
tuArgatorna på yttersta östra Södermalm

tullarna. Därau den suarta asfalten. Men
lika mycket som iag uäxte upp och tillbringade mina barnaår i dentw uår huuudstad, lika mycket uar iag ett barn au
Bondesuerige och uar lika hemma på en
litet skomakarstiille med tre kor uid sidan
om i Västergötlands redan då glesbyggda
skogar. Därau det gröna gräset.

De flesta i min generation stockholmare rnecl inflyttade landsortsbor som

föräldrar uäxte upp på dettd sött. Med tuå
beb olika dialekter och tuå helt oliha attityder som ui aldrig blandad.e,
Inte då.
Stig Claesson"

Efter ett antal år i Sofia folkskola med
slagsmål på rasterna och lektioner bl a
fcir vad han kallar "en elak gymnasrik-

kärring" (förmodligen Sofiaflickornas
skapare Maja Carlqvist) kommer Stig,
mycket mot sin egen vilja, rill Katarina
Real, iag citerar...
"Saken uar den ott iag bytte skola. Det
uar ingenting iag önskade. Det uar någonting min Fröken sagt åt mina föröldrar att
hon önskade. Och föliden bleu att iag sen
inte hade någonting att söga till om när
det gallde skolgången.
Men hade iag då uetat uad som uöntade mig, hade jag stuckit till Centralen
ocb smugglat mig på ett tåg och farit till
morfar på landet ctch bliuit en tystlåten

skottakare,
Jag går uårterminen mitt fiärde år i Sofia folkskola. Jag ör åna år och först nör
sommarlouet böriar ska iag fylla nio ån

I

ianuari det året åtqkallar Hitler

Tysklands underskrift på Versaillestraktaten från den dag Tyskland kapitulerade
i Första Vörldskriget. I och med detta sä-

ger ban: Härmed ör de politiska

öuer-

raskningarnas

tid förbi. Om iag bara

kunde srtgt något liknande: Härmed är
uad gäller skolgången öterraskningarnas
tid förbi. lag kunde naturligtuis ha sagt

det, men det bade uarit föga tröst. lag

uisste redan nu att Fröken hade planer på
att få mig antagen i Katarina Real. Hon

måtte ue&ligen ha trott på

att

fttin

tankspriddhet giorde mig som klippt och
skuren för en professorstitel om iag fick
den bildning Katarina Realskola hade att
ge. Sen uar uögen öppen till Södra lattulärouerket och U ppsala uniuersitet.

Min far gladde

sig.

Att gå i Katarina

Real skulle komma att ge mig rätten att
bära skolmössa acb han talade om den
d.ag han shulle få se mig i skolmössa som
om redan utprouningen au denna skolmössa gav mig rätten

att halla tnig

både

professor och doktor, Vad han inte uisste
och uiigrade begripa var att om jag tog på
mig denna skolmössa skulle ittg betraktas
son uor mans nid.ing i vtlra kuartet på

östra Södernalnt, Jag kom också att

tuäruögra att lta den på mig uilket tyuärr
giorde honom nrychet förtuiulad och för
hans skull bar iag den en. dag, hrte långt
men ett par kuarter, och det räckte för
dtt iag skulle förstå att rned en sån mössa gick man inte ostraffad Borgmöstargatan net
Jag försökte förklara för min far att
iag inte skulle nå Katarina Real oshadd
bärande den satans skolmössan. Snäll
som han uar erbjöd han sig att de första
dagarna fölia nrig till den nya skolan. Det
lyckades iag förhindra. Det skulle ha

giort saken etter uärre'".

Skolmössan var alltså ett problem för Stig

och förmodligen för många fler under
krigsåren.

När jag började

i

Katarina

Fteal 1949 var seden att bära skolmössa
försvunnen liksom bruket av den gråa
realexamensmössan när iag gick ut sko-

lan 1954.
Det som förvånar mig mest i boken är

Stigs beskrivning av den utbredda nazisi skolan under krigsåren. Jag citerar.. .

men

"Från mitt kuarter uar det bara iag som
skulle gå i Katarina Real. Men iag hade
en skolkamrat som också tuingats till detta, flågot mindre motuilligt än iag kanske,
han hette Jan-Ola och bodde i hörnan
Klippgatan-Skånegal:an, mitt emot min
port, Det huset uar HSB:s första experimenthus för enrumslägenheter med hök,
ettor kallade, och meningen vdr nog
aldrig att där skulle bo ett barn. Men nu
bodde där högst upp ett barn, Jan-Ola.
Han lehte nafi.tiligtuis aldrig på uåran
gård eller uar med i nåt gäng, men han
och iag löste ibland läxor tillsammans
uppe hos hanom, Hans far uar restourangmusiker och dessutom uar han radioornatör och kuncle sända runt hela Eurcpa och ackså mottaga siindningar. Han
uisste uad som egentligen försiggick ute i
uärlden och han uar, trots att ban inte
heller fick organisera sig ltolitiskt, en
brinnande anthuzist.
lon-Ola kunde också sända och ta
emot radiomedclelanden från och till andra radioamatörer u.te i Europa och kanske

ännu längre bort. Han kunde knacka
morsealfabetet ocb lösa det och det han

sa pågick bland helt yanligt folk ute

i

uärlden uisste också iag. Han uar med
endra ord en spännonde kamrat.
Farlig att ha skulle det uisa sig. Men
inte det första året i Katarina Real
Förutom honom uar det tuå killar i uår

ålder från Stiftelsebuset för fattiga judar,
heb enhelt kallat Judehuset, soln låg uid
sidan au H.SI]:s enntmshus, som också
skulle gå i Katarina Real,
Judekillarna könde iag bra, de tillhörflesta au dem sarnma gäng sorn vi,
och de tuå uar siäluklart lika mycket emot
att gå i en skola på fel sida om Götgaten
som iag ocb Jan-Ola uar.
Vi uisste att ui skulle komtna att få spö.
d.e de
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Yad ui inte anade uar an ui faktiskt inte
skulle få spö för att ui kom från gator
öster otn Götgdtan. Jadekillarna skulle få
spö ittst för an de uar judar och lan-Ola
ocb iag för att ui uar deras uännet Det
uar inte alldeles lätt att förstå från barian,
det bleu lättare sen.
De storo killar som behärskade Katarina Reals skolgård uar rnedlemttnr i något
sonr jag tror kallades Nordisk samling
och gick i stöular och ridbyxor och kallade sig kadetter i uämtiänst. De tillhörde
Lindholms soldater som bade som motto
att höia sanningens blixtrande suärd.
Till en börian, saftt s6gt, gick det an.
Men det bleu uäne, tyvörr mycket uäne.
Hälften au liirarna hade heller inget etnot
att ge en iudekille en extra örfil, och en
iudeuän som öppet förnedrade sitt ariska
blod kunde gott få sig tuå extra öfilar.
De lärqre som faktiskt försökte säna
stopp för denna totala dumhet uar de som
sen först inkallades ocb ersat-tes au pen^
sionerade sadister.

Då, den dör dagen innan iag borde
uara i skolan ocb ta emot slutbetyget,
men istiillet var på uäg till Katarinauägen,

skolan

i

grunden vad gäller mänskliga

värderingar.

Gymnasriklärare under mina år var
ryttmästare Lundberg, Kusken kallad.
Så vitt jag minns spöade han oss aldrig, men han var nog så militärisk i sin
gymnastikundewisning. På Stigs tid var
det hårdare bud, jag citerar...

"Vi hade en ganska egendomlig gyffinastikkirare, en kapten, som drack et soffa
pilsner om dan, en soffa är en låda innehållancle femtiotuå pilsner. En sån hämtade några au oss uarie dag åt honom.
Som kapten uar han naturligwis mån
om att få lite militärisk pli på oss om nu
kriget shulle kommo och iag kan inte påstå att iag tyckte mrycket om honom.
Men en dag beriittade han föliande och

det är niistan det enda som sitter kuar i

mitt arma buuud

sen den skobiden:
Varie nyårsafton iust son klockan närmar sig toluslaget samlas alla Stockholms
statyer runt Karl XII där han står och

pekar mot öster.
När uäl alla stutyema är på plats bArjar så hiähekorungen att bercitta om alla

hade fiiltmarskalk Paulus kapitulerat uid

sfua krigarbragdet och han är enormt
skrytsam och tröttsam. Så småningom

allierade skulle segra.
Men det trodde siälvklart inte nån som

kommer han så in på de brauader han utförde under slaget uid Narua.
Då orkar uår lille gosse, uår staty, inte
höra på kingre. Han trönger sig fram mellan alla de andra konunganw i brans och

Stalhryrad och ltalien kapitulerat utan
uillkor så det uar ingen tuekan om att de

kallade sig kadett

i

uärntjänst och fort-

farande tilliits gå uniformerad och i stöular i skolan till och med börande geuär.
Det låter lika nurrigt som det uar".

Det var alltså under Cornelius Sjöwalls
tid som rektor sådant tilläts pågå, så här
långt i efterhand mycket förvånande.
Uncler mina år i skolan var Gustaf
Sigurd rektor. Han har blivir mycket kri
tiserad för sitt, enligt många, despotiska
ledarskap, men någon rasism eller mobbing av oliktänkande märkte jag aldrig
av. Sigurd, som kom till skolan 1944,
hade alltså pä nägra år lyckats förändra

uisar sin spiinda bögerarmsmuskel ocb
säger: Hör du du, könn på den här biffen.
Så ska ni södergrabbar uppträda, siiger
han sen. Det ska ni göru ifall ni triiffar på
nån östermalmore sorn ftor han har nåt
ett komma tned.
Den gymnastikliiraren uar, i total ,not-

sats

till

den löitnant ui då och då hade

som uiharie, absolat antindzist,
Båda uar sadister. Kaptenen på ett engelskt sött och ltan slog en hårt i ändan
med. en gynnnstiksko. Löitnanten uar
tyskt sadktisk och rappade till ctss med en

florett. De tuå grabbarna från iudekåken
plågad,e han så mycket hcn kunde och
han lyckades också få håtla att sluta. De
tålde inte mer,
Om han hört kaptenens berättelse ont.
gossen som st<td staty på uäggen till gymnastiksdlen hude han fått h<tnom auske-

dad också.

Här nånstans anser iag an iag bör sh.tta. Men kanske ändå inte.
En liten notis i en dagstidning från nouember krigets näst sista år, ocb som
hand.hr otn cfit suensha säkerhetspolisen
auslöiat en tysk baron som arbetade på
Tyska turistbyrån såsom uarande spion,
slutar:

dialekter du uacl orsak är nu inte suårt att
förstå. Han talade suenska alldeles flytande, och det radde honom speciellt att
brili era med iikta stockh olmsslang,
Jag undrar ändå am inte den tyske baranen auslöiat sig siälu på tirtgo minuter
om han försökt snacka med <tss på östra
Södermalm,
Nån au oss hade htgnt spönt sin högerarmsmuskel och sagt: Hör du du, känn på
den här brffen".

Ja, så slutar hela boken, läs den och har
du inte läst Stigs opus magnum Vem älskar Yngve Frej, så läs den också.

Hans-Åke Bodin

Det kan sott en kuriositet niimnas att

Ålderman

den rnycket språkkunnige tyske baronen
utbildade sig som specialist på suenska
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Vi kontakude Stig Claesson
tned en förfrågan om han kunde tiinka sig att meduerka i årets tnatihel.
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Stig Claessons suarsbreu \ri kan alltså.

friu anuända hans bok "Svatt asfalt grönt gräs".
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DÅ, Nu ocH sEDAN...
...rönnNrNGSLrv UNDER 7j ÅR.
På de närmast följande sidorna kan Du
läsa hur det gick till när Katarina Skolgille bildades för 75 är sedan. Det är fan-

riens källarlokal och brukar föregås av en

tastiskt att Gillet har kvar dessa originalhandlingar, som här ordagrant är avskrivna, i sitr arkiv, efter alla dessa år. De sex
avskrifterna av originalprotokollen redovisas nu för första gången för alla med-

välskrivna dokument och givetvis med

lemmar.

bläckskrift. Det var en period man uppen-

bart skriver der mesta för hand, skrivmaskin förekommer ytterst sparsamt.
Hur fick sryrelsekamrarerna del av styrelseprotokollen, frägar man sig. tdag skriv-

Gillets arkiv är enastående med en mängd

olika typer av handlingar i originalform
från skilda tidsperioder. Här finns styrelseprotokoll, årsberättelser, korrespondens, inbjudningar, skolkataloger, telegrarn, uppvaktningar m. m. Förutom
nämnda dokument finns i arkivet även ett
antal gamla foton och till och med några
gamla ljudupptagningar i tapeform i arkivet. Dessutom finns Gillets regalier som
brukar visas i samband med årsmötena.
De flesta av alla handlingar i vårt arkiv är
Gillets arkivexemplar. Ibland tillförs nya
handlingar som gåvor emellertid från
medlemmar som t ex foton, konstverk,
böcker, Om någon i framtiden vill skriva
Gillets historia skulle det ta vederbörande
en ansenlig tid rned att bara gå igenom
allt material. När man tar del av detta
kan man i vissa handlingar indirekt läsa

om händelser och skeenden i vårt samhälle t ex i frrrm av krig och arbetslöshet
som indirekt påverkat Gillets verksamhet.

De bifogade protokollen är ett antal his-

toriska dokument

ostmacka och en öl i all enkelhet. Alla
clåtida handlingar är med sirlig handstil

i

många avseenden.

Lägg märke till alla herrarnas titlar och
det generösa språket med en elegant artighet herrarna emellan. De överdådiga
rnåltiderna som man intog i sanrband
med sina möten Iyser i dagens styrelsearbete helt med sin frånvaro. Dagens styrelsemöten äger vanligen rum i arkiva-

er selqeteraren protokoll efter varje styrelsemöte. Ett utkast

per e-post

till protokoll

skickas

till

fudernrannen som ger sitt
godkännande. Därefter sprids handlingen
till övriga styrelsekamrater med e-post.
Originalhandlingen justeras vid påföljande styrelsemöte.

Trots att läroverket utexaminerade sina
sista elever är 1,964 befinner sig skolans

kamratförening, Katarina Skolgille, i en
mycket aktiv period. Sniaåldern bland
medlemmarna är relativt hög av naturliga
skäI. Men under de senaste åren har mellan 10-15 nya kamrater årligen anslutit
sig till vår förening och det är ju, trots
dagens nedåtgående trend för föreningsliv, en mycket glädjande och positiv utveckling. Höst- respektive årsmöten har
under senare år besökts av mellan tiugofem och trettio procent av medlemmarna,
en hög och mycket glädjande anslutning.

Ett hundraårsjubileum år 2030

behöver

därf<ir inre vara en utopi. Då fordras det

dock att vi alla som är medlemmar av
Katarina Skolgille även framdeles hiälps
åt med rekryteringen av nya karnrater till
vår krets. Det är bara vi slälva som råder
över föreningens öde.
Tony Ruster
Sekreterarc
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Pnorororr
Någon dag omkring den 1 september 1929 anlände till Stockholm Gymnastikdirektör Lars Sandberg från Briissel, ddr han sedan många år innehaft ett svenskt
gymnastikinstitut. Som gammal elev vid Katarina S-klassiga läroverk uppsökte
han gamla skolkamraten Emil Vickhoff och uttalade för honom sin önskan att
någon gång sammanträffa med några fler av de gamla kamraterna. Gemensamt
telefonerade S. och V. till Konsul E. Olander, vilken genast anslöt sig till förslaget
att söka samla gamla katrinister och om möjligt bilda en kamratförening.
Resultatet blev ett upprop i pressen, vari kallades till möte
å restaurant Bellmansro fredagen den 6 seprember kl 8. e.m.
Till detta möte hade inbjudits följande f. d. lärare, nämligen Dr Malmstedt,
Dr Zamore och Dr Stigler, av vilka de wå förstnämnda infunno sig, varemot den

sistnämnde anmälde sig förhindrad av sjukdom. Dessutom infunno sig vid mötet:
(Se

bilaga 1!)
Par. 1.

Mötet öppnades med en välkosthälsning av konsul Olander, som enhälligt
utsågs att leda mötets förhandlingar.
Par.2.

Enhälligt beslöts att bilda en kamratförening.
Par. 3.

Till intersimsstyrelse med uppdrag att föra

saken vidare valCes
Konsul Einar Olander, ordf.
Kamrer Marcks v. 'Wirtemberg, vice ordf.
Kapten Enar Ekström, sekreterare,
Dir, E. Lipschiitz, kassaförvaltare,
Grosshandlare Alfred Jansson, arkivarie,
Notarie Emil Vickhoff, klubbmästare,
Juvelerare Rundgren och Ingenjör John Adamson, välgörenhetskommitterade,
Nyblom och Jakobsson, revisorer.
Par- 4.
På förslag av ordföranden valdes enhalligt Dr Malmstedt, Dr Stigler och
Dr Zanrore till föreningens hedersledamöter.

Under och efter förhandlingarna intogs en animerad sup6, varunder åtskilliga både
allvarliga och humoristiska tal höllos. Bl. a. talade Lektor Malmstedt i egenskap av
såväl f .d. elev som f. d. ldrare vid Katarina Läroverk för den gamla kära skolan,
<lch för lärarna, bl. a. de numera avsomnade Rektor Björling samt Doktorerna
Högberg och Bruzin. Bland de mera humoristiska talarne utmärkte sig särskilt
Magister Danielsson, som till samtligas förnöjelse drog åtskilliga gamla skolhistorier.
Telegram anlände från Dr Stigler och besvarades. De närvarande fotograferades,
och beslöt att ett fotografi skulle införlivas med förenings arkiv.
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Mötet kan anses ha varit en succ6s. Stärnningen var hela kvällen den bästa
tänkbara och icke mörkret, men väl daggryningen åtskilde de stridande,
vilka helt säkert på alla håll tillskrevo sig en seger.
In fidem:
Ernil Vickhoff
Justeras:

Einar Olander

Pnorororr
Vid sammanträde rned interinrsstyrelsen för Karnratföreningen av f. d. elever
vid Katarina S-klassiga läroverk i Konsul Olanders bostad, Katarinavägen 13 A,
Stockhohn, den 5 december 1.929,
Närvarande: Konsul Einar Olander, Kamrer Marcks v Wi.irtemberg,
Dir. E. Lipschötz och Notarie E. Vickhoff.
Par. 1.

Öppnades sammanrädet av Dir. E Olander, som meddelade, att samtliga
medlemmar av interimsstyrelsen blivit kallade, utorn l(apten Ekströrn,
som icke kunnat anträffas.
Par,2.
Beklagade ordf., att intet nytt möte kunnat såsom beramat varit, hållas
den 16 november på grund av en mängd anmälda förfall. Återbud hade emellertid givits till så många, som kunnat anträffas, men c{etta oaktat hade, enligt vad
som kommit till talarens kännedom, ett 10-tal per$oner infunnit sig beriirda dag
å Bellmansro och, som han hoppades, likaväl roat sig på bästa sätt.

Att föra protokoll för

Par. 3dagen utsligs i Kapten Ekströms frånvaro

undertecknacl Vickhoff

.

Par. 4.
samanrräde lördagen den 14 december kl, 8
å Bellnransro, varom annonser skulle införas lördagen den 7 och torsdagen
den 12 i Stockholms Dagblad, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter
Beslöts att kalla

till allmänt

och Nya Dagligt Allehanda.
Par. 5.
Beslöts art

till sammanträdet inbjuda föreningens tre

hedersledarnöter,

Doktorerna Mahnstedr, Stigler och Zamore.
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Par. 5.
Beslöts att som namn på den nybildade föreningen fdreslå S:a Catharina Skolgille.

Par' 7 '

Diskuterades Brunddr€en

till ett sff:;|;'å::*:åå11..t'

åt undertecknad

Par' 8.
Upplöstes sammanträdet av den iust då tillstädeskommande förtjusande Kosulinnan
Olander med förklaring, att hon väntade med en sup6, som visade sig vara deliciös.

ln fidem: Emil Vckhoff
Justeras: Einar Olander

Pnotororl
Protokoll, hållet vid sammanträde med

f. d. lärare och elever vid Katarina Lågre Allm. Läroverk och Katarina Realskola
å restaurant Bellmansro den 14 december 7929

H.8

e. m.

Närvarande: Av interimsstyrelsen FIrr Lipschiitz, Marcks v. Wiiirtemberg
Olander, Rundglen, Vickhoff, samt ett 30-tal andra gamla kåtrinister,
bland vilka märktes f. d. lärarne Malmstedt, Stigler och Zamore.

s1.
Öppnades sammanträdet av ordf. i interimsstyrelsen, konsul E.Olander,
som utsågs att leda dagens förhandlingar.

s2.
Då interimsstyrelsens sekreterare, Kapten Ekström, icke var nårvarande,
uppdrogs åt undertecknad Vickhoff atr föra dagens protokoll'

s3.
Upplästes och godkändes protokollet från sammanträdet den 6 september.

s4.
Anmälde ordf. att Kapten Ekström på grund av bristande tid undanbett sig
sekreterarskapet. Med anledning härav uppdrogs åt undertecknad Vickherff
att fungera som interimsstyrelsens sekreterare.

s5.
Att fungera

som klubbmästare, irrtill dess ordinarie styrelse valts,

uppdrogs åt Ingeniör Gumpel.
-11 -

s6.
l)iskuterades den blivande föreningens namn, varvid man stannade vid förslaget
Katarina Skolgille, framfört av Kamrer Marcks v. Wiirtemberg. Något bindande
beslut fattades dock icke, utan beslöt bordlägga frågan till näsra sammanträde.

s7.
Beslöts, att interimsstyrelsen med ovan nämnda förändringar skulle fungera,
till dess ordinarie styrelse valts.

s8.
Upplästes ett av interimsstyrelsen uppgjort stadgeförslag. Efter en längre
diskussion beslöts att bordlägga stadgefrågan liksom förut narnnfrågan
för slutligt avgörande vid nästa sanrmanträcle, samt att interimsstyrelsen
skulle överarbeta stadgeförslaget med ledning av den förda diskussionen,
låta trycka och i samband med kallelsen till nästa sammanträde utsända
detsamma till medlemrnarne.

se.
Beslöts, att nästa sammanträde skulle hållas på Bellmansrcl
lördagen den 25 ianuari 1930.

s 10.
Beslöts, att kallelse skulle ske med kort genom allmänna posten
samt med annons en gång i alhnänna tidningarna.
s 11.
Antogs med tacksamlret ett anbud av Red. Sven lvar Peterson
att gratis ombesörja annonser och annan reklam i Nya Dagl. Allehanda.

s 12.
Avslöts sammanträdet av ordf., varefter gemen$am sup6 intogs.
Stockholm som ovan

In fidem: Emil Vickhoff
Justeras: Einar Olander
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Pnorororr
protokoll vid stämma med Katarina skolgille å Bellmansro Restaurant
lördagen den 25 januari 1930

kl' 8 e. rn.

Närvarande:
Av interimsstyrelsen Herrar Olander, Marcks v. Wiirtemberg, Lipschiitz,
Vckhoff och Rundgren samt ett 50-tal gillesmedlemmar

s1.
Öppnades mötet av interinrsstyrelsens ordförande, som hälsade de närvarande
uälko*n", därvid särskilt de gamla lärarne, Doktorerna Malmstedt, Sdgler
och Zamore samt Direktörerna H. Löwenadler, Göteborg, som särskilt rest
upp dll Stockholm för an bevista stämman.

s2.

Meddelade Kanrrer B. Glaumann, a$ han donerade 500 kr. som en grundplåt
till Gillets fonder, att av årsstämman efter gottfinnande disponeras för
Giltets ändamåI. f)e närvarandes tack för den frikostiga gåvan framfördes
av ordföranden.

s3.
Mom.

f.

i;

Framlades och utdelades till de närvarande ett av interimsstyrelsen utarbetat
forslag till stadgar för Gillet lbil. ll, vilket livligt diskuterades'

Mom.2.
Förklarades stadgeförslaget, med i bilagan angivna ändringar, vilande
till ajournerad stämma, som av interimsstyrelsen borde sammankallas
i mars månad.

s4.
Avslutades förhandlingarna, efter det ordföranden tackat de närvarande
för deras intresserade och värdefulla diskussionsinlägg, varefter följde
gemensam suP6 med nachsPiel.
Stockholm som ovan,

In fidem: Emil Vickhoff
Justeras: Einar Olander
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Pnororon
Protokoll vid ajournerad konstituerande stämma med Katarina Skolgille
i Katarina Realskolas högtidssal den 2213 1930 kl 7 e.m.

s1.
Hälsade åldermannen de närvarande välkomna, därvid särskilt tolkande
medlemmarnas glädje över att på denna minnesrika lokal bland sig återse
de lårare, vilkas undervisning och omvårdnad de för decennier sedan
åtnjutir inom dessa gamla murar.

s2.

Vände sig åldermannen särskilt till Rektor Siöwall med ett tack för hans
tillmötesgående att bereda Gllet tillfälle aft få sammanträda i sin gamla skola,
som iu inom kort skulle tillhöra endast minnenas väild. Han beskrevi
huru medlemmarna med glädje och vemod nyss besökt sina gamla klassrum
samt med andakt beskådat de av Dir. Löwenadler bekostade väggmålningar,
som pryda skolans vestibul och trappuppgång, vilka konswerk många gamla
elever nu sågo för första gången.

s3.
Utsågs på förslag av åldermannen Rektor Sjö*'all

till hedersledamot av Gillet.

s4.

Upplästes en skrivelse från medlemmen Bernh. Glaumann, varigenom han till
Gillet gjorde ytterligare en donation. Skrivelsens innehåll framgår av bilaga 1
[Förvaras av Lipschiitz. (Saknas mars 1990)].
Åld.rntnnnen framförde i varma ordalag Gillets tacksamhet.

s5.

Äteropptogs till behandling det vid fdregående stämma bordlagda stadgeförslaget.
Med ledning av till de närvarande utdelade hektograferade exemplar, vari tidigare
beslutade ändringar iakttagits, genomdiskuterades förslaget ånyo punkt för punkt,
och

s6.

Konstituerade sig Katarina Skolgille definitivt genom antagande av stadgarna i
den form, som framgår av bilaga 2. (Förslag till Stadgar för Katarina Skolgille.)

se.
Ajournerade åldermannen stämman med förklaring, att densamma en halvtimme senare skulle fortsättas med sup6 och nachspiel i Kontoristföreningens
nyöppnade lokaler.

In fidem
Emil Vickhoff
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Skreds

s7.
till styrelseval, varvid

utsågsr

till ålderman Konsul Einar Olander,
till vice ålderman Kamrer G. W. Marcks

v. Wi.irtemberg,

till förste Protonotarie Notarie E. Vickhoff'
till andre protonotarie Disponent Axel Elffors,
till kassaförvaltare Fabrikör E. Lipschiiw,
till arkivarie Grossh. Alfr' Jansson
till tavernare Ingeniör Ivar Siösteen
till

välfärdsdelegerade Ingeniör John Adamsson och Juvelerare Henrik Rundgren.

s8.
valdes Kamrer Emil Nyblom och Köpman Birger Bäckströrn
samt Hellsten och Maskinmästare Nils Swedrnan till deras suppleanter.

Till revisorer

Som ovan

EmilVckhoff
Justera$

Einar Olander

Pnorororr
Protokoll vid samnranträde rned Katarina Skolgille
å Bellmansro den 27 19 1930.
Cirka 20 gillesbröder närvarande.

;

s1.
Ordföranden öppnade sarnmanträdet och ledde förhandlingarna.

s2.
Meddelades, att sedan sista stämman wå bröder av Gillet, Bernhard Glauman
och Anton Moore avslutat sin iordiska gärning, och som en gärd av akuring
och saknacl gjordes allmän uppresning och iakttogs en nrinuts tystnad.

s3.
Llpplästes ett tack från Fru Glaumann för Gillets uppvaktning vid hennes

mans begravning,

s4.
Ett märke på nål att bäras å rockslaget förevisades och antogs.
Av priset, kr. l:50, skall 50 öre dllföras gillet.
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s5.
Hölls ett föredrag med skioptikonbilder av Dir. Lars Sandberg om det moderna
Belgien. Föredraget åhördes med stort intresse och må betecknas som synnerligen
väl framfört och beledsagat åv charmanta bilder från olika platser i Belgien.

s6.
Tävernaren hade sörjt för en god måltid, och efter densamma serverades
kaffe i festvåningen med trevligt samkväm och 29 tal. Talarne voro de vanliga:
Olander, Marcks, Siösteen, Malmstedt, Sandberg m.fl.. Rektor Siöwall anlände
från S.H.T först kl 12.15 och ktrnde på grund av den knappa tiden ei
medhinna mer än 7 tal.l ett av dessa föreslog han att bringa styrelsen
till tiggarestaven för att till instundande inl'igning av Katarina nya läroverk
få ihop något mynt till en donation från Gillet.

$7.
Sedan det meddelats, att källarmästaren underlåtit begåa resolution

för längre öppethållande av tillflyktsorten, avfolkades lokalen hastigt.
Man sade 'auf 'Wiedersehen' och lämnade varandra åt förskingringen
för denna gång.
Vid protokollet:
Axel Elffors
Justeras:

Einar Olander
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director
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114

Stvrmansgatan 45
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350714
470227

115

tr

Högbcrgsgatan 46

Mölndalsbacken 88
Virebergsvägen

t9

Myggdalsvägen 35

leg läkare

Ingemar 200209 fd

Stockholm
Sollentuna
Stockholm
Solna
Stockholm
Enskede
Solna

Tyresö
Enskede

Stockholm

Saltslögränd 7

133

Cun
Ungh, Jan-Olou'

180423 lektor

Igelkottsvägen 11

167

35
56

46,0905 VD

Spackelgränd 17

137

38 Västerhaninge

Wallduq Olle
rffalleg Sven

370427

Sekreterarbacken 20

128

271,01,3

leg lå&are

Bromma Kyrkväg 456 A

168

Wendin,

391225

dipl föret ek, vd

Pudelgränd 52

128

38
58
62

240919

pensionär

Blåklocksvägen 22

165

340417

ark SAR/MSA
ingeniör

Krisdnavägen 23

Tidebäck,
Ulvås,

Voltaire,

Olov
Göran
Fr6d6ric H

Örnhall, Hans
Östergren,

B<5rie

350.508

VD

Kyrkiingsbacken 14
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Saltslöbaden
Bromma
Skarpnäck
Bromma
Sköndal

71 Hässelby
131 50 Saltsiö Duvnäs
141 35 Huddinge

HnpnnsrEnennörnn
A Malmstedt, lektor

Nils Sahlberg, kapellmästare

Cornelius Sjöwall, rektor
J E Stigler, läroverksadiunkt
Carl Zamore, läroverksadlunkt
Adolf Rising, fil dr
Lars Sandberg, gymnastikdirektör
Waldemar Gårdlund, med dr

Tord Shugge, kamrer
Åke Malmegård, direktör
Bo Stålbo, direktör
Enrin Ekblom, assuransdirektör
Arnold B jörklund, kontorschef
Edvin Bergman, kamrer
Erik Sundelin, ingenjör
Erik Jernström, kamrer
Åke Källström, bankdirektör

lvar Siösteen, byggnadsingeniör
Sidney Holm, direkdr
Gustaf Sigurd, rektor

JunervnrERANER MED

50 MEDLEMSÅR ELLER MER
23

1 Bo Stålbo
2 Tore S€lbo
3 Harry Smedstad
4 Emin Ekblom
5 Herbert Karlsson
6 Bengt Hoel
7 Arnold Björklund
8 Sven Schnell
9 Hugo Åberg

30 Tore Lager

31
32
33
34
35
36

10 Sven Gunnar Hedlund
11 Lars Erik Widvall
12 Karl Erik Degen
13 Lars Högsröm

14 Erik Jernström
15
16
17
18
19

Lennart Wrenkler

24 Edvin Bergman
25 Boris Beltzikoff
26 Fritz Åberg
27 Bo Ahlquist
28 Åke Brolinder
29 Vincent Land€n
Arne Ellwerth
Klas Ericsson
Stig Jonsäter

Ingemar Tidbäck
Gösta Weiimar
Hans Svensson
Per Gisslar
Giista Erikson
Lennart Ingelsson
Rune Unger
Bertil Berggren-Askenström

Albin Pettersson

37

Sven Stierner

38
39
40
4.t
42 Kurt Eklöf
43 Ewald Hierner

Tore Björklund
Rune Lindgren

Jörn Olof Minding

20 Karl Erik Norsten
21 Bertil Ros6n
22 Etik Sundelin

44
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Bo Nilsson

IN MnnnoRIAM
1986
Lennart Driissing, 81 år
Karl-Gustaf Jalde, 78 år
Claes Lindahl, 58 år

Nils B. Nilsson, 69 år
Harry Norling, 80 år

7992

7999

Gunnar Grönqvist, 80 år
Karl-Erik Norgren, 84 år
Bo Stålbo, 79 år

Hjalmar Körner, 81 år
Tore Hamberg, 89 år
2AOO

1987
Bo Gusterman, 69 år
Stig Mnnknäs, 73 år

1993
Edvin Bergman, 80 år
Herbert Karlsson, 87 år
Lennart Wrenklet, 78 år
Sten Forslund, 79 år
Tore Björklund, 78 år

1988

1994

Sture Andersson, 70 år

Carl Äke Hallin,77 är
lvlark Sylwan, 80 år
Tore Borgström, 84 år

Roger Fröberg, 74 år

Fritz Hasselblad, 82 år
Bengt Hoel, 79 år
Erik Holmqvist, 85 år
Hugo Johansson, 80 år
Per-Olof Persson, 75 år
Sven Ruus, 73 år
Hugo Äberg, 90 år
Fritiof Rehnberg, 74 år

Gösta Eriksson, 97 år

Harry Sundell, 65 år
Olle Dahlqvist, 82 år

20at
Bengt Ahrnfelt, 75 fu
Erik Grann, 78 år

Olof Hammarlund, 83 år
Sven Lager, 82 år
Rune Unger, 84 år
Gösta Weifmar, 93 år

2(n2

1989

7995
Bo l0idberg 84 år
Folke Lindörn, 83 år
Fritz Aberg,79 är
Gösta Linde5 83 år
Lennart Rosenlind, 79 år
Per Åke Nörzman, 79 år

Arnold Biörklund, 82 år
Olof Carelius, 70 år

Åke Brolindeq 89 år

20d.3

7996
Bemt Rosengren, 59 fu
Per Olof Jankell, 64 h

Lars Ahlberg, 77 år
Per Appelberg 75 år
Per Gisslar, 89 år
Sture Hansson, 82 år

Sture Zethraeus, 81 år

Stig Danielsson, 82 år

Valfrid Larsson, 71 år
Sven Stjerne4 74 år

p9a

Richard Carlgen,TS är

Edvard Carlsson, S6 år
Ralph Eriksson, 77 år
Sren Robin, 79 år

Bengt Carlquist, 82 år

1991

Carl Henrik Witrrock, 82 år
Lars Erik Danielsson, 56 år

Togo Danielsson, ST är
Karl-Erik Degen, 81 år
Emin Ekblom, 97 år
Sture Lönnberg, 85 år
Gunnar Nauman, 97 år
Ragnar Sjöpgen, 93 år
Erk Åberg, 83 år

1D7

1998
Bengt lvlagnusson, 79 är
Bengt Östregård,76 ät
Bertil Rubin, 76 år
Gunnar Strindborg, 80 år
Åke Beijer, 79 år
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Allan Hult€n, 88 år
Arne Ellwerth, 84 år
Boris Belzikoff, 94 år
Giista Råland, 87 år
Lars Erik Widvall, 88 år
Sven-Ulf Pettersson, 87 år
Åke Forsell, 82 år

Olle Karlsten, 83 år
Berndt Råckle, 67 år
Arne Sjöberg, 77 år
Harry Smedstad,95 år
2004
Conny Samuelsson, 68 år
Erik Jernström, 90 år
Klas Ericsson,9l år
Åke Backteman, 89 år

200s
Bertil Elmgren, 82 år

Srvnnrsn
Älder-"o

vice Selc

Hans Åke Bodin
hansakc.bodin@telia.com

Gerry Bäcklin

Klubbmästare
Bonne Sundberg

Telefon: 08-643 21 81

bonne .s@tele2.se

vice Ålderman
Giran Wendin

Kassaförvaltare

Rådgivare

Bertil L Davin

goran@processbefu ktning.se

Jan Ädamson
ian.adamson@glitrcr.se

Sekreterare

Arkivarie

Sten Carlsson

Tony Ruster

Lars Björkberger
lars.bjorkberger@home.se

putell@telia.com

ruster@swipnet.se

bertilla.davin@swipnet,se

SroreNs RBrtonnn
J O I*ffler
Carl Biörling

-1871
1871-1905

S J A Boiie af Gennäs
Anders Grade

t9t8-t926

Cornelius Sjövall

L926-7944

Gustaf Sigurd

7944-1958
L958-1964

Sten Ankarberg

1905-1918

Grrrrrs Ärpnnr'rÄN
konsul
dr
C Sjöwall, rektor

E Olander,
'W Gårdlund, med

K-GBergengren,
E Ekblom,

banktjänstem,

assuransdirektör

1930-1931
1932-1944
1945-1.946
1947-1950

195I-1952

T Schugge, kamrer
Å Malmegård, direktör

1953-1956

kamrer
B Ros6n, civilingenjör
Å Källström, bankdirektör
H-Å Bodin, disponent

t96,1-1985

E Jernström,
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1957-1960
1986-1989
1990-L998
1999-

Vr recxeR NEDANsTÅnNoe
ANNoNSönnn ocH spoNSoRER
vARs BTDRAG HAR

r'önsrrucAT

rnRusrÄLLNINGEN Av DENNA MATRTKEL.
Adamsoa Jan
Björkberger Lars

Nilsson Bo

Bodin Hans-Åke
Brötmark Göran
Bäcklin Gerry

Rahm RoU

Carlsson Sten

I?endin Giiran

Paulsson Giisra

Ruster Tony
Sundberg Bonne

Eklöf Kurt
Graneborg

Ulf

,

Grann Beogt

Arnonser från:
Davin Benil L

Högström Lars

Kåby Ame

Ingelsson

l*nnart

Nordlander Lennart

Löftnark Jarl

4*1,
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