P r o t o k o l l.
Någon dag omkring den 1 september 1929 anlände till Stockholm Gymnastikdirektör Lars Sandberg från
Brüssel, där han sedan många år innehaft ett svenskt gymnastikinstitut. Som gammal elev vid Katarina 5klassiga 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 september kl 8. e.m.
Till detta möte hade inbjudits följande f.d. lärare, nämligen Dr Malmstedt, Dr Zamore och Dr Stigler, av vilka de
två 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 led mötets förhandlingar.
Par.2.
Enhälligt beslöts att bilda en kamratförening.
Par. 3.
Till intersimsstyrelse med uppdrag att föra saken vidare valdes
Konsul Einar Olander, ordf.
Kamrer Marcks v. Würtemberg, vice ordf.
Kapten Enar Ekström, sekreterare,
Dir, E. Lipschütz, 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 enhälligt
Dr Malmstedt,
” Stigler och
” Zamore till föreningens hedersledamöter.
Under och efter förhandlingarna intogs en animerad supé, varunder åtskilliga både allvarliga och humoristiska tal
höllos. Bl.a. talade Lektor Malmstedt i egenskap av såväl f.d. elev som f.d. lärare vid Katarina Läroverk för den
gamla kära skolan, och 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.
Mötet kan anses ha varit en succés. Stämningen 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.
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