


Ett slorl tqck...
...till ull" Gill.sbröJer som

rrJ", åren I9L2-I963 kopt"

sina hlaJ"r på SoJra Varuhuset,

- karrt som söJers alJsta lrur,rhnr.

KLAD-ER pö Södrq Voruhuset!

Vorul, urets u erlesamhet u pplrarån
samma år som Katarino Rnolslrolo.

Bertil Dauins föräldrar och hans farmor startade Varuhuset rgt >

under namnet "Södra Gottköpsbutiken för korta och långa varor'.
Idag huserar Nordea i lokalerna.

Telefoner: 42 27 91 , 42 27 92, 42 27 93
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Ktarteret Cephalus i Gamla Stan. Foto: hnp://su.uihipedia.org/wiki/Kuartelet-Cephalus

Eleven John 0lof "0lle" Lundström
au Lars Lundström, eleu rg5g - ry62. Pappa OlIe gich i Kat ReaI ryjr - ryj6

Äret rg3r, flyttade familjen Lundström
från Sollefteå till Stockholm och sonen
John Olof "Olle" skrevs in vid Katarina
realskola hösten samma år. Han tog rea-
len och utbildade sig till byggnadsingen-
jör och utnämndes senare till Arkitekt

SAR av Sveriges Arkitekters Riksför-
bund. Han blev också min pappa.

En bidragande orsak till utnämningen
torde ha varit att han var en av de två
upphovsmän som ritade regeringens
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Kotorino Reolskolo I 940
Jorgen G. Hedenhag, ryj7 -tg"4>

Här är en liten episod som jag kommer
ihåg så länge jag lever:

Bakgrunden var Skolans Regler om
Huvudbonad:

"Endast skolmössa (eller under vintertid)
skidmössa var tillåtna.
Absolut inte basker, keps eller annat."

Här är vad som hände:

Vi hade en lektion i franska under en
ung (ny) lärare, vars namn jag inte kom-
mer ihåg.

Plötsligt kom Rektor Cornelius Sjövall
in i klassrummet hållande på rak arm en
keps, som om det var en död råtta hållen
i svansen. "Vem äger den här ?" frågade
Sjövall.

Kepsen hade tydligen hängt i korridioren
utanför klassrummet.

Dödstyssst.

"Den är min, den är min, chefen" kom
det slutligen från låraren.

Sjövall släppte kepsen och lät den falla
till golvet och lämnade klassrummet
utan ett ord.

Typiskt för Rektor Sjövall.

... varpå en ännu mer irriterad magister
Linne fräser att "lite glögg" inte föranlett
kommentarerna som bombarderat sko-
lan per telefonl Den aningslöse eleven
räcker på nytt upp handen och säger att
"min farfar är apotekare och glöggen han
skänkt till oss är giord på 960Å-ig sprit!"

Det blev kvarsittning - igen

Fel svor till klossförestöndoren
Inguar Fröberg, ry,5,9- ry6j

Efter 196z års luciafirande påpekar en
irriterad magister Sven-Olov Linne, på
förekommen anledning, för sina r5-
åringar i klassen att alkoholförtäring är
strängeligen förbjuden och att rapporter
som strömmat in till skolan från allmän-
heten har varit mycket upprörande. En
aningslös elev räcker upp handen och
påpekar att man i många familjer firar
Lucia med lite glögg på morgonen som
kanske inte bör vara vara så farligt...eller?

Så här sågTomas Bohman ut i fb rg54.
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Ungdiur pö
Åhe Kleist, elev ry,46 - ry5 r

Tiu rberget

Gänget var löst sammansatt. En för-
enande faktor - förutom att vi gick i
samma klass - var kanske ett visst mått
av "ordentlighet"och skötsamhet och
en delad känsla för något som då inte
hade ett namn, men som man nu kanske
kunde kalla hamrat-ethos.

Våra hemmiljöer var skilda, alltifrån rent
proletära till mer välbeställda. Inte för
att det då spelade nån egentlig roll i vårt
umgänge, om också i medvetan-
det hos någon.

Alla bodde på Söder. Någons
skolväg tog honom ända från g:
ans vändslinga vid Danviken; en
annans gick från av P A Fogel-
ström beskrivna trakter nere
vid Barnängen; en tredjes från
Slas' uppviixtkvarter Kristal-
len på Klippgatan. En kamrat
hade mittemot sina fönster på

Katarina Bangata den port där
Nacka Skoglund bodde. Bland
de mest beviljade var de två som
bara behövde gå över gatan och

slukad skollunch tog vi oss dit cyklande
och kom andfådda tillbaka till första

gora en trappDestlgnlng lor att
na pt,rgg"ttian sin poriuppgång Allhelgonahvrhan

tetsynglingar, när hon försökte inpränta
de prepositioner som styr både dativ och
ackusativ: an, auf, hinter, in, neben, ilber,

unter, uor, zwischen.

Ty det var läsåret rg4g/5o, vi gick i 4s c,

och i den inhägnad på Tjurbergets topp
som var vår skola, hade vi passerat det
rena kalvstadiet. Var snarast att betrakta
som tjurämnen, hårt hållna i hagen av

rektor Sigurd och hans lärarkollegium.

skolan var våra yttre fiender få, tvärte-
mot den bild som myterna förmedlar

på Götgatan, bredvid vilken B-filmsbio- Eftersom näraliggande Allhelgonakyr-
gr"f"n Öora på den tiden låg. kan de åren hölls stängd, axlade rektorn

- -. -r: -- -r - vid sidan av plikten som auktoritetensutanlor sKolan var orverse sportsllga aK-

tiviteterminstag"-"nr"-ä";;;';;. upprätthållare-självpåtagetmanteln

Dit hörde vintertid b""i;;il;;il;;" som försvarare av den evangeliska tron;

bakom Eriksdalshalle". öriå.'rår7iå.i 
- vem minns inte hans årliga salvelse-

gällde fotboll pa 
"r, 

g.,rrpt";;"J;"fu; fulla utläggning under fanan på Gustav

Bohusgatans flickhrou"ri, åa;T; 
- Adolfsdagen?

Erlanders fru Aina var lärare. Efter i hast Täck vare de borglika murarna kring

eftermiddagstimmens tyska för Brita av södermalmska gängstrider. Nämnda

Klefbeck. Hon stod för sällsynt närvaro lärarkollegium var i gengäld vår fruk-
av kvinnlighet, var inte särskilt ung eller tade inre fiende, inkarnerad i gestalter

nån skönhet, men blev ändå föremål för såna som den vredesbenägne magister

lystna blickar från ännu svettiga puber- Jeppsson och den som sadist betraktade
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Biografen Palladium på Kungsgatan. Foto: StochholmshöIlan

ett poetiskt inslag av lätta snöflingor i
skenet av neonljusen utanför konstel-
lationen Oscars, Bal Palais, Zanzibar
(senare Fasching) och PalladiumT

Själva filmen var en gränsvidgning av sitt
eget slag. Till stockholmska nyupptäck-
ter sällade sig ett helt efterkrigseuropa
i skepnad av Carol Reeds suggestiva
Wien-porträtt. Behovet av spänning
fick sitt med besked i stadens kloaker.
Och det begynnande filosofiska med-
vetandet kunde ta del av de motsatta

syner på värld och medmänniskor som
som Orson Welles'Harry Lime och hans
ungdomsvän Holy Martin [Joseph Cot-
ton) företrädde, när de från det mäktiga
pariserhjulet blickade ner på Praterns
folkmassor.

Redan på hemvägen umgicks man med
drömmen att själv få bära en duffelcoat å

la Trevor Howard. En dröm som för min
egen del aldrig gick i uppfyllelse, lika
litet som en del andra som närdes senare.
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ska gå vid min sida!" Fast det inte gällde
mig, så kan jag få rysningar av blotta
tanken på denna fömedring!

Gnällas var mycket kolerisk och fick
minst ett par raseriutbrott varje lek-
tion, delade ut hemanmärkningar, skrek
ut sina egenpåhittade svordomar som
"slams" och slog sönder pekpinnar så att
flisorna rök. Han borde faktiskt ha fått
löneavdrag för denna otyglade förstörelse
av skolans materiel! Jag kan väl inte tro
att resterna transporterades ner till Ewe
Mattsson i slöjdsalen för att limmas ihop
där, ellerT

Bland lärarna finns det flera andra indivi-
der, som jag tycker sticker ut särskilt för
deras originella läggning. En sådan var
också Gustaf "Geten" Nilsson, som var
en härlig anekdotberättare. Han gisslade

öppet socialdemokratin med dess "folk-
hemstanke". Var något dåligt eller dumt
fick det tillägget "folkhems-". Elever,
som svarat fel eller på något annat sätt
misshagat honom tilltalades sarkastiskt
med förnamnet "Oskar". Pekpinnen
hade Geten också en speciell ritual med,
då han hade för vana att köra in den
innanför byxlinningen och dra den upp
och ner därl

Min bror, som r väldigt duktig i
engelska och uppsatsskrivning, gav mig
dock en fördel hos Bengt W Wall, som
även var en erkänd författare. När vi har
talat så mycket om pekpinnar, så kan vi
ta en till om magister Wall och om hans
egen variant att nyttja detta pedagogiska
instrument. Om någon var störande, så

kastade han pinnen med osviklig preci-
sion på denne, vilket hade en lugnande
effekt, så att undervisningen kunde
fortsätta. Jag tror, att pinnen dessutom
skulle återbördas av eleven i fråga!

Ska jag ta upp ytterligare några lärare, så

kan jag också välja musikläraren "Rock-
Helge" Nilsson. Det kan inte ha varit lätt
att bedriva någon ordnad undervisning i

detta ämne bland oss pubertetsslynglar,
och allt som oftast fick han sina utbrott
och slängde handgripligen ut någon ur
musiksalen. Egentligen var han en hygg-
lig karl, men utrustad med ett häftigt
humör.

Hans raka motsats var väl den bussige
och kolugne Manfred "Manne" Morha-
gen, som försökte att lära oss ett och
annat om fysik och kemi. Vår parallell-
klass hade skriftliga prov dagen innan
vår klass, vilket givetvis upptäcktes och
någon skaffade den vägen fram frågorna.
Manne körde nämligen med samma
frågor på vårt prog så det "underlättade"
ju en hel dell

Ja, det finns förstås mer att dra fram ur
minnenas dammiga arkiv, och mycket
har redan berättats av andra, men för-
hoppningsvis är det ändå några som kan
dra igenkännande på munnen åt mina
små betraktelser. Om tid och intresse
finns, så kan det kanske bli fler kapitel
ur denna skrift, innehållande tillbaka-
blickar med bl.a. "Fimpen", "Sten-Pelle",
"Hajen", "Kusken" och "Vax-Gurra'. Alla
med egenskaper som skulle kunna platsa
som roller i en dramatisering i stil med
"den gode, den onde, den fule"l

1959 fick det räcka för mig, och jag
började redan som r4-åring i gymnasiet,
i samskolan Enskede Läroverk vid Gull-
marsplan. En helt ny värld öppnades då
för migl Latinlinjen med z5 brudar och
bara 5 killar gav rikligt med möjligheter
till viktiga lärdomar, inte enbart av det
"bokliga' slaget.
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någonstans? Jag tror att det var min följdfråga
som iriterade honom. Han svarade inte och
jag fick en anmärkning. Till Johansson sa rek-
tom att han inte skulle vara tillsammans med
mig, att jag inte var bra för honom. Jag kände
mig kränkt. Jag hade inte tidigare pratat med
rektom. Vad hade han emot mig?

Varken jag eller Johansson uppskattade mor-
gonbönen och psalmsången på morgnarna i
aulan. En psalmrad: "Det är en ros utsprungen
av Jesse rot och stam" ändrade vi till: "Det
är en ros utsprungen som stungen av ett bi".
En morgon när vi sjungit vår egen version av
psalmen ombads jag att stanna kvar. Jag fick
en anmärkning av rektorn för att jag låtsats
sjunga. Vi pratade efteråt om att rektom läst
på läppama att vi sjungit ordet "bi" med mer
sluten mun än det öppna "stam".

Ordningen i skolan upprätthölls genom för-
ordningar, skrivna eller oskrivna, uppförande-
regler kommandon, och bestraffningar, i form
av hemanmärkningar, instållelse hos rektor
och i svåra fall relegering.

I tred;e klass fick jag rektorn som lärare i
kristendom. En rektor ska vara primus inter
pares pä en skola, den främste av likar. Men
hans undervisning var inte inspirerande, utan
torftis. Vi fick läsa höst elev efter e'lev och

stryka under i läroboken. Jag läste på ordent-
ligt inför slutprovet och svarade på alla frågor.
Vi fick inte tillbaka provet. Rektom läste upp
resultaten. Jag hade redan betyget Ba och fick
Ba på provet men B i slutbetyg.

Slöjdläraren däremot var en trevlig man. Han
bjöd in mig och några andra idrottsintres-
serade grabbar från skolan till I K Göta, där
han var tränare. På en lektion skickade han
mig att köpa en plankbit på brädgården som
då låg i ett industriområde, där Asö gymna-
sium ligger idag. Området sträckte sig fram
till Götgatan, och utmed gatan fanns det en
lång bazarliknande byggnad som inrymde
små butiker, bl.a. en skivaffär där man kunde
lyssna på jazz i ett bås. Där köpte jag min
första grammofonskiva, Buddy Bolden's Blues,
en 78-varvare.

Under ett lov arbetade jag som trettonåring
på Gunnarsons konditori vid Götgatan. Jag
cyklade en trehjuling med flak, lastad med
bröd och tårtot till filialen vid Rutger Fuchs-
gatan och Ringvägen. Det var fattigt på Söder
då. Min klasskamrat bodde i nödbostäder vid
Rosenlunds sjukhus. Idag är det ett annat Sö-
der än för 65 år sen. De nyrika har flyttat in.
Av plankbiten karvade jag ut en fruktskåI,
som tas fram varje jul.

Klass 3sC rgy. Bo Lindtröm har shichat in bilden och siuer löngst ner till uänstet
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En Kotrinists min nen
Nedtecknat au Tony Ruster, elev ry59ry6j
Någon vecka in i september rg59 ringde
man från skolan och hälsade mig väl-
kommen till klass raa. Min debut blev
någon vecka försenad då mitt slutbetyg
från 6:an i Katarina Södra inte räckte till
vid den första intagningen.

Jag kom från ett hem utan studietra-
dition. Far och mor hade 6 resp 7 års
folkskola.

Min mor tyckte att jag kunde börja i
butiken Järnhörnan på Södermannaga-
tan efter åttan om jag nu inte kom in
på läroverket, för det var ju en trevlig
butik. Vad min far, polisman, önskade
rninns jag inte. Militär eller polis kanske.
Jag minns att morfar inte tyckte att jag
skulle skolas vidare. Han hade arbetat
med sina händer och det var inte något
fel med det. Studier kostade dessutom en
massa pengar.

Nu gick jag i alla fall, med skälvande
ben, den första dagen till läroverket. Det
var en ny tid och nya möjligheter hade
öppnats för mig.

Jag minns första lektionen. Vi hade
lektion i tyska för Einar Prawitz. Han
pekade på mig och bad mig dra presens
av 'zu sein'. Man blev alltid tilltalad med
efternamnet i skolan. Jag fdrstod inte
vad karln menade och bara 13 år gammal
hade jag inte mod att förklara att detta
var min första dag i skolan och att jag
inte kunde svara på hans fråga.

Klassrummet jag kom till var inte så

modernt. Bänk och stol satt ihop som
i gamla tider. Ordningsmannen ropade
'Givakt' inför varje lektion, efter tredje
ringningen, och då skulle alla elever
stå upp och hälsa på magistern när han
gjorde entr€.

Varje morgon, sex dagar i veckan, började
skoldagen med morgonbön i aulan.

Närvaro, med psalmbok, var obligatorisk.
Tillhörde man annat trossamfund eller
bodde långt från skolan kunde man dock
befrias från morgonbönen. På podiet satt
rektor Sten Ankarberg och spanade, som
en hök, ut över församlingen. Läxläsning
eller samtal var strängeligen förbju-
det. Morgonbönsförättaren var oftast
kristendomsläraren Valfrid Källskog eller
priisten Uno Friedner. Ett par psalmer
var legio och orgeln trakterades av en
elev. Man satte sig inte var som helst i
aulan utan varje klass hade sina bestäm-
da platser. Klassens ordningsman skulle
efter avslutad morgonbön lämna en lapp
i lådan vid utgången med uppgift om
hur många elever från hans klass som var
närvarande. Frånvarande elever fick en
anmärkning att visa upp för målsman.
Den skulle signeras och returneras till
skolan. Upprepade anmärkningar kunde
innebära kvarsittning och i värsta fall
sänkt ordningsbetyg.

Det hände ibland att rektorn tyckte att
vi gossar sjöng lite skralt. Då frågade han
eleverna:

"Vad skulle Vår Herre tycka om denna
usla sång?" Han påbjöd därpå att vi
skulle sjunga psalmen en gång till, varvid
resultatet blev att taket i aulan nästan
lyfte sig.

Många av eleverna i sista klassen, 5s var
små modelejon, klädda i kostym, paletå
och ibland även hatt. Man kunde höra
dessa 'högstuderade'elever gå runt på
skolgården och läsa/tala inte bara tyska
utan ibland även franska. Det lät impo-
nerande och man undrade om man själv
någonsin skulle nå upp till denna nivå av
kunnande. Dessa elever var ca16-17 är.

Gyrnnastiken ansvarade ryttmästare
Karl-Erik'Kusken' Lundberg för. Aldrig
omkladd för gymnastik ledde han

r6
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vacker kvinna på ca 3o är, ofta klädd i
utmanande genomskinliga blusar. Sä-

kert en bidragande orsak till att flera
av gossarna, med blandad framgång,
valde att läsa franska.

Efter fyra år fick jag så den grå möss-
san och fortsatte till grannskolan Södra
Latin. Denna skola fann jag betydligt
bättre. Dessutom fanns det ju brudar i
gymnasiet.

Koto rino Reo I

r959

och de åtog sig att trycka tidningen i 5oo
ex för 7oo kr. Jag fick rollen som annons-
ackvisitör. /z sida kostade rookr och r/8
dels sidan z5kr. Jag lyckades få annonser
från Åhlen & Holm, Ostermans Söder,

Sparbanken, Narva tryckeriet (!), Sport-
boden, Öbergs foto, Wentzels, Söder-
Musik och Södra Varuhuset. Annons-
intäkter på 525 kr men mer än zoo ex
måste säljas i skolan och till närstående
och -boende för att gå runt. Lönsam-
heten var faktiskt riktigt ansträngd!

Vad innehöll tidningen då? Vi skrev
artiklar under pseudonymerna Ajax,
Nisse, Putte och Red och man slås av

hur allvarlig tonen var, sannolikt präglad
av skolmiljön i Katarina Real. Bara att
skriva om de ändrade skolstadgarna rg58,
"skolstadga och läroverksstadga" på r:
a sidan var ju att anpassa sig till överhe-
ten. Ändringarna var påtagliga för oss

skolpojkar, eftersom de handlade om be-
straffningar i olika formet kvarsittning
och i värsta fall avstängning från skolan.

"Att gå i gymnasium" var en annan ar-
tikel &ir "Plugget och Vi reder upp dina
problem..." Att lämna Katarina Real för
gymnasium (Södra Latin) ansågs svårt
"men för oss Katarina Realare är det inte
så failigt eftersom kurserna genomgås
ordentligt och inte fuskas över här och
där" .

Modellbyggen och mopeder tilldrog sig
annars ett stort intresse. Redaktören
ifrågasatte gränsen 3o km/t för mope-

"Plugget och vi" - skoltidning
Staffan Larsson f.d redaktiir och ansvarig utgivare, elev ry55

Inför jubileet hittade jag Höstnummer
-58 av "Plugget och Vi - Katarina Reals
skoltidning" för 75 öre och minnena
kommer tillbaka trots att 57 år gått...
Jag var tidigt intresserad av tidningar
och fick plats som volontär på gamla
Stockholms Tidningens B-upplaga,
Vattugatan z, under somrarna 57-59.
Där fick jag hjälpa till med redigering
och springa bud mellan redaktionen,
tryckeriet och fotolabbet. Ett roligt jobb
för en ung pojke och en fascinerande
arbetsmiljö, som idag är helt förändrad.
Tidningen lades ner i början på 6o-talet,
huset revs, och digitaliseringen tog över.

Jag tyckte då att Katarina Real saknade
en skoltidning. Några andra klasskamra-
ter Jan-Olov Byström och Claes Zet-
terberg tyckte likadant och tillammans
med Curt Malmsten och Ove Lind
bildade vi en liten redaktion. Namnet
"Plugget och Vi" tog vi ogenerat och var
ett plagiat från det dåtida radioprogram-
met med samma namn. Men innan
detta vågsamma företag sattes i sjön ville
vi ha tillstånd av rektor Sigurd. Vi 3 från
3:sd sökte audiens på darrande ben och
fick Sigges medgivande, men på villkor
att inget ofördelaktigt om skola eller
lärare fick skrivas. Således långt innan
"underground"-pressen hade etablerats.

Tidningen skulle inte vara "hektogra-
ferad" utan tryckt, vilket ställde krav
på ekonomin. Min pappa hade Narva-
tryckeriet som kund till sin bilverkstad

r8
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Nögro höndelser ur K0t0rino Skolgilles historio

En dag omkring den första september
rgzg anlände från Briissel till Stockholm
Gymnastikdirektör Lars Sandberg.
Han hade sedan många år innehaft ett
svenskt gymnastikinstitut i Briissel. Vid
sin hemkomst uppsökte han sin gamla
skolkamrat Emil Vickhoff och utta-
lade för honom sin önskan att någon
gång sammanträffa med några fler av
de gamla kamratema. De kontaktade
därefter Konsul Einar Olander vilken
genast anslöt sig till förslaget att samla

gamla 'Katrinister'och om möjligt bilda
en kamratförening. Resultatet blev ett
upprop i pressen, vari kallades till möte
å restaurant Bellmansro den 6 septem-
ber rgzg kl 8 em. Till detta möte hade
inbjudits f d lärarna Doktor Malmstedt,
Doktor Zamore och Doktor Stigler.
Ja, det var så det hela började. Mötet
öppnades med en välkomsthälsning av
Konsul Olander, som enhälligt utsågs
till att leda mötet. Man beslöt att bilda
en kamratförening. På nåistkommande
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nor pga trolovning, giftermåI,
havandeskap eller förlossning,

' Marx'"Kapitalet" kommer ut på
svenska, översatt av Rickard Sand
ler.

Inför samkvämet den rg maj r93z hade
styrelsen uppdragit åt Tävernaren att
inbjuda en trevlig gäst för underhållning
under kvällen. I protokollet kan man läsa
följande: 'Till trevnaden bidrog restau-
rantens tyska damkapell som av Täverna-
ren inbjudits'. Han hade tydligen fattat
sin uppgift rätt.
Det var svårt att få kamraterna att
komma till det första mötet. Man hade
sänt ut zoo inbjudningar och trettio
personer hade kommit. Det första mötet
med blivande medlemmar var mycket
lyckat. Under kvällen hölls z9 tal.
I Rektor Sjöwalls tal föreslog han "bringa
styrelsen till tiggarestaven för att till in-
stundande invigning av det nya lärover-
ket få ihop något mynt till en donation
från Gillet". Denna önskan lyckades den

nya styrelsen inte effektuera. Det fram-
går även från revisoremas berättelse
att de var besvikna på att intet skedde i
detta ärende.
För att stärka Gillets ekonomi besluta-
des att medlem som ej kunde uppvisa
Gillets medlemsnål på sammanträden
fick böta 5o öre per tillfälle.
På årsmötet r93z höll Byråingenjör G O
Wallenberg ett föredrag med ljusbilder
över 'Några trafikproblem på Söder'.
Sup€n inkl pilsner och kaffe kostade

3:5o på Rådhusrestaurangen på Hant-
verkargatan 4, r tr.
Utveckling av medlemsstocken rg3o-
rg3z enligt revisionsberättelse:
rg3o: 4 st, rg3r: 40 st,3r dec r93z: ro6 st.
Den z8 mars 1933 besöktes Gillet av den
kände revyförfattaren Emil Norlander
som höll ett kåserande föredrag. Det
var också första gången som sparbössan
som skänkts till Gillet användes. Emil
Norlander lade som förste man i en
tvåkrona som dragpeng. Under de kom-
mande åren hade Gillet vid sina sam-
manträden besök av flera av diltidens
kändisar, som t ex skådespelaren Sigurd
Wallön, Gunnar Turesson (komposi-
tör, sångare), operasångerskan Linnea
Schel€n, Hon uppträdde vid Gillets
sammankomster under flera år och blev
betraktad som Gillets 'dotter'.
Medlemsavgiftema har till och från
varit svåra att inkassera. 1936 uppdrogs
åt sekreteraren och skattmästaren att
genom personlig inkassering upptaga
de resterande årsavgifterna med en
inkassoprovision av högst zo oÅ.

rg35 fick styrelsen i uppdrag att under-
söka möjligheterna om inrättandet av
en'Platsanskaffningsbyrå' för att bereda
anställningar åt nyutexaminerade elever
från Katarina Real. Denna byrå fick ett
kortvarigt liv då man ett halvår senare
blott erhållit två anmälningar om lediga
platser samtidigt som några sökande
inte kunde uppbringas.
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Vid Gillets z5-årsjubileumrg55 över-
lämnas en gåva till skolan om r zoo kr.
Något år senare skänks två konstverk till
skolan och Gillet skaffar sig 1956 eget
brevpapper för första gången. Gillet
infordrar offert från bl a Thulebolagen
på dödsfallsförsäkring för medlem-
marna. Premien är g5:-/är. rg57 ordnar
Gillet en kamratfest med ro4 deltagande
Gillesbröder. Programmet består av bl a

gymnastikuppvisning, föredrag om'fusk
förr och nu', samt elever från klass 5läser
dikter, spelar orgelsolo och Gillet bjuder
på kaffe med dopp.
Med anledning av skolans 3oo års jubi-
leum 1958 skickar Gillet ut ett stort antal
'tiggarbrev'till bl a Folksam, Konsum,
Herman Stolpe, Södra Latin m fl. Resul-
tatet blir att skolan får 3oo böcker till
ett värde om 8 ooo kr. Firandet inleddes
med tal i skolans aula av Ecklesiastik-
minister Ragnar Edenman, pianosolo av
Hans Leygraf. Högtidligheterna hölls i
Gamla Skolan och i Katarina kyrka med
tal av bl a kyrkoherde Kahnlund. Jubileet
avslutades med att Gillet överlämnade
en gåva till skolan om
4 ooo kr avsett för inköp av böcker samt
en bokgåva värd lika mycket.
196o års Arsmöte och tillika Gillea
3o-årsjubileum avhölls i mars i Mercuri-
Schartauanernas festvåning på Reger-
ingsgatan 26. Avgiften för årsmötesmid-
dagen var ro: - per kuvert. Till mötet
hade 45 medlemmar anslutit.
För underhållningen svarade operasång-
erskan Linnea Schel6n ackompanjerad av
Nils Sahlberg samt Bertil Perrolf imite-
rande Evert Taube och Karl Gerhard till
qästemas stora belåtenhet.
Arsavgifterna svarade detta år för r 86o
kr. En återkommande post under många
år är en utgift om 66 kr. Denna avsåg
utsmyckning av Rektor Björlings grav.

Gillets vinst detta år uppgick till 6o6:rr.
Följande år, 196r, överlämnar Gillet
en gåva om r5o kr till Dag Hammars-

kjölds Minnesfond med anledning av
hans bortgång och under påföljande år
övedämnas roo kr till Gustav VI Adolfs
8o-årsfond.

Årsmötet i mars r97o avhölls på restau-
rant Kvarnen med sup6 till ett pris av r8
kr. Medlemsavgiften höjdes till r5 kr och
medlemsantalet var 234 st.

4o-årsjubileet ägde rum på Solliden i maj
r97o enbart för att fira denna dag.
Placeringen av deltagarna vid jubileet
utformades så att man satt vid sex runda
bord enligt följande indelning:
l. Hedersledamöter
2. Innehavare av Gillets förtjänst

teckenochfdÅlderman
3. Högt värderade Bröder som ej

tillhörklassr&z
4. Gillets Veteraner

5. Gillesbröder med inträdesåren
r945- r959

6. Gillesbröder med inträdesåren
r96o-r969

Äldermannens, Erik Jernströms, tal
bestod av fyra tätskrivna A4 sidor med
en historisk återblick av Sveriges historia
under r6oo-talet. Den fashionabla sup6n
bestående av tre rätter inklusive vin &
sherry och efterföljande dans kostade 4o
krlkuvert och var subventionerad med ro
kr av Gillet.

2r mars r98o högtidlighöll Gillet sitt
5o-årsjubileum med en trerätterssup6
i Stadshuskallaren. Till mötet var även
damer inbjudna. Sup6n kostade go
kronor med någon subventionering från
Gillet.'Levande musik' utlovades, vilket
medförde att kvällen avslutades med
dans. Kavajkostym eller smoking var
föreskriven medan damerna'uppträder i
den klädsel som de själva finner trivsam-
mast'. 66 personer närvarade vid detta
jubileum
Vid höstmötet r99o firades Skolgillets
6o-årsjubileum. Programmet som var
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Till följd av grundskolereformen upp-
hörde skolan 1964 att vara realskola.
Trots det har Gillet fortsatt att attrahera
nya medlemmar. Under de senaste fem
åren har Gillet begåvats med 44^ya
medlemmar och har en stabil medlem-
skader. Snittåldern är ca74år. Anslut-
ningen till höst- och årsmöten är god.

35-40% av medlemmarna deltar. Det
tyder på en god laganda. Medlemmarna
är intresserade av att komma till mötena
för att äta en bit god mat och träffa
gamla skolkamrater. Numera fcirläggs
våra möten till skolan. Föreningen har
mycket god kontakt med den nuva-
rande skolan, Internationella Engelska
Gymnasiet. Vi har tillgång till en egen
vrå i skolan, där vi förvarar våra regalier
och gamla handlingar. Gillet har under
de senaste åren delat ut ett uppskattat
stipendium till 'Bäste kompis'i skolan.
Juryn för detta stipendium är skolled-

Sponsorer

Jan Mamson
Ronald Alfredsson
Dennis Bergh
Tord Bolmder
Sten Cadsson
Christer Ellburg
Lars Fagerstedt
Roger Fröberg
Täge Grdelin
Tommy Larsson
Gustaf Lindstedt
Håkan Lovallius
Roland Nilsson

Raivo Parts

Gösta Paulsson

Rolf Rahm
Tony Ruster
Bengt Öjerstam
Hans Örnhall

Annonsörer

Bertil Davin
Internationella Engelska
Gymnasiet
Byggnadsfirma
Olov Lindgren AB

Kotorino Skolgilles Styrelse

Åldetman

vice Ålderman

Sekreterare

vice Sekreterare

Kassaförvaltare

Arkivarie

Klubbmästare

Rådgivare

Rådgivare

Göran Wendin
gorm.wendin@hotmail.com

Bonne Sundberg
bonner.sundberg@gmail.com

Tony Ruster
ruster@posthem.se

Håkan Lovalliu
h.lovallius@gmail.com

Jan Adamson
jm.adamson@telez.se

Lars Björkberger
lars.bjorkberge16home.se

Sten Cadsmn
sten.cadsson@home.se

Ingvar Fröberg
ingvar.froberg@gmail.com

Christer Ellburg
christer.ellburg@telia.com

ningen och elevrådet. Pengarna kommer
från medlemmarna och samlas in på våra
möten.
Fortsätter medlemmarnas samma posi-
tiva intresse för Gillet som idag är för-
utsättningarna goda att vi även kommer
att fira dess roo-årsjubileum - år zo3o!

Tony Ruster

Sekreterare
KaturtnaSholgille

KäIlor
Gillets matriklar, års- och styrelsemö-
tesprotokoll, verksamhetsberättelser,
skrivelser, inbjudningar, brev, handlingar
från Gillets arkiv, Hundra år i Sverige,
Hans Dahlberg, Bonniers förlag rg99,
Mats Heuman riksåklagare.

Vitockor
sponsorer & onnonsörer vors

bidrog förbillig0t fromstöllningen
ov denno skrift
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Aktivo medlemmor

AlfredssonRonald t939 1955 Stockholm

BjörklundChrister ry47 t963 Sorunda

Cederström Malte O 1943 1959 Stockholm

Rahm, Rolf
Hedenhag,JorgenH 19z6 rg42 NewJersey, USA p.6s6n96

t946 196: Stockholm Olsson Tommy
rg47 1963 Stockholm Ortbrink Sören

rg47 t963 Åkersberga pettersson, Mats
r92o t936 Stockholm
:9So 1964 Farsta

Namn

Adamsoq Jan

Almlöf Bengt

Als6n Lennart
Bagner, Hars
Barve Gunnar
Bengtsson, Börje

Bergh Dennis
Björkberger, Lus

Bodin, Hans Åke
Bolander, Tord
Borke Lars

Brobäck,Kjell
Bäcklin, Gerry
Carlsson, Sten

Cassemar, Bertil

Celander Ulf
Dahlberg Hans

Daun Stig

Davin, Bertil L
Ellburg, Christer
Emilson, Peje

Emmervall Jan

Fagerstedt Lars

Forsberg Leif

Fredholm Ulf
Fridmark Bengt

Fröberg Roger

Fröberg, Ingvar
Gardelin, Täge

Gustafson Sven

Gustavsson Bo

Hanner, Holger
Hansson, Kjell

Hellgren Lars

Hellkvist Bengt

Hilding Rolf

Född Slutade Hemrt

1937 1953 Tyreso

rg47 1963 Sandhamn

rg44 196o Lidingö
rg37 1953 Stockholm
1943 196o Stockholm
1933 r95o Högmäs
rg47 1963 Stockholm
1943 1959 Stockholm

1937 r9S3 Helsingborg
rg2r tg37 Haninge
rg37 rg5r Lerum
1943 196o Stockholm
1936 1953 Stockholm
rg44 196o Hässelby

1937 1953 Stockholm

1946 1963 Lidingö
1939 1956 Stockholm

1936 t95o Stallarholmen
1937 1952 Stockholm
rg44 1959 Jiirna

1946 1963 Lidingö
rg44 196o Stockholm
rg44 196o Röminge
1938 1963 Stockholm

1929 t945 Kista
rg42 t958 Djurhamn

1929 1945 Stockholm
1948 1963 Nontälje

1932 1949 Stockholm
t943 r9S9 Skarpnäck

1935 r95r Sköndal

Jergelin Tommy
Johansson Rolf
Jorsson Bertil
Justrell Alf
Kleist Åke
Kåby, Arne
Larsson Staffan
l,arsson Tommy
Lidström Jack

Lidström, Carl
Lind, Johnny
Lind, Rolf I

Parts Raivo

Paulsson, Gösta

Ros6n, Björn
Rosendal, Jan

Ruster, Tony
Rydahl Anders
Rydån Björn
Rydqvist Thomas

Ryman Lennart
Samuelsson Valter

Sandberg Lars

1945 1963 Södertiilje

1938 1955 Enskede

rg4z 1959 Nynäshamn
1946 196z Danderyd

1935 r95r Stockholm
rg47 1963 Hiisselby

rg44 1959 Stockholm
rg44 rgfu Stockholm
r93r ry47 Bandhagen

1943 1959 Öckerö

1936 1953 Stockholm
rg42 r9s9 Stockholm

Född Slutade Hmort

Jacobson Hm-Gumar r94r 1958 Bromma
Jansson Hans Göran 1946 1963 Yxlan

Jmsson Tomm rg42 1959 Solna

Jmzon Bosco Peter rg45 196o Stockholm

Danielsson Sten Åke 1938 1952 Stockholm

Lindstedt Gustaf r94r 1956 Stockholm
Lindörn Bo 1945 Bromma
Ljunghammar, Göran rg42 r9s9 Furusund

Lovallius Håkan
Lundström Lars

Lyckman Ingvr
Magnusson, Rolf
Melin Ulf
Mähl, Ingemar
Möller Kenneth
Nilsson Bengt H
Nilsson Roland

Norell Christer
Nygren Lars

Nygren, Peter

1943 1959 Norrtälje
1946 196z Stockholm
1936 1952 Årsta
t92r 1938 Stockholm
1937 rg54 Bromma
rg42 1959 Flen

1946 196z Stockholm
r94r rgy/ Stockholm
rg3tr 1946 Bromma
rg47 t964 Hässelby

rg44 196r Djurhamn
rg47 1963 Saltsjo Boo

rg44 196r Bandhagen

rg42 1959 Sollentuna
1943 1959 Siidertälje

r92r 1938 Solna

r9z8 r94S Huddinge

Forsström Roland 1934 r95r Såltsjö Boo

Plogfeldt, Carl-Gustaf 1943 196o Huddinge

Hillerström Håkan M $44 1959 Jiirfälla
Holm, Georg 1934 1949 Johanneshov

Höglund Christer 1945 196o Lidingö
HöglundRolfGreger r94r 1956 Stockholm
Hörnfeldg Lennart rg42 r9S8 Stockholm

1934 r95r Stockholm
1937 1954 Nykvarn
r92S rg42 Stockholm
1939 1956 Ekerö

1946 1963 Bromma

1943 1959 Huddinge
1945 196r Sollentuna
tg47 196z Enskededalen

r93r 1945 Bandhagen

1943 rgtu Huddinge
1943 1959 StockholmJacobson Bengt rg47 1964 Saltslö-Boo
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