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RIIIb-träff den 31 maj 2011
Så var det åter dags för en studentträff 68 år efter studentexamen. Vilken i ordningen är det
svårt att fastslå, men vi håller igång, och det är vackert så. Den sista större begivenheten vi hade,
var träffen i Landskrona och på Ven i augusti 2006. Därefter har det blivit några årliga träffar i
Helsingborg med tyvärr allt färre deltagare. Denna gång skulle vi gästa det natursköna
Fredriksdal, och vår klass hade krympt till fyra personer, Erik Ahnborg, Ingvar Landquist, Kjell
Magnusson och Nils Gunnar Toremalm. Lite olyckliga omständigheter gjorde, att vi inte blev fler
klasskamrater denna gång, men vi hoppas på fler vid nästkommande träff. Härutöver hade vi
glädjen kunna hälsa två vänner, som tidigare också ärat oss med sin närvaro vid våra klassträffar,
nämligen förre eleven, läraren och rektorn vid Nicolaiskolan, Lennart Jonéus, och sonen till vår
teckningslärare ”anno dazumal” Bo Nordbäck, konstnären Tomas Nordbäck. Den senare har
genom sina offentliga konstverk i Helsingborg blivit en ikon för dagens konst inom staden.
Genom förmedling av Lennart Jonéus hade vi lyckats engagera en känd Helsingborgare,
nämligen Gideon Beil, som är initiativtagare och grundare av Grafiska Museet på Fredriksdal,
vilket skulle besökas.
Erik hade kört bil hela vägen från Stockholm till träffen, Ingvar kom från Trelleborg, Kjell från
Malmö och den nypromoverade Jubeldoktorn Nils Gunnar från Lund.
Träffen inleddes på Grafiska Museet.
Detta invigdes 1995 och består av
två hopbyggda huskroppar,
nybyggda efter originalritningar från
början av 1800-talet. De
ursprungliga husen, som båda revs
1913, var belägna vid Konsul
Olssons plats i hörnet av Norra
Strandgatan och Nedre
Långvinkelsgatan.

Fr v Tomas Nordbäck, Lennart Jonéus, Erik Ahnborg, N G Toremalm,
Gideon Beil (delvis skymd) och Ingvar Landquist

I Grafiska Museet bjöds vi på förmiddagsfika, samtidigt som vår värd Gideon ingående beskrev
museets tillkomst och utveckling till att bli det främsta och mest allomfattande boktryckerimuseet i Sverige – för att inte säga i norra Europa. Eldsjälen Gideon gav oss en lektion i hur man
med entusiasm och framåtanda kan skapa något för framtiden bestående. I detta fall en samlad
kunskap om allt, som hör till branschen, alltifrån Gutenbergs dagar till den moderna hanteringen
av vår historia och alla senare nyheter via datorer och annan elektronik.
Efter föredragningen vid kaffebordet blev vi med hjälp av
olika sakkunniga guider förevisade den historiska utvecklingen med handsättning av olika typsnitt och senare
sättning med mekaniska maskiner - som ersättning för det
rena hantverket - till dagens elektroniska
tryckerihantering.
Vid handsättningen av ”typerna” sattes dessa
spegelvända och ”upp-och-ned”. Sättarna blev
så vana vid att läsa på detta sätt, att de även
läste morgontidningen på spårvagnen upp-och
- ned, och folk trodde, de inte kunde läsa.
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Gamla konsttekniker, såsom kopparstick,
demonstrerades handgripligen och likaså den stora
imponerande maskinparken från ”anno dazumal”.
Museet ger en helhetsbild av material alltifrån papyrus
till dagens pappersmassa med talrika illustrationer och
därtill ett avsnitt om bokbindarkonsten – ett hantverk
som ännu praktiseras på plats.

Gutenbergs tryckpress

En välgjord trämodell av ett gammalt pappersbruk.

De ”vetgirigas” rundvandring för att se på allt.
Bilden till höger är från bokbinderiet.

Det är beundransvärt, att Gideon kunnat genomföra
detta projekt och insamla rekvisita, innan det blivit för
sent, och därtill på finurliga vägar inspirera sponsorer
för den fortsatta utvecklingen och ambitionen att föra
detta verk vidare till nya generationer. Man märkte
mycket väl, att vår värd själv hade lång
personlig praktik i denna verksamhet, som
uppenbarligen utvecklats med raketfart,
sedan vi blev studenter 1943.
Tyvärr hade inte Gideon möjligheten att
vara med oss under lunchen. Han
avtackades för en utomordentligt
intressant visning och för ett mycket
vänligt och omtänksamt mottagande.
Vi önskade honom Lycka till med sitt
”skötebarn” – Grafiska Museet!

Fr.v. Ingvar Landquist, Gideon Beil, N G Toremalm, Erik Ahnborg och Kjell Magnusson
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Mätta på andlig spis vandrade vi över till parkens allmogeinspirerande café för lekamlig
rehabilitering med en äkta skånsk ugnspannkaka, men för att visa, att vi inte enbart är
lokalpatrioter, serverades även småländskt guld i form av ”krösamos”.
Vi satt under trädens svalkande skugga utanför caféet strax invid Poppe Paviljongen, en
byggnad, där sällskap på upp till ca 50 personer kan samlas. Namnet är naturligtvis som en
hyllning till artisten Nils Poppe, som ju under många år drev Fredriksdals Sommarteater. Denna
har sedan ett antal år övertagits av en annan artist, nämligen Eva Rydberg från Hittarp i stans
norra del.
Efter mycket ”snack” om gamla minnen och
nymodigheter uti staden sitter vi här tillsammans, liksom
Erik och Lennart med tomma fat och urdruckna flaskor.
Vi väntar på att Lennart ska berätta något om Gossis – ett
ämne som självklart ligger oss mycket varmt om hjärtat.
I egenskap av tidigare elev, lärare och rektor vid Gossis
har Lennart en helt unik kunskap om skolans historia, och
denna har ytterligare förstärkts genom att han är
huvudförfattaren till minnesskriften
Högre Allmänna Läroverket,
Högre Allmänna Läroverket för gossar,
Nicolaiskolan 1898 – 1998
Erik Ahnborg och Lennart Jonéus
med Poppe Paviljongen i bakgrunden.

Lennart har valt att säga något om det tal, som skolans Eforus, biskopen G. Billing, höll vid
invigningen av den nya skolbyggnaden 1998. I talet uppehöll sig biskopen bl.a. vid en del tankar
om och till skolans elever - tankar, som är mycket minnesvärda och faktiskt tillämpliga idag ca
110 år senare. Det var verkligen en förutseende Eforus!
Vår skolas historia är naturligtvis mycket intressant, inte minst för tidigare elever. Den finns
redovisad i den utmärkta minnesskriften av Lennart Jonéus, men det har ansetts lämpligt att ett
relativt omfattande sammandrag av historian görs, och att detta läggs på Gossis webbsida. Detta
är numera gjort, och man finner det genom att gå in på www.gossis.se, därefter i kolumnen till
vänster klicka på knappen Historik och sedan klicka på länken till sammandraget.
Vår stund på Fredriksdal och träffen 68 år efter studentexamen närmar sig sitt slut. Vi tackar
varmt våra gäster Lennart Jonéus och Tomas Nordbäck för medverkan och för att de velat vara
med oss!
De fyra deltagande 43-orna drar sig så sakteligen
genom de underbara planteringarna mot utgången
och parkeringsplatsen för våra åkdon. På vägen dit
kommer vi än en gång till byggnaderna för Grafiska
Museet. Det finns en bänk utanför, där vi kan
sjunka ned och njuta ytterligare en stund av det
underbara vädret, av Fredriksdals natur, av det
långa och omväxlande liv vi haft och av glädjen att
ha möjlighet att vara tillsammans med kompisar
På bänken utanför museet tar fr.v. Erik Ahnborg, Ingvar
sedan 1940, alltså 71 år tillbaka.
Landquist och N G Toremalm en paus före hemresan.
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Ja, detta var i sanning ett möte helt i RIIIb-43:s anda, d.v.s. att ta till oss förnyade kunskaper,
men även blicka bakåt – dessutom i en härlig miljö och som vanligt blandad med berikande
vänskap. Måtte detta leda till att vi kan bli några fler nästa år och framför allt 2013, när det är
dags att fira vårt 70 års-jubileum av studentexamen!

~
Efter hand kommer gamla foton fram ur gömslena. Erik Ahnborg har tidigare bidragit med
nygamla foton – så även denna gång. Ett stort Tack till Erik för nedanstående bilder från
studentexamenåret 1943!

Den första är från december 1943, då de abiturienter, som tog det lite lugnare, hade möjlighet att
avlägga sin studentexamen vid jultid i stället för ½ år tidigare.

Fr.v. i övre raden: Magnus Ljungberg, Torsten Persson, Gillis Nilsson, Lars Blomquist, Erik Ahnborg,
Karl-Ivar Olsson och Stig Carlquist uppvaktar vår klasskamrat, numera studenten Lars-Olof Tyche.
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Nedanstående bilder med studentkamrater och tillhörande ”flammor” är från studentfestligheter
på Råå Hotell i maj 1943.

I den kvinnliga fägringen syns även bl.a. fr.v. Erik Ahnborg, Gillis Nilsson och Alv Jönsson …

… och här har även bl.a. fr.v. Magnus Ljungberg, Alv Jönsson, Erik Ahnborg och Karl-Ivar Olsson
smugit sig in.
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Flickor från Flickläroverket i Helsingborg tar sin examen ett par dagar efter oss, så vi har möjlighet att eskortera dem
nedför terrasstrapporna och till Stortorget med Magnus Stenbocks statyn, där de hissas och blir avhurrade och
tillsjungna på samma sätt som pojkarna. Observera att praktiskt taget hela studentorkestern kommer från RIIIb!
Tamburmajor är Olle ”Sudden”, gitarrist Gillis Nilsson, klarinettist okänd, trumpetare Bengt Nilsson samt Arne
Fältheim och Torsten Persson längst bak med sina trummor.
Flickorna är, som synes, väl bevakade av sina manliga kolleger!

~
Med anknytning till de historiska aspekter, som framkom på skolan under kamratträffen, visas en
klassbild på känt ställe (trappan framför huvudentrén), medan övrigt är okänt. Men sannolikt är
det en realskoleklass från kanske 1910-talet. Man tycker sig se på eleverna, att de i sin senare
gärning i livet varit mycket goda representanter för sin skola.
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Inte bara det levande materialet har förändrats under gångna år, utan även skolans lokaler har
utsatts för stora ändringar. Vi minns aulan mycket väl på denna bild, som visar upprop i aulan
1925, …

. och även aulan på denna bild från ett upprop 1994 …
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…men däremot känner vi oss ”inte hemma”, när vi ser den totalt restaurerade aulan på bilderna,
som togs vid vårt besök i samband med jubileumsträffen 2008 …

Naturligtvis förstår vi, att vår gamla skolbyggnad måste anpassas till möjligheterna i dagens
samhälle – om den ska stå kvar. OCH DET VILL VI OERHÖRT GÄRNA!

Tiderna förändras, och vi gamlingar ska naturligtvis försöka hänga med i förändringarna!
Vi gör så Gott vi kan!

