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RIIIb- 43 träff den 4 augusti 2010
Än en gång kom kallelse till en årlig träff. Den har brukat inträffa i början av augusti. Så även
detta år 2010 - 70 år efter vår allra första träff i klassrummet på Gossis hösten 1940. På
den tiden ett gäng unga, rörliga män eller snarare pojkar med ”huv´et på skaft”, beredda att
motta och fånga upp alla de lärdomar, som väntade på oss under de tre följande åren på skolan.
Nu är pojkarna annorlunda – grånade och i viss mån härdade ”gubbar” med alla de attribut,
som följer med åren. Även vi har fått utvändiga kännetecken på ålder, såsom något ostadig
gång, lite krumma ryggar, skrynkliga både här och där. Oftast med mer eller mindre hår som
täcker dessa huvuden, som nästan nådde bristningsgränsen för 70 år sedan, vad gällde
förmågan att ta emot all visdom vi proppades fulla med under tiden tillsammans i gymnasiet.
Men därinne, i både hjärta och sinne, finns inte bara rester av gammalt utan också ett –
underligt nog – nytänkande och en vidsynthet, som parat med erfarenhet inte går av för
”hackor”.
Kallelsen hade som vanligt sitt ursprung från Nils Gunnar Toremalm – klasskamraten och
eldsjälen, som under många år sett till att vi kommit samman. Inför våra årliga träffar har vi
tidigare i regel haft ett fullspäckat program över flera dagar, men i år var programmet begränsat
till en dag. Och då självklart i vårt kära Helsingborg, som dock stavades Hälsingborg under
våra ungdomsår. Till den ovan nämnda vidsyntheten eller vetgirigheten hör naturligtvis även
att se lite grand in i den datoriserade värld, som dagens människor, framförallt de unga, lever i.
I det här fallet skulle vi få en inblick i den webbsida, som tre gamla Gossis-elever initierat, av
vilka två var närvarande vid denna träff, nämligen Tomas Nordbäck – son till vår tidigare
teckningslärare Bo Nordbäck – och Herbert Laserow, som arbetat och arbetar så skickligt och
idogt med sidan www.gossis.se. Härutöver hade en av efterföljarna till rektorn på vår tid
Hakon Swenne, gode vännen Lennart Jonéus, till vår stora glädje och tacksamhet hörsammat
vår inbjudan att vara med.

Hedersgästerna Lennart Jonéus, Herbert Laserow och en soldyrkande Tomas Nordbäck.
Från de egna leden kom (i bokstavsordning) Ingvar Landquist, Magnus Ljungberg, Kjell
Magnusson, Lennart Rönning tillsammans med Birgitta Berghult och Nils Gunnar Toremalm.
Tyvärr var några av våra kamrater, som brukar vara med på träffarna, av olika anledningar
förhindrade att närvara denna gång.
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Var skulle vi starta om inte så nära vår
gamla skola som praktiskt var möjligt?
Jodå, det blev på Möllans våffelcafé
bakom gymnastiksalsbyggnaden och
alltså nära vårt gamla klassrum under
gymnasietiden i Handelsgymnasiets
byggnad. Vädret var soligt och skönt,
och vi kunde njuta av att få se och umgås
med varandra samt blicka ut över ett
glittrande Öresund. Det dröjde inte
länge, förrän stämningen och
temperaturen var ”uppe i kroppen”, så
snacket gick som det alltid gjort i vårt
glada sällskap.

Utöver snack har vi hunnit med att rensa bordet från dryck och tilltugg. På den vänstra bilden
ses fr.v. runt bordet Tomas Nordbäck, Ingvar Landquist, Lennart Rönning, Birgitta Berghult,
Kjell Magnusson, Lennart Jonéus och Magnus Ljungberg.

Ugglan som symbolen för Klokhet och Kunskap passar utomordentligt väl ihop med
Nils Gunnar Toremalm samt Lennart Jonéus och Herbert Laserow.
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Ingvar Landquist och Lennart Rönning
lyssnar lika intensivt som förr i klassrummet …

… medan Birgitta och Kjell är mer
intresserade av vad de ser ute på Sundet …

… en ”riktig” gammaldags båt och en ”klumpeduns”, kanske
med några tusen fabriksnya bilar från Fjärran Östern i sitt innanmäte.

Tröttheten kommer smygande, och det är nog tid att vi ger oss iväg till lunchen,
som vi ska inta i Lagmarks restauranger vid Sundstorget.
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Det blir en nostalgisk promenad nedför terrasstrapporna, där vi en gång gick som nybakade
studenter för 67 år sedan. Vidare en kort bit på Stortorget fram till det mer än 100 år gamla
Fahlmans Conditori, som under en rätt lång tid sköttes av Lars Fahlman – en gammal
skolkompis till flera av oss. Där svänger vi höger in på Kullagatan, som var en av de första
gågatorna i vårt land – kanske den första. Vi strosar fram till den öppna platsen, där EPA
(Enhets Pris Aktiebolaget) i vår barn- eller ungdom låg till höger, och där de flesta varor inte
kostade över 1 krona. Till vänster fanns då Boréus, en ”drömaffär” för särskilt barn och
ungdomar i låg ålder, fylld med allehanda leksaker. Men inga elektroniska grejor eller saker
gjorda av plast, utan här var det trä, som gällde. Några av oss gick till vänster runt Boréushörnet, vidare på Hästmöllegränd, och därigenom kom vi förbi en känd byggnad i centrum –
kontors- och tryckerihuset för HD (Helsingborgs Dagblad) en gång i tiden. Om skrivaren av
dessa rader minns rätt, byggdes huset någon gång omkring 1935, och skrivarens far var
platschef för uppförandet. Herbert Laserow nämnde, att han under några år frilansat hos HD i
just denna byggnad. Vi korsar den stora trafiknavelsträngen – ”Ströget” i vår ungdom - och går
därefter diagonalt mot nordväst över Sundstorget fram till hörnet av torget och Kungsgatan.
Här ligger vårt efterlängtade mål en trappa upp – Lagmarks restauranger. Ägaren Torbjörn
Lagmark har lovat att arrangera en smakfull lunch för oss. Dessutom har vi blivit utlovade, att
vi här ska kunna koppla upp våra bärbara datorer till en PC-projektor, så att vi kan visa såväl en
film som vår klasshistoria alltifrån 1940 för deltagarna.
Efter en lunch, som med råge motsvarade, vad som utlovats, startade Herbert Laserow med att
via en Dvd, producerad av Pekka Idman, Tomas Nordbäck och Herbert Laserow med speltiden ca 18 minuter, spela upp unika filmsekvenser från Högre Allmänna Läroverket för
Gossar i Helsingborg år 1953. En återblick som Pekka Idmans bror Matti förevigat med en
lånad smalfilmskamera. Dvd:n kan direktbeställas med e-postmeddelande till
gossisfilm@idmansinstitut.se , best. nr 046, pris 245:- + porto.
Det var mycket nostalgiskt och spännande att få se vår rektor Hakon Swenne och olika lärare
från skoltiden, såsom bl.a. ”Snobben”, ”Niggern”, ”Tjigern”, ”Kängan”, ”Gojan” och
”Tomten”. Att få se dessa gentlemän ”rörliga” förhöjde definitivt intrycket av dem.
Dvd:n rekommenderas på det varmaste! Ett stort Tack till Pekka, Tomas och Herbert för vad Ni
skapat åt eftervärlden!
Därefter var det tid för Kjell att från en bärbar dator visa den digitala versionen av vår
klasshistoria från 1940 fram till dags dato. Efter visningen fick varje deltagare en utskrift i färg
av klasshistorian, omfattande 58 st sidor i A4-format. Dupliceringen hade kunnat genomföras
genom välvilligt materiellt bidrag av klasskamraten Lennart Rönning.
Bilden nedan visar intresserade åhörare och ”tittare” vid visningen av klasshistorian.
Efter en stunds samtal och funderingar kring
alla de gångna år, som klasshistorian omfattar,
kom vi in på framtiden och tankarna kring
nästa års kamratträff! Snacka om
framtidsperspektiv för dessa 85 – 90 åringar!
Vi RIIIb-are från 1943 framförde ett varmt
tack till våra värderade hedersgäster för att de
velat komma och vara med oss, och vi själva
tackade varandra för ännu en kamratträff i vår
långa historia!
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Samvaro och upplevelser tillsammans alltsedan 1940 har naturligtvis bundit oss samman på ett
starkt sätt. Och ju äldre vi blir, desto större blir längtan efter att då och då se tillbaka på gångna
år och försöka minnas.
Som ett litet bidrag till att få tankarna att gå tillbaka
till tiden på Gossis ges här ett par bilder med lite text.
Självklart känner vi igen vår högste chef, rektorn
Hakon Swenne. När vi nu ser honom, tänker vi oss
kanske tillbaka till en vanlig morgonbön i aulan, då
han ju rätt ofta hade några uppfostrande ord att styrka
oss med. Ett särdrag var då, att han ofta drog munnen
lite sned – så visst känner vi igen chefen.
På den tidigare nämnda filmen kan man se, att han
också hade ett annat, rätt ofta förekommande särdrag
– han hälsade ofta och mycket genom att synnerligen
hövligt, elegant och schvungfullt lyfta på hatten.
En lärare, som inte gjorde så mycket väsen av sig, var lektorn i franska, Daniel Fryklund, alias
”Mopsen”. Franska var ett ämne, som i de högsta ringarna lästes parallellt med ”matematik
special”, så man kunde alltså inte läsa båda ämnena. För dem, som läste franska, var dock
Mopsen en synnerligen aktad och kunnig lärare, som med ivriga gester försökte att även lära
eleverna det franska kroppsspråket.
Hans privata samling av instrument var av världsklass.
I sökmaskinen Wikipedia kan man på Internet bl.a. läsa följande om Daniel Fryklund:
Född 1879, död 1965. Musikforskare, donator, ledamot av Musikaliska Akademin, erhållit
medaljen för Kokkonstens främjande och musikinstrumentsamlare.
Nedanstående bild är från hans hem.

