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Student 60 – En krönika om RIV4a 

Varför inte? 

Varför inte börja med att göra en tillbakablick till mitten och 

slutet av 1950-talet med den då ”riktiga studentexamen”, som vi 

i klass RIV4a fick förmånen att uppleva? Denna krönika ska 

självklart inte enbart tillägnas oss kamrater i denna klass, utan 

alla de som var med på den tiden som elev på det ärevördiga 

Högra Allmänna Läroverket för Gossar i Helsingborg (benämnt så 

1931, samma år som Flickläroverket kom till). Ett Gossläroverk 

som ju tidigt kom att kallas enbart Gossis.  

Det kan anses som något av en än ära att få ha tillhört denna 

skola, om man bland annat ser till alla de elever som sedermera 

blev allmänt välkända personer i samhället, och som tagit 

studenten just vid denna läroanstalt. Att redogöra för dessa 

skulle innebära en ganska lång lista, men flertalet av oss vet vilka 

som åsyftas.  

När man nämner den riktiga studentexamen, så kan det finnas 

anledning att avslöja att den första studentexamen avlades 1864. 

Under perioden 1878-1905 så kom den dock att kallas för 

mogenhetsexamen, för att efter 1905 åter kallas 

studentexamen. Denna ursprungliga form av studentexamen, som 

vi fick förmånen att passera, innehöll två olika former av prov. 

De skriftliga proven, som huvudsakligen inföll tidigare under våren 

före examen. Dessa följdes av ett prov i form av muntliga förhör 

på själva examensdagen, med högt uppsatta personer - ibland 

iklädda frack - som var censorer och examensvittnen. 

 



På helig mark 

När man talar om vad som genom åren hänt på Gossis, så måste 

man också berätta om själva skolbyggnaden. Den utgör ju 

dessutom en mycket välkänd, vacker och synlig profil i staden.  

Bakgrunden är den, att det skedde en dramatisk ökning av 

manliga gymnasieelever på mer än 200 % i Helsingborg i slutet på 

1800-talet, som i sin tur innebar ett behov av en ny och klart 

större gymnasieskola. Det utlystes en arkitekttävling, där den 

redan då berömde Rådhusarkitekten Alfred Hellerströms förslag i 

nygotisk byggnadsstil blev det segrande för den nya 

skolbyggnaden. Det färdiga Högre Allmänna Läroverket invigdes i 

november 1898 av biskopen i Lund, Gottfrid Billing. På en fana 

som bars i täten på en procession under invigningen av nya skolan 

stod devisen: ”Kunskap och mannadygd, trohet mot fosterbygd”. 

Så kunde det låta då – för drygt 100 år sedan. Fosterländskt så 

det förslår. 

        
Gossis idag sett från en ovanlig och vacker vinkel 



Under 1950-talet så blev denna skolbyggnad för trång. Än en 

gång hade elevantalet ökat dramatiskt, nu mot siffran 1 300 

elever. Så blev det att en ny skolbyggnad i nära anslutning till 

den gamla uppfördes och invigdes 1954. Detta skedde bland 

annat efter en stor insats av dåvarande rektor Hakon Swenne. 

Vad man då bara hade en vag aning om var att Gossis stod på 

historisk mark. På helig klostermark, dessutom. När grävningarna 

för den nya byggnaden startade, så kom delar av det gamla 

dominikanerklostret S:t Nicolai i dagen. Klostret hade varit 

aktivt i nästan 270 år fram till 1537.  

Vid grävningarna för nya skolan upptäcktes munkgravar som 

tillhört klostret och som nu blottlades. Där låg skelett prydligt 

placerade i sina gravar, som var snyggt blottade av tillkallade 

arkeologer. Området blev nu väl inhägnat. Men en natt så 

försvann ett par dödskallar från sina gravar. Flera kan nu minnas 

hur otroligt arg vår rektor Hakon Swenne blev när han fick 

kännedom om detta tilltag. Att det skulle vara någon annan än 

någon av hans elever som utfört detta busstreck, var för honom 

helt uteslutet. Hans uttalade, och hans tydliga vrede över detta 

skamliga nidingsdåd, innebar att skallarna åter fanns på plats 

efter påföljande natt. Troligen hann media inte få nys om denna 

historia, som då varit en skam för Gossis. Tack Hakon Swenne! 

Två legender 

Vi som passerat Student 60 fick också förmånen att uppleva ett 

par av Gossis legender. Rektor Hakon Swenne och vaktmästare 

Karl ”Skorvas” Olsson. 

Låt oss börja med Hakon Swenne som var rektor för skolan under 

nästan 23 år. Fram till pension sommaren 1957. En rekordlång 

period, under vilken mycket hände i samhället och i skolvärlden. 



Vi elever upplevde honom som en stark och drivande person med 

klara auktoritära drag – som sannolikt var en god egenskap som 

rektor i vissa sammanhang. Att bli inkallad till rektorn för förhör 

efter ett ”felsteg”, var inte något som någon av oss elever såg 

fram emot. Hakon Swenne skapade under sin tid bland annat goda 

kontaktytor mellan föräldrar och skola. En ganska ny och positiv 

företeelse. Plus att han hade ett stort engagemang för den nya 

skolbyggnaden, som nämnts ovan.  

Den andre legenden var allas vår Skorvas. Alla elever från den 

tiden kände honom väl, av en eller annan anledning. Han var 

garanten för skolans ordning under sin 29 års långa tjänstgöring 

vid Gossis. Han var en före detta fanjunkare vid 

Husarregementet K2 på Berga i Helsingborg, och som av 72 

sökande fick tjänsten som vaktmästare i april 1940, mitt under 

brinnande krig. Hans militära bakgrund kom, så att säga, aldrig 

att ligga honom i fatet. Tvärtom. 

Alla elever har väl i alla fall ett klart minne av Skorvas, nämligen 

det oavvisliga kravet att komma i tid till morgonbönen i aulan. En 

minut i åtta skulle alla vara på plats. Då stängdes dörrarna – 

obönhörligen. Alla som anlände därefter fick en uppskrivning av 

Skorvas, som sedan renderade i en anmärkning. Tre sådana, och 

det blev B i ordningsbetyget.  

Så här i efterhand så ska vi alla vara tacksamma för att Skorvas 

fanns. Utan honom och hans sätt att hålla i ordningen på skolan, 

så skulle det sannolikt spårat ur med alla dessa elever. Betänk 

att vi var över tusen elever under huvuddelen av hans tid som 

vaktmästare. Ingen avundsvärd uppgift. Men han var under hela 

sin aktiva tid en mycket uppskattad person. Kanske för att det 

fanns just ordning och reda vid skolan. Något som alla trivdes 

med. Tack Skorvas! 



Lite under 50-talet fram till Student 60 

Det vi som före detta elever i klass RIV4a minns särskilt starkt, 

är det goda kamratskapet. En ibland lite busig och rå ton, men 

alltid hjärtlig. Vi fick så småningom Carl-Bertil Eiman som vår 

klassföreståndare. En god föregångsman i flera avseenden. Han 

var en då relativt ung lärare, men med stor auktoritet. En lärare 

vi såg upp till och hade respekt för. Så även under våra senare 

jubileumsfiranden, då Carl-Bertil så hedersamt har ställt upp 

tillsammans med oss. Förutom klassföreståndare så var han vår 

ämneslärare i historia och svenska. Våra gemensamma turer i 

ämnet svenska minns både Carl-Bertil, som vi elever, ganska väl. 

Vi var ju ”hopplösa matematiker” och långt ifrån några fenor på 

att analysera dikter.  

På bifogade bilder så framgår det att vi hade den snälle lektor 

Ernst Percy (ämnet kristendom), som vi skojade med lite extra 

under Luciafirandet i klassrummet 1957. Allt medan Rolf Lindelöf 

(mest ljushårig för uppdraget?) agerade S:t Lucia med grabbarna 

i bakgrunden som spelemän. Så fick lektor Ernst Percy en 

mjölkbringare och ett glas med mjölk, en lussekatt, en 

chokladklubba att hålla i handen, plus lucialjus på katedern. Så 

togs denna bild. Ta detta som ett exempel på små upptåg som vi 

hade - med vissa lärare. Men det var inte riktigt på plats att 

skoja med alla lärare på motsvarande sätt.  



 

 

 



Att gå på Gossis innebar åtminstone fram till Student 60 att vi 

var enbart pojkar som elever vid skolan. Men det hindrade inte 

att vi vissa lördagskvällar hade skoldans i ljushallen i den nya 

skoldelen. Ett trevligt inslag under skoltiden. Många av de söta 

flickorna som vi hade i sällskap kom dessutom från Flickis. 

Frivilliga föräldrar agerade diskreta ordningsvakter.  Men vissa 

av stadens bus gjorde ibland försök att ta sig in i till skoldansen. 

Det hotet avvärjde vi själva på enklaste sätt på utsidan av 

byggnaden. 

 

Lärarkollegiet 

Under studieåren fram till studenten 1960 så hade vi i klass 

RIV4a förutom Carl-Bertil Eiman självklart även ett antal andra 

ämneslärare. Dessa finns med på bilden nedan som är taget våren 

1960. Några av våra lärare kan nämnas. Lektor Erik ”Gojan” 

Gustafson i matematik och fysik. I kemi hade vi ämneslärare 

Bruno Kullenberg, och i engelska undervisade adjunkt Gustav 

Eiding. Genomgående var det bra lärare. Så även vår nya rektor 

sedan hösten 1957, Lars Bjerning. 



 

 

Gossis lärarkollegiet våren 1960 

 



 

Roliga traditioner att minnas 

Från hösten 1959 så genomförde vi en mängd av de gamla roliga 

traditioner som var knutna till de skriftliga proven.  

För oss som tillhörde den matematiska grenen så såg schemat för 

de skriftliga proven ut som följer. 

 Engelska 4 nov -59 

 Svenska 10 mar -60 

 Matematik 16 mar -60 

 Fysik 18 mar -60 

Det Engelska provet den 4 november bestod av ett kombinerat 

prov, och ett med uppsats. Proven framgår av bilderna nedan.  

Alla skriftliga prov genomfördes i aulan. Det gällde varje gång 

att ladda med russinpaket och annat uppiggande, så att man 

klarade sig under hela provtiden. De flesta från kl. 0830-1500. 



 

 



 

När detta skriftliga prov var avklarat i november, så fortsatte 

dock engelskundervisningen fram till själva Studentexamen. 

”Muntan” kvarstod ju. 

Nu kommer vi till de verkligt minnesvärda och trevliga 

traditionerna. När och hur de uppstått är ännu obekant för 

undertecknad. Men trevliga var de för alla de som var elever på 

såväl Gossis som Flickis.  

Först var det dags för Svenskan den 10 mars. Men våra ritualer 

som förberedelse för provet började redan kvällen innan, genom 

att vi alla gick på biografen Saga på Drottninggatan. Oaktat 

vilken film som spelades, så var det Saga som gällde.  



Filmen för årets abiturienter var ”Operation kjoltyg” med Cary 

Grant och Tony Curtis.  

 

Inledningen till biografbesöket för de aktuella 150 abiturienterna 

från Gossis och Flickis var att vi samlades på Gossis skolgård. 

Sedan blev de gåsmarsch – varannan pojke, varannan flicka – via 

Terrassen, Stenbocksstatyn fram till Saga. Vi gick med en fot på 

trottoaren och en i rännstenen. Tala om gåsmarsch. Polisen var 

som alltid lojal och gav oss företräde. Ändå inträffade ett 

intermezzo med en farlig bilförare som Polisen sedan grep.   

På biografen arbetade vaktmästaren förgäves för att skapa 

någon form av ordning på oss i bänkraderna innan filmen spelades 

upp. En film som väl få minns innehållet av. Spänningen inför 

morgondagen var alltför stor. 



 

Efter dessa ritualer så inföll då den första stora skrivningsdagen 

på våren med just svenskprovet.  

Traditionerna fortsatte på morgonen efter gåsmarschen och bion 

kvällen före, med att vi alla 150 abiturienter samlades vid 

Stenbocksstatyn. Samma typ av formering gällde, och vi startade 

med ett varv kring Magnus Stenbock, som förundrat blickade ner 

på denna illustra skara av vandrande och vaggande flickor och 

pojkar.  

 

 

 



 

 



 



 

Första anhalten på morgonens gåsmarsch var dammen i 

Slottshagen, där vi var och en under en inre ”stilla bön” skulle 

kasta i tre kopparpengar i dammen. Mynten skulle vara präglade 

födelseåret.  



(Lite knepigt för de flesta oss, som ju var födda under 2dra. VK 

då mycket få nya mynt präglades).  

Vi var under marschen dit lite bekymrade hur det skulle gå om 

dammen var helt frusen. Det hade ju varit kallt ganska länge, 

och det var fortsatt rejält kallt även denna morgon. Men se – en 

vänlig och förtänksam vaktmästare hade tänkt på vår situation 

och löst problemet, så vi kunde fullfölja vår tradition.  

 

 

Ett välriktat Tack insänt till HD 

 

 

 



Vi passerade en och en andäktigt detta hål, under en stilla bön 

och en undran, ”hur ska det gå”? 

 

 

 

 

 



 

 

Krönikören själv, mitt i långa raden. Tvi, Tvi… 

 

 

 

 

 



Det var inte nog med denna ritual tidigt på morgonen. Vi 

fortsatte efter Slottshagens damm vår gemensamma gåsmarsch 

upp till Flickis skolgård. Där höll klasskamraten Stefan Svedberg, 

vår store talare, ett tal på vers till våra vänner på Flickis. Detta 

replikerades av en flicka, och därmed hade vi önskat varandra 

Lycka till, innan vi skildes åt och på darrande ben tog oss till 

respektive aula för svenskprovet.  

 

I hela Sverige skrev detta år 9 848 abiturienter samma prov. 

Provet startade kl. 0830 och kl 1500 skulle alla prov vara 

inlämnade. 

Så här såg svenskprovet ut. 

 



 

Så kom nästa steg mot Student 60 för oss matematiker 

Bara en knapp vecka efter det skriftliga svenskprovet så kom det 

skriftliga provet i Matematik. Klart att man vara nervös, ämnet 

matematik var ju ändå ett av huvudämnena. Men vi hade haft en 

god lärare i ”Gojan” Gustafsson, så vi kände oss ganska trygga. 

Återigen så fick vi äntra aulans slitna bänkar, denna gång 



laddade med logaritmtabell och räknesticka. Plus passare och 

linjal. Enda hjälpmedel som vi fick ha med. Inget annat som 

formelsamling eller liknande. 

Provets längd i tiden var det samma som för svenskan, nämligen 

6,5 timmar. Ganska drygt att hålla skärpan så lång tid. 

Två dagar senare var det så dags med provet i Fysik. 

Se proven här nedan. 

 



 

 



Lördagen den 1 april – Lilla Studentdagen 

Av de 96 elever på Gossis som genomfört de skriftliga proven så 

klarade sig 93 att gå vidare. Före denna fredag den 1 april - 

som kallades Lilla Studentdagen - så hade vi förberett en annan 

god tradition, nämligen att brodera deviser på våra gamla 

skolmössor. 

Så här gick det till denna dag.  

Kl. 1700 stiger rektor Lars Bjerning med bestämda steg in i 

RIV4a skolsal med skrivningsresultaten under armen. Domen föll! 

Hela klassen gick vidare till de muntliga proven – Muntan. Det var 

förvisso den 1 april, men inga skämt var på plats denna dag. 

Så tog vi fram våra medhavda påsar med de nybroderade 

mössorna och satte de stolt på våra huvuden. Vi blev nu också väl 

synliga på staden som årets blivande kandidater till 

studentexamen. 

 



 



Muntan – som direkt kan leda till Student 60 

De dagar som fastställts för sydsvenska skolor så blev det för 

Gossis del den 6 men även den 7 maj för Muntan och Studenten.  

Beskedet om vilka ämnen som man kom upp i Muntan avslöjades 

mycket sent. Här nedan framgår hur ett sådant schema för vår 

del kunde se ut.  

 

Allvarliga män, vissa i frack, stiger in i den sal som avdelats för 

respektive grupp för de muntliga proven. Det var vår egen 

huvudlärare i respektive ämne, ledsagad av censorer och 

examensvittnen. Så tog förhören sin början. Två ämnen på 

förmiddagen och två efter middag. En timme per ämne. Det så 

kallade scrutinium i kollegierummet startade kl. 1615. Sedan föll 

den slutliga domen med resultatet mellan kl. 1800-1830. Den 

som då trots varning att gå upp i Muntan inte godkänts, fick gå 



ut bakvägen och återvända hem. 47 av 49 klarade sig i 

studentpremiären detta år. Alla i vår klass RIV4a klarade sig 

dock utan problem. Det kändes skönt, men vi kände för dem som 

inte klarade sig. 

Nu samlades vi i korridorerna och förberedde mösspåtagningen. 

Så kommer plötsligt rektor Lars Bjerning och tar täten för en 

långdans som går ut på skolgården och till alla de väntande 

anhöriga som vill gratulera årets Student 60. 

 

Solen tittar fram för första gången under dagen, lagom till att 

tårögda mammor, blyga flickvänner, gamla släktingar i gulnade 

studentmössor m fl ska behänga sina respektive studenten med 

blommor. Studentorkestern spelar självklart Studentsången, 

vilket kommer att upprepas otaliga gånger under denna kväll och 

natt.  



 

Studentsången komponerad av Prins Gustaf år 1851  

Text av Herman Sätherberg 

Studenttåget gick sedan den traditionella vägen genom 

Slottshagen upp till översta delen av Terrasstrapporna. Där 

hissades vi av släkt och vänner på allra högsta krönet av vår 

hemstad. När man i lyftet vände i luften, så hann man känna 

”att nu är jag högst och bäst i staden”, ja kanske hela världen, 

som då bredde ut sig under en. Man kände sig just då värdig att 

få ha den känslan.  

Men snart nog sprang verkligheten ikapp en… 



 

 



 

Vi strömmade sedan vidare ner för Stortorget och till den än en 

gång väntande Stenbockstatyn. Vi cirklade runt Magnus Stenbock 

– sittande i sin upphöjda oberörda min - som en ringlande 

midsommarkrans i alla regnbåges färger. Fjolårets studenter var 

enligt tradition samlade och hissade årets studenter. En riktigt 

värdig och fin tradition. Hela tiden så tutar studentorkestern 

Studentsången, som sjungs av alla, om och om igen … Vilket 

härligt tumult. Sedan splittras vi i 47 skilda grupper med årets 

studenter, för att med olika fantasifullt smyckade åkdon ta oss 

hem. Unikast var äldsta spårvagnen modell 1903, som skyltade 

REAL LINJEN. 



 



 

Exempel på ekipage: ”En öppen tysk landå” 

 

 

 

Sin första bal. På Ramlösa Brunns Hotell 

Lördagen den 21 maj hade vi den traditionella studentbalen på 

Ramlösa Brunns Hotell i dess stora festsal. Då var det dags att 

klä upp sig i smoking för första gången. Ska det vara fest, så 

ska det … Så fin hade man inte varit sedan man stod i sin första 

kostym vid konfirmationen, fyra till fem år tidigare. 



 

Här fanns båda rektorerna på Gossis och Flickis, lärarkårerna 

och årets studenter med sina respektive. Vi var många. Vid supén 

så talade båda rektorerna, Lars Bjerning och Allan Jansson, till 

sina nu forna elever. Kandidaterna Eva Burnett och Stefan 

Svedberg kvitterade chevalereskt med var sina tal, och tackade 

för de gångna åren. Stefan på klassiskt versmått á la Tegnér. 

Inte nog med dessa tal. Sedan höll kandidat Ingrid Wik talet till 

Mannen – ”Riddarna av Skäggets Orden” - medan kandidat Martin 

Werner höll ett motsvarande inspirerat tal till ”Quinnan”. Innan 

vi bröt för den efterföljande dansen, så passade några lärare på 

att lägga bort titlarna med sina tidigare elever. Dock inte alla 

lärare. En snabb reflektion var - det är så dags nu, när vi helt 

sannolikt aldrig mer kommer att ses, för att utnyttja denna 

ynnest.  

Men som vid alla festligheter av denna kaliber, så inleder man 

med den obligatoriska fotograferingen. Ett foto med samtliga vid 

balen närvarande, och ett med enbart årets ”nybakade” 

studenter.  



 

Här är vi drygt 230 personer 

Efter middagen så vidtog dansen som varade till midnatt – minst. 

Vad jag minns. 



Detta blev en synnerligen minnesrik bal i den ljuva vårkvällen. 

Roligt, romantiskt och att bara njuta av det ljusa i livets 

försommar. 

 

 

På väg att bli Gubbar 

En titt i spegel och i backspegeln så upptäcker man att det har 

gått en tid sedan man sjöng om en ”… ljusnande framtida är vår”. 

Men visst har vi alla mycket positivt att se tillbaka på i våra liv 

sedan dessa dagar för 50 år sedan. Efter studentexamen så 

skingras man ju obönhörligen. Militärtjänst, fortsatta studier mm 

tar vid, som då också är förlagt till andra orter än Helsingborg. 

Visst blir man ett väl sammansvetsat gäng när man under ett 

antal år levt så nära varandra. Och som man också delar många 

skolminnen med - livet ut.  

Så här såg vi ut på vårt sista skolfoto. 23 glada själar.  



 

Vi lyckades att ha en första återsamling redan efter fem år. 17 

av oss i gamla RIV4a hade hörsammat kallelsen. Till denna 

återsamling var vår ”gamle” klassföreståndare och lärare Carl-

Bertil Eiman som självskriven gäst. Och vi förlade mötet helt 

korrekt till Ramlösa Brunns Hotell. Se bildbeviset nedan. 



 

Nästa återförening blev inte förrän då det var dags att fira vårt 

30-årsjubileum. Fortfarande samme ”gamle” Carl-Bertil Eiman 

som självskriven gäst. Just vid detta jubileum gick han i pension. 

Alltså hade vi haft en ung och alert klassföreståndare när vi gick 

i gymnasiet på Gossis.  

Inför denna återsamling gjorde vår numera framlidne och gode 

vän Bertil Carlius en synnerligen hedervärd insats för att samla 

ihop gänget. Vi var då mitt uppe i vårt aktiva liv. Så gott som 

alla bodde och verkade utanför vår gamla hemstad. Några 



utomlands. Hur skulle Bertil på det enklaste och mest praktiska 

sätt hitta adresserna till sina gamla klasskamrater? Själv var han 

då läkare i Ronneby. Jo, han kom på att engagera sin mamma att 

söka upp alla andra mammor i Helsingborg, vars söner varit våra 

gamla klasskamrater. Smart drag. Denna detektivinsats gav ett 

gott resultat. Till sist kunde Bertil sända ut en Kallelse till den 

26 maj 1990 som resulterade i att 18 klasskamrater deltog. 

 

 

Vårt jubileumsmöte inleddes med samling på Olympia för diverse 

enkla lagsporter, just för att vi snabbt åter skulle känna den 

gamla kamratandan efter 20 års uppehåll. Sedan tågade vi till 

Gossis där dåvarande rektor Lennart Jonénus tog emot oss och 

berättade om ”Gossis idag”. Sedan tog vår klassföreståndare vid 

och bad oss gå in i vår gamla skolsal och inta våra gamla platser.  



 

När vi väl satt där i dessa alldeles för små bänkar, så kliver vår 

gamle klassföreståndare och lärare in i salen med bestämda steg 

och ställer sig på podiet. Med myndig och bestämd stämma säger 

han: ”Idag ska vi ha lappskrivning”.  Denna gamla skräckkänsla 

som vi fick uppleva flera gånger under skoltiden, lyckades han få 

oss att känna igen, 30 år senare! Vi kände oss alla plötsligt 

otroligt små, och hade alla samma känsla – det här går åt 

skogen. Efter den genomförda lappskrivningen, så konstaterade vi 

just detsamma. Det gick åt skogen! Carl-Bertil Eiman var inte 

överraskad. 

 

 

 

Den senaste klassträffen var 2010 då vi firade hela 50 år som 

studenter. (Men då slapp vi lappskrivning).  

Ett lika intressant som trevligt återseende. Alla hade hunnit bli 

folkpensionärer. Det var intressant och roligt också av den 

anledningen att Carl-Bertil Eiman fortfarande var positiv att 

delta i våra jubileumsmöten. Numera är han dessutom åter 

helsingborgare. Till detta soliga tvådagarsmöte den 5-6 juni 

anslöt sammanlagt 18 gamla RIV4a-kamrater. Och nu ska vi 

särskilt tacka Sten Bengtsson, Bo Svärd och Sören Sommelius för 

att de tagit initiativet till detta 50-årsjubileumsmöte, plus allt 

arbete de lade ner i förberedelser och genomförande. Tack!  

 

 



 

 

 

Vi kom överens om att ses inom fem år igen. Carl-Bertil Eiman 

har lovat att åter igen ställa upp tillsammans med oss. Vi trivs 

mycket väl tillsammans. Vi har ju så många gamla gemensamma 

minnen, som vi betraktar både från lärarnas som elevernas 

horisont.  

 

 

 



 

Länge leve gamla glada minnen 

Det är otvivelaktigt så, att begreppet Gossis för alltid kommer 

att förknippas med Helsingborg och dess historia. Alla vi som 

passerat skolan och mogenhetsexamen Studenten under 1900-

talet känner en viss stolthet. När vi träffar helsingborgare här 

hemma eller helsingborgare i förskingringen, så kommer frågan 

om man gått på Gossis ganska snart på tal. Ofta är det på detta 

viset, och då har man genast en stor gemensam nämnare att tala 

vidare om för att lära känna varandra. Och med sannolikt många 

gamla gemensamma skolbekanta, men inte minst glada minnen.  

Denna Krönika har byggts upp kring minnen som undertecknad 

delar med sin gamla skolklass RIV4a. Många andra för detta 

elever på gamla Gossis känner säkert igen sig i det mesta. 

Traditioner, examen, firandet, balen mm. 

Hoppas det varit en trevlig läsning som inneburit att många 

härliga minnen återuppväckts. 

Rolf Lindelöf RIV4a 

 

 

 

 

 

 


