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Femtioniornas återkomster
Ett text- och bilddokument

av
Lars Wallin 

Detta e-dokument innehåller egna och andras foton från träffarna med studentklas-
sen RIV4a+RIII3 av 1959 års modell – efter 25, 40, 45 och 50 år. 
Vid femtioårsjubileet berättade en av våra gamla lärare, Carl-Bertil Eiman, hur säll-
synt det var på hans tid att gå genom läroverket på de åtta år det teoretiskt skulle 
ta. I en klass som han tog som exempel var det bara en eller två av dem som börjat 
samtidigt som också slutade samtidigt.
Om vi tillhör en skärptare generation eller om det var skolan som förändrats vet jag inte, 
men av de 24 från vår klass som kunde kröna sina ännen med den vita mössan i maj 1959 
(en hade tagit det säkra före det osäkra och lämnat walk-over, en körde i muntan) hade precis 
hälften börjat på samma gång, hösten 1951, och av dem var det drygt hälften (sju stycken) 
som återstod av de 35 som börjat i 15d det året. 
De andra hade gått om, slutat, gått till latinlinjen efter fyra år i realskolan eller tagit realen 
och gått till treåriga gymnasielinjer, flera försvann efter första ring, när lektor Persson, Halte-
Per, såg till att alla dem som han inte ansåg höra hemma i gymnasiet blev utkuggade. Trots 
påfyllnad från olika håll var vi bara 13 i andra ring, så i tredje ring blev det sammanslagning 
med den treåriga reallinjen.
När vi träffades 2009 var de flesta pensionerade, så på de sidor som  handlar om detta möte 
avslöjas slutligen vilka märkliga banor en realklass kunde välja i livet.

Lars Wallin april 2011
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Som utgångspunkt tar vi en vacker försommarkväll utanför hotellet i Ramlösa Brunn, där 1959 

års studenter i Hälsingborg fotograferats på trappan innan de sätter sig till bords

 INFÖR ÅRETS  STUDENTBAL 
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Så hoppar vi tjugofem år framåt i tiden, till fredagen den 25 maj 1984, tjugofem år efter studentexamen. De förenade 
RIV4a och RIII3 från 1958/59 har sin första träff. De flesta av oss – Olle Lannerstad, Bo Månsson, Owe Schill, Bengt Fri-
berg, Gösta Gustafson, Torbjörn Järnum, Bengt Lundgren, Lars Wallin, Tommy Örnå, Leif Ottoson, Bo Persson, Christer 
Uddling, Lars Andersson och Hans Wigren – återses på skolgården strax före kl 14, innan vi, anförda av adjunkten Bengt 
Abbe, träder in i gamla Handelsgymnasiet för att träffa hans  avgångsklass på N-linjen där vi gamlingar kunde berätta 
om våra erfarenheter, lyssna till ungdomarnas framtidsplaner och ge farbroderliga råd till de unga, inte särskilt förhopp-
ningsfulla, blivande studenterna. Det var ju en tid när framtiden utmålades i ganska dystra termer - svårigheter att få 
plats på högskola och arbetslöshet ansågs hota de unga och klimatförstöring oss alla.    

Hans Wigren och Bengt Lundgren återknyter bekantskapen med en bit av Bengt Friberg, Lars Andersson och Christer 
Uddling
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Gösta Gustafson och Bo Persson verkar ha olika intressen

liksom Leif Ottosson, medan Olle Lannerstad, Bo Månsson och 
Bengt Friberg tycks ha kommit väl igång med minnesutbyten



5Bengt Abbe och hans adepter
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Owe Schill
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Torbjörn Järnum Tommy Örnå

Av våra dragningar ”mitt liv på en minut” 
kunde man dra slutsatsen att de flesta ver-
kade ganska nöjda med sina liv så långt, 
även om Olle Lannerstad rådde årets abi-
turienter att inte ha lika bråttom som han 
hade haft med att ge sig i kast med studi-
erna, ett råd flera av dem redan verkade 
ha bestämt sig för att följa!
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Diskussionen fortsatte på gården...
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Kl 16 var det dags för den i dylika sammanhang tra-
ditionella rundvandringen i skolan. Nedanför stora 
trappan väntade Harald Håkansson, Alf Lind, Karl-
Axel Petersson och Ilmar Remmelgas, och när vi hade 
känt igen varandra fick vi ta plats i aulan där vi orien-
terades av  en av våra gamla lärare, adjunkt Hans 
Rust, om de senaste 25 årens utveckling på HALfG i 
Helsingborg.

I högra hörnet: Ilmar Remmel-
gas, Karl-Axel Petersson, Alf 
Lind och Harald Håkansson

Hans Rust

Under rundvandringen blev det livliga samtal om då 
och nu,  Tommy berättade om schemaläggningens 
mysterier,  vi besökte teckningsalarna i gamla bygg-
naden och såg på ljusgården och kemisalarna med 
Sune Lohmander och Sven Vedin ...
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Sven Vedin och Sune Lohmander
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Och här står de på Rådhustrappan innan de går in på Grand för att äta middag, prata och lyssna 
på en hälsning från den ende frånvarande kamraten, Ingvar Holtz, och för sista gången höra 
Lomme-Pär sjunga Bellman

Ilmar Remmelgas, Owe Schill, Leif Ottosson, Torbjörn Järnum, Hans Rust, Harald Håkansson, Bo Månsson, Bengt Lund-
gren, Karl-Axel Petersson, Olle Lannerstad, Bengt Friberg, Tommy Örnå, Sune Lohmander, Bo Persson, Lennart Nilsson, 
Lars Andersson, Erik Gustafson, Lars Wallin, Alf Lind, Sven Vedin, Gösta Gustafson, Christer Uddling, Hans Wigren



14
Så gick åren igen och efter det att femton nya lagts till de gamla möttes vi igen för att fira

40-årsjubileum
fredagen den 28 maj 1999
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Olle Lannerstad, Lars O 
Andersson och Owe Schill

Ingvar Holtz och 
Bo Månsson

Karl-Axel 
Petersson

Hans Wigren 
och 
Owe Schill
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Två av de aktiva lärarna tog emot, visade oss runt och 
berättade om dagens undervisningssituation. Först såg 
vi ljushallen, nu förvandlad till lekstuga.

Så blev det provsittning av bänkarna i ett av 
våra gamla klassrum.

Bengt Friberg

Bengt Lundgren
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En lång diskussion i biologiförrådet följdes av ett beseende av den 
roterade, till disco förvandlade aulan.

Lars O Andersson 
och Torbjörn Järnum

Rudolf Tiedtke och Karl-Axel Petersson
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Nerför Hallbergs trap-
por till Stortorget, där 
bl a Alf och Gösta till-
stötte

             Bo Månsson               Ove Schill         Torbjörn Järnum

T v Bengt Friberg och Gösta Gustafson 
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innan vi inmanades på Handelsbanken där Bengt Lund-
gren utsatte oss för ett minnestest och Owe Schill visade 
film från dåförlängesen.

Minns ni dem än?
Hur många elever gick på Gossis 1959?
Vad kallades vaktmästaren?
Vad hette skoltidningen?
Vad hette Gossis sekreterare?
Vad hette vår lärare i modersmålet?
Vad hette vår lärare i fysik?
Vem var ordningsman i RIII?
Vem var ordningsman i RIVa?
Vem uttalade sig så här för presen före skrivningen i svenska? ”Som princip tror jag att 
fackämnena blir halvfria. I svenskan gissar jag på något ämne om någon litterär strid el-
ler rättegång, exempelvis Giftasprocessen mot Strindberg.”
Vad hette filmen på Odéon som visades kvällen före svenskskrivningen?
Hur många skrev studentsvenskan i Helsingborg? På Gossis?
Vem uttalade sig så här för pressen efter skrivningen i svenska? ”Jag tyckte inte ämnena 
var så tokiga, även om fackämnena verkade rätt så svåra. Jag valde...”
Vad hette det så kallade fria ämnet i svenskan?

Lars O Andersson och Ingvar Holtz på Stortorget
Nedan: Magister Lundgren
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Så blev det fotografering 
på Terrasstrapporna. Kaos 
upplöstes så småningom 
och resultatet kan beses på 
nästa sida
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Lars Wallin, Owe Schill, Bengt Lundgren, Olle Lannerstad, Bengt Friberg, Bo Månsson
Tommy Örnå, Alf Lind, Ilmar Remmelgas, Lars Andersson, Harald Håkansson

Ingvar Holtz, Gösta Gustafson, Karl-Axel Petersson, Torbjörn Järnum, Rudolf Tiedtke, Hans Wigren
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Kvällen fördrevs med middag, kaffe och prat på Oscar Trapp, och 
här kan man se vad vi gjorde på eftermiddagen efter skolan 

Ingvar Holtz i kvällssol medan
Harald Håkansson och Karl-Axel Petersson 
konfererar
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Nu började vi känna tidens allt hastigare gång – det var nog bäst att korta 
intervallen. Så nästa gång vi sågs hade det bara gått

45 år sedan vi mognade
och dagen var den 13 maj 1999

Delar av den bofasta befolkningen, med Bengt Lundgren 
som primus motor hade gjort upp ett heldagsprogram som 
inleddes med lunch och rundvandring på Dunkers kultur-
hus...
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Stora bilden: Bo Månsson, Tommy Örnå, Owe Schill, Lars Wallin, 
Leif Ottosson, Bengt Lundgren, Lars O Anderssson, Ilmar Remmel-
gas. T v: Torbjörn Järnum, Ingvar Holtz och Ilmar Remmelgas
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Profilerna tillhör Bengt Lundgren, Olle Lannerstad, Tommy 
Örnå, Lars O Andersson, Karl-Erik Petersson och Bo Månsson
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Leif Ottosson

Owe Schill



28



29



30

Vi lär oss om Helsingborgs nya stolthet, 
garaget under Sundstorget, och får be-
söka underjorden
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Från underjorden till det överjordiska på 
Frimurarhuset, där vi lyssnar på föredrag 
om HIF och ser Bengt i två upplagor, tre och 
tvådimensionellt!
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I döda gubbars sällskap på Gamlegård, där middag in-
togs och många ord spilldes
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Christer Uddling har anslutit
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så ock Len-
nart Nilsson
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och gissa vem som fick det sista!

                                            
                                                                    (bl a)
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Så var det dags för

50-årsjubileet
och torsdagen den 14 maj 2009 samlades ett gäng mer eller mindre (i alla fall mer än förra 
gången!) tunnhåriga gråhårsmän åter i Helsingborg...

... där än en gång delar av den icke utvandrade befolkningen, nämligen Alf Lind 
och Karl-Axel Petersson under den entusiastiske Bengt Lundgrens ledning hade 
gjort upp ett innehållsrikt program. Samling kl 11.40 vid ACE Lines terminal för 
färjelunch, följd av besök i 1400-talets Helsingborg på Stortorget. Kl 13 fotogra-
fering i vår gamla skola åtföljd av rundvandring och ett föredrag om gamla ti-
ders läroverk av Carl-Bertil Eiman på vinden ovanför aulan. Så blev det samling 
på Gamlegård där Bo Månsson berättade om dagens lärarutbilding och Ingvar 
Holtz om en äventyrlig tågresa i ett land där man talar en obegriplig tyska. Lars 
Wallin överbringade en hälsning från Bengt Friberg som bosatt sig i svininflu-
ensans Mexico innan vi samlades runt middagsbordet för mat och underhål-
lande historier ur livet.
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Rudolf Tiedtke funderar över färjematen medan 
Ingvar Holtz och Lars Wallin låter den tysta 
mun och Bo Månsson har något han vill ha sagt

Gösta Gustafson och Bengt Lundgren får veta något av Alf Lind ...

...medan Tommy 
Örnå mediterar

Ilmar Remmelgas och Karl-Axel 
Petersson i samspråk
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Bengt förevisar 1400-talets Helsingborg

Aulan efter 50 år – från morgonbönsal och skriv-
sal över disco till kontorslandskap

På gamla orgelläktaren. Carl-Bertil Eiman har anslutit som nr två fr h



40

Det finns inget annat klassrum i Sverige med en sån fantastisk utsikt
sa Smack när vi gick på tredje våningen i södra flygeln i 45d 1954-55

Nu är det lunchrum för ett konsultföretag....



41

Carl-Bertil Eiman berättar minnen från sin 
tid som elev och som lärare vid HALfG i Hbg 
på vinden ovanför aulan för Torbjörn Järnum, 
Ilmar Remmelgas, Harald Håkansson, Rudolf 
Tiedtke, Karl-Axel Petersson, Hans Wigren, 
Lars Wallin, Alf Lind, Leif Ottosson, Bengt 
Lundgren och Gösta Gustafson. Ingvar Holtz, 
Olof Lannerstad, Bo Månsson och Tommy 
Örnå verkar inte ha fastnat på bilderna.
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Så här står de som hann i tid den 14 maj 2009, Lars Wallin, 
Bengt Lundgren, Alf Lind, Gösta Gustafson, Tommy Örnå, 
Ottosson, Karl-Erik Petersson, Torbjörn Järnum, Ingvar 
Holtz, Bo Månsson, Ilmar Remmelgas, Harald Håkansson, 
Carl-Erik Eiman, Rudolf Tiedtke, Hans Wigren och, längst 
upp, Olle Lannerstad 

...och så här såg (några av dem) ut på samma plats ett femtiotal 
år tidigare, Fred Callisen, Gösta Gustafson, Lars Wallin, Alf 
Lind, Sune Lohmander, Tommy Örnå, Lennart Nilsson, Bengt 
Friberg, Sten Hellberg, Torbjörn Järnum, Olle Lannerstad, 
Björn Möller och Bo Månsson (RII4b, troligen hösten 1956)
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Så var det dags för samkväm och middag på Gamlegård där säll-
skapet kompletterades med Lennart Nilsson och Owe Schill, med-
an Ilmar Remmelgas och Gösta Gustafson avvek till annan ort.

Hedersgästen Carl-Bertil Eiman deltog livligt i konversationen

C-B Eiman, Lars Wallin, Lennart Nilsson och Bengt Lundgren ö.b.
Lennart, Bengt, Leif Ottosson och Karl-Erik Petersson n.b.

Ingvar Holtz och Hans Wigren verkar ha fått något att 
tänka på
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Owe Schill och Tommy Örnå känner sig uppmärksammade medan 
Olle Lannerstad har en kommentar för Alf Lind. Rudolf Tiedtke 
utbyter förtroenden med Torbjörn Järnum, Harald Håkansson har 
upptäckt kameran och Bo Månsson tänker på annat
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Bengt Lundgren tar sista bilden – snart är allt bara pixlar och blek-
nade minnen
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Än en gång skiljs våra vägar...
Vi som tog studenten i maj 1959 efter att ha gått de två sista gymnasieåren tillsammans i den sammanslagna R IV4a 
och R III3 var

R IV4a
Biologiska grenen:
Ingvar Holtz, som blev civilingenjör i kemi på Chalmers 
och slutade som konsult och föreläsare
Olof Lannerstad, som blev kirurg och slutade som klinik-
chef i Kalmar
Alf Lind, som blev lärare och förblev helsingborgare
Bo Månsson, som blev lärare och slutade som lärarutbil-
dare vid lärarhögskolan i Malmö
Owe Schill, som blev överläkare vid Danderyds Sjukhus
Matematiska grenen:
Bengt Friberg, som blev humanist och språklärare
Gösta Gustafson, som blev professor i teroetisk fysik i 
Lund
Torbjörn Jönsson, som bytte namn till Järnum, blev väg 
och vattenbyggare vid Chalmers och anställdes vid Skån-
ska Cement men slutade som lärare
Bengt Lundgren, som blev byggnadsingenjör och slutade 
som fastighetsvärderare vid Handelsbanken i Helsingborg
Lennart Nilsson, som blev civilingenjör och framgångsrik 
näringslivsdirektör i Sydsverige
Lars Wallin, som började som kärnfysiker vid Försvarets 
Forskningsanstalt och slutade där efter fyrtio år som säker-
hetspolitisk analytiker
Tommy Örnå, som blev lärare i Ängelholm

R III3

Biologiska grenen:
Bengt Hageltorn, som vi aldrig fick kontakt med innan 
det var för sent
Leif Ottosson, som ägnade sig åt familjeföretaget i Klippan
Bo Persson, som blev lärare och rektor i Sölvesborg
Karl-Axel Petersson, som blev gymnasieingenjör och se-
dan ägnade sig åt svensk och norsk livsmedelsindustri
Ilmar Remmelgas, som blev civilingenjör och Helsingborg 
trogen
Rudolf Tiedtke, som blev gymnasieingenjör och startade 
eget ingenjörsföretag som försett världen med pappersma-
skiner
Christer Uddling, som slutade som kyrkoherde i Örkel-
ljunga
Hans Wigren, som blev skådespelare och regissör och en 
tid rektor för Scenskolan
Matematiska grenen:
Lars O Andersson, som också kom att ägna sig åt livsmed-
elsindustrin, som vice VD vid Felix och inom Volvokon-
cernen. Sin pensionärsverksamhet som Mercedesförsäljare 
fick han bara ägna sig åt en kort tid. Vårt 45-årsjubileum 
hjälpte han till att organisera, men kort därefter var han 
borta
Harald Håkansson, som blev bankdirektör i Malmö
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