
Några händelser på 1960-talet 
 
Det var väl på 1960-talet som revolutionen av Högre Allmänna Läroverket för Gossar i Helsingborg  
började. I början gick bara pojkar på denna skola. När jag tog studenten 1967 gjorde jag det på 
samma skola som då hade fått namnet Nicolaiskolan. Det var då också en jämnare könsfördeling 
och knappast något kvar av det ’gamla gymnasiet’. Då fanns det heler inte någon anledning att 
smygröka i ’Rosan’ då man inrättat en ’rökruta’. Och så hade de yngre eleverna börjat ’dua’ lärarna. 
 
Realskolan 

 
Jag började i 13a i realskolan hösten 1961 där Karin ’Kajsa’ Cederwall var klassföreståndare. Henne 
fick man inte tilltala ’fröken’. Det var förbehållt kvinnliga lärare i folkskolan. ’Jag är gift och har 
både barn och barnbarn’, fick vi veta. ’Adjunkt’ var det korrekta tilltalet. Mina kamrater ville ha 
skolans i särklass största busfrö, Herbert ’Harpa’ Rosling, som ordningsman. Det avvisades utan 
pardon av Adjunkt Cederwall. Det skall dock sägas att Harpa var en ganska trevlig kille som dock 
hade lite svårt att sitta stilla och komma i tid till lektionerna.   
 
Gymansiet 

 
Hösten 1963 fortsatte jag på gymnasiets fyraåriga reallinje i RI4c. Där fick vi Elmer Sjöström som 
klassföresåndare i alla fyra år. Med honom kom jag aldrig överens och mina betyg i hans ämnen 
som var svenska och tyska hade en hel del att göra med den relationen.  
 
Matematik 

 
Vår gymnasieklass var inte helt genomsnittlig. Trots att tjejer nu hade trängt in på skolan var det 
bara killar i vår klass. Och vi hade Bengt Persson, ’Halte-Per’, i matematik. Han var fruktad för sina 
benhårda principer. Man började varje termin ’utan fel’, alltså med ’A’. Varje fel på 
matematikskrivningarna medförde att betyget sjönk ett steg. Det var alltid 8 uppgifter. Alla 8 rätt 
betydde fortsatt ’A’, 7 rätt=’a’, 6 rätt=’AB’ och så vidare. Ett misstag på de muntliga förhören 
innebar också en nedgradering. Och det var stort sett omöjligt att kompensera det uppåt igen – ett 
fel var ett fel. Denna stränga ordning medförde att flera elever valde att hoppa över till andra linjer, 
förmodligen med baktanken om att få högre betyg. Det var väl en tredjedel av oss som började i 
första ring som var kvar till studentexamen – men då hade vi fått en mycket kvalificerad 
undervisning i matematik. 
 
Franska 

 
Franska var tredje språk för oss. Där hade vi också en lärare med principer, Una-Klara, med 
efternamnet  Lyngby. Hon var mycket speciell och skulle egentligen ha gått i pension. Hennes 
uppfattning var att latinare var språkmänniskor och därför alltid skulle ha högre betyg i språk än oss 
som gick på reallinjen. Vi uppfattade det att om man hade ’AB’ på latinlinjen så fick man ’Ba’ 
(eller lägre) på reallinjen med de samma kunskaper. Många drev med Una-Klara och det hjälpte 
naturligtvis inte upp våra betyg. Alla klasser hade en klassbok där frånvaro och olika anmärkningar 
anteckandes. En dag upptäckte vår klassföreståndare att den mest ordentliga elev i klassen hade fått 
en anmärkning undertecknat med Una-Klaras (förmodligen förfalskade) signatur: ’Våldtäktsförsök’. 
Den korrekte ordningsmannen Staffan Cronström hade med blossande kinder svårt att förklara 
tillkomsten av en sådan anmärkning. 



   
Tio-i-topp 

 
Nog upptog skolarbetet en del av vår tid men vi hann också med en hel del annat. Tio-i-topp var 
populärt på 60-talet. Ett antal ungdomar valdes ut på olika platser i landet för att med så kallade 
mentometerknappar välja ut de bästa poplåtarna i radion. Det var åtråvärt att få vara med om det 
och vi trodde oss veta att olika skolor fick biljetter. När vi hörde att nästa utsändning skulle ske från 
Helsingborg belägrade vi rektorsexpeditionen där man inte hade någon aning om vad det rörde sig 
om. Vi fick dem i varje fall att skriva ner våra namn på en hastigt påkommen lista. Efteråt spridde 
vi ryktet att man skulle anmäla sig om man ville vara med i tio-i-topp. På det sättet säkerställdes en 
lång lista med våra namn överst. Utsändningen skedde efterföljande lördag från dåvarande 
Praktiska Realskolans aula där några deltagare tillskansade sig dubbla uppsättningar 
mentometerknappar.       
 
En gammal Austin A30 

 
När vi kom till skolan på nyåret 1965 stod en gammal Austin A30 parkerad på skolgården intill 
cykelstället. Det väckte ett visst uppseende då det vid den tiden inte fanns parkeringsplatser på 
skolgården. Ja, bortsett från Rektor Lars ’Spädis’ Bjernings Humber Hawk som ibland stod där. 
 
Den gamla Austin-bilen liknade vid första påseendet inte någon skrotbil men våra ögon riktades 
mot bilen vid rasterna. Vi diskuterade vem som ställt den där och varför. Dagarna och veckorna 
gick. En dag upptäckte vi att bilen var olåst. Vi blev mer närgångna. Någon hittade en tidning och 
en flaska Coca-Cola i bilen. Bilen undersöktes och någon våghals försökte till och med flytta bilen. 
Rektorn meddelade flera gånger i högtalarsystemet att det var absolut förbjudet att vidröra bilen. 
Det resulterade efter några dagar att bilen som nu ansågs herrlös, rutinmässigt förflyttades till olika 
ställen. Den kunde stå vid matbespisningen ’matan’, vid nergången till Himmelriksgränd eller det 
som väckte störst muntration, rakt nedanför rektorns fönster. Ingen visste till synes vem som 
flyttade bilen. Händelserna eskalerade ju mer rektorn förmanade. Vaktmästaren Karl ’Skorvas’ 
Olsson lät misstänksamt blicken falla på vissa elever, vilket skapade ytterligare spänning. 
Lärarkollegiet höll officiellt med rektorn men vi kunde spåra deras missnöje med de många 
avbrotten i undervisningen som orsakades av rektorns upprepade prat i högtalarna. En del lärare log 
nog också i smyg åt elevernas ’krig’ med rektorn. 
 
En dag bröt det loss. Bilen rullades helt öppet på skolgården av dristiga elever. Den vältes och 
rullades runt. Nu såg den inte allför vacker ut och rektorn var helt ursinnig. Bilen hade blivit något 
av en trofé som skulle fotograferas och villiga elever poserade vid det omkullvälta vraket. Under 
frukostrasten (så kallades lunchrasten på den tiden) fattade bilen plötsligt eld. Ingen förstod hur 
något sådant kunde ske. Var det för att bensintanken läckte? Brandkår och polis tillkallades vilket 
drog med sig tidningarnas reportrar. Den stora uppmärksamheten gjorde att vissa elever nu höll sig 
på behörigt avstånd från händelserna. Senare på dagen forslades bilen iväg ur vår åsyn och det 
roliga var slut. Nu återstod bara att se vad tidningarna skulle skriva  – trodde vi. 
 
En viss nervositet utbröt när Kvällsposten den 11 mars 1965  kablade ut: ’Massåtal hotar 
skolungdomar’. Men en enventuell polisanmälning var ingenting jämfört med en konfrontation med 
Skorvas. Han genomgick bilderna i HD. Varje person skulle identifieras, förhöras och tilldelas både 
utskällning och anmärkning. Med Skorvas som både undersökningsledare, åklagare och domare 



hjälpte det föga att försvara sig med: ’Det är inte jag på bilden, det måste vara någon annan’. 
Skorvas visste nog vem som var vem.  
 

 
 

 



Fri talan i HD 

 
Att lära sig skriva är något som hör skolan till. Uppsatsskrivande uppfattades av många som trist. 
Ett kanske mindre intressant ämne, specifika formkrav och renskrivning gjorde att inspirationen och 
påhittigheten ibland fick stå i bakgrunden. Men även på 1960-talet kunde eleverna pröva sina 
litterära färdigheter i offentligheten. Genom ’Fri talan’ i HD kunde vi framföra både det ena och 
andra. I oktober 1966 skapade vi en debatt om ordningen vid matbespisningen i skolan. Det blev 
insändare som prisade den auktoritära och byråkratiska ordningen. Andra ville ha ett friare och 
mera enkelt system. Förslag framkom att byta ut små träskyltar mot mera färgglada plastskyltar. 
Frågan om demokrati i bespisningen lyftes fram. Och så vidare. Alla insändare skrevs under stor 
munterhet. Det var mycket roligare än att skriva uppsats i aulan.      
 





 
Studentexamen 1967 

 
Åtminstone i min tid skulle man gå i gåsmarsch genom staden dagen före studentskrivningen i 
svenska. Rännstenstrampet genomfördes också en eftermiddag i mars 1967. Allt gick rimligt lugnt 
tillväga och efteråt skulle vi gå på bio allesammans. Odeonbiografen på Södra Kyrkogatan som var 
utsedd till offer blev stort sett utsåld. Det blev inte helt lugnt inne i biografen och efter flera 
tillsägelser från biografägaren blev man tvingad att avbryta föreställningen. Det var kanske lite synd 
om de få personer som primärt hade tänkt se filmen. För oss andra betydde det inte så mycket trots 
att vi inte fick pengarna tillbaka. Även händelserna denna eftermiddag blev återgivet i vår kära 
lokaltidning HD. 
 
 



           
 
 
Även om studenterna på den tiden blev utkläckta under flera dagar menade HD att det varit en stor 
förvirring den dag jag tog studenten – 8 maj 1967. Det kan inte varit något jämfört med när det nya 
gymnasiet infördes ett par år senare. Då kom alla studenter ut samtidigt.  
 
 



 
  



  
Brandlarm 

 
På hösten 1967 efter att jag slutat skolan fick den utrymmas efter brandlarm och kraftig 
rökutveckling. De flesta elever kunde smärfritt ta sig ut men några var instängda och fick räddas ut 
genom brandkårens snorkelstegar. 
  



 
 
Slutord 

 
Även om jag skrivit ’vi’ i det tidigare vill jag på intet sätt ta äran åt mig att varken ha tagit initiativ 
eller varit drivande bakom i alla dessa aktiviteter. Då jag själv inte helt kommer ihåg alla detaljer 
står det andra fritt att berätta deras version av händelserna.    
 
Lars Erik Gewalli  


