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Året är 1939 - kriget kommer - åren i realskolan.
Ungefär samtidigt som jag då vid 11 års ålder började på “Gossis”, som läroverket också kallades, bröt
andra världskriget ut. Hitlers arméer marscherade in i Polen och England och Frankrike förklarade
Tyskland krig. Vi märkte väl inledningsvis inte så mycket av världshändelserna, men följande kan
hämtas ur en uppsats jag skrev den 21 februari 1940 under rubriken “Vi få en skridskobana”. (Obs!
Skrev alltjämt verben i pluralform!):“På grund av bränslebristen kunna våra gymnastiklektioner ej
hållas. I stället för detta ha vi fått en skridskobana att idrotta på. Skolans elever ha själva jämte en
brandsoldat anlagt den under ledning av kapten Bäckander. - - - - Nu har där blivit uppsatt två
bandymål. Och alla roar sig kungligt på den under gymnastiktimmarna.”
Kan nämnas att vi under min skoltid endast spelade bandy. Ishockey förekom inte. Bränslebristen
ledde också till att s.k. kokslov infördes. Skolan stängdes under en veckas tid under vintern och
temperaturen i lokalerna sänktes, allt för att spara bränsle. Kokslovet övergick sedermera i
vintersportlov.
Ett märkligt sammanträffande var att samtidigt som Hitler bredde ut det tyska inflytandet hade vår
klass som en av de första försöksklasserna i landet engelska som vårt första främmande språk,
medan dittillsvarande ordning med tyskan som första språk gällde övriga förstaklasser på skolan.
Tyskan kom in först under det andra läsåret. Detta hade också som följd att vi tunnades ut från
inledningsvis ett 30-tal elever till endast 15 som gick upp i realexamen eftersom inga kvarsitttare
tillkom men väl avgick.
Så kommer då den 9 april 1940. På väg till eller vid skolan träffar jag en klasskamrat, vars pappa var
tullare (tulltjänsteman), som kan berätta att man sett tyska krigsfartyg passera Öresund under natten
och morgontimmarna. Snart står det klart att tyskarna gått in i Danmark och Norge. Det är ovisst vad
som skall hända med Sverige. Rektor Swenne informerar direkt vid morgonbönen om vad som är känt
och vi elever hemförlovas bl.a. med tanke på ev. evakuering inåt/uppåt landet. Sverige mobiliserar
ytterligare och krig kan vara på gång. Den dagen minns jag också när jag står på kvartershörnet vid
korsningen Hälsovägen/Kopparmöllegatan och ser ett kompani danska soldater komma
marscherande Hälsovägen upp under befäl av några svenska officerare. De har tagit sig över från det
under besättning varande Danmark för att som de då tror deltaga på svenskarnas sida i krig mot
tyskarna. Så blev det nu inte. Tysken kom inte.
Någon evakuering blev det inte för min del, men jag minns att jag hade kamrater som placerades på
läger i Småland. Om det var ganska omgående eller först senare minns jag inte.
Efter hand återgick skolgången till mer normal form, dock inte helt. Våra lärare försvann in i (militär)
beredskapstjänstgöring och gossläroverket fick något helt nytt, nämligen vikarierande kvinnliga lärare.
Och det var inte så lätt varken för dem eller för oss med den tidens starka könsfördelning av klasser
med flickorna för sig och pojkarna för sig - uppdelade redan från skoltidens tredje skolår - och vad det
innebar i fråga om attityder och vanor. Det sus som gick från pubertetsynglingarna när under en
lektion det råkade bli “skilsmässa” mellan lärarinnans tröja och kjol (något som i dag tycks vara högsta
sommarmode fast det gäller jeans/tröjor) minns jag väl.
Efter hand återkom våra ordinarie lärare, men kunde också inkallas igen. - Bra eller dåliga lärare?
Svårt att säga. Det fanns nog bådadera. En lärare kunde nog vara fruktad men ändå om inte älskad
så respekterad. Viktigast för oss pojkar var nog rättvisa. Underbetyg godtogs, bara de var rättvisande.

Vi krävde av lärarna att de kände oss och våra kunskaper tillräckligt för att ge alla en riktig värdering.
Snällhet var inte avgörande. Ök/smeknamn hade de allra flesta. “Nollan” hade sitt efter sin noggranna
kunskapsbokföring av oss med allt från trippeltreor till trippelnollor, åtminstone hade vi uppfattat det
så. “Tjatte” hade sitt efter ett ofta använt uttryck “tja, ju autostradametoden”. “Tjigern” efter sitt uttal av
tigerhopp i gymnastiken. “Tomten” efter sitt yviga skägg. “Kylaren” för Kuylenstierna var ren
namnförädling. Det var väl snarare en brist om läraren saknade ett av eleverna uppfunnet tillmäle.

Klass 2:5a år 1941
Krigstiden påverkade även våra prov, som framgår av utdraget nedan. Tal 3 gällde värdering av
försvarslån!

Kriget krävde även våra insatser i form av sommarlovsarbete. Behovet av arbetsinsatser var på flera
områden stort till följd av den stora arbetsfrånvaron p.g.a. militärtjänstgöring. Så kom det sig att år
1943 - jag var då 15 år - ett antal elever från gossläroverket inkvarterades på Sockerbolagets stora
gård Västraby någon mil utanför Hälsingborg (stavades då med ä) för att gallra betor. Ett annat gäng
från skolan låg på närbelägna Svedberga gård i samma ärende. Betraderna var kilometerlånga och
jag tillhörde förvisso inte de mest försigkomna i betgallrarbranschen, ovisst om det berodde på flit eller

fallenhet eller bådadera. Vad jag minns med välbehag var att kristidens matransonering kände vi inte
mycket av här på en stor gård. Kosthållet var gott och minnet går till stora hinkar av vispgrädde till
någon söndagsefterrätt. Men så var det också gårdsinspektorns dotter förklädd till lotta som chefade
för vårt kosthåll.

Den 26 maj 1944, endast 11 dagar före dagen D då Eisenhowers invasionsstyrkor landsteg i
Frankrike, fick vi så vår efterlängtade realexamen. På den tiden kunde man underkännas och ledsamt
nog var det två som inte klarade sig. De övrigas glada nunor syns nedan. Längst ut t.v. “vaktis”, som
“normalt” stod vid den här porten och noterade för sen ankomst.

Ordning och reda - om än inte lön eller betyg på “freda”.
Jag kan inte låta bli att nedan visa de ordningsregler som gällde på min läroverkstid. De berättar det
mesta. Tilläggas kan att en elev också vid allvarliga förseelser kunde relegeras, vilket enligt dagens
ordlista (SAOL) är “förvisning från skola eller dylikt i äldre tid“. ( Äldre tid - känns som man vore en
antikvitet. ) Då var skolmössa - grön med metallgult märke visande Kärnan, vår stads främsta symbol den obligatoriska huvudbonaden, då sådan användes. Till skillnad från i våra dagar bar man dock inte
huvudbonad (i dag = keps) i klassrummet. - Emellertid skall bekännas att den unge man det här
handlar om som gymnasist iklädd hatt en mörk kväll hade oturen möta en av sina lärare, dock utan
några påföljder.

Gymnasisten
Hösten 1944 började jag realgymnasiet i ring R1.3a och fick under de följande tre åren som ordinarie
klassrum ett av dem med förmodligen den finaste utsikten i landet: högst upp i skolans norra flygel
med utsikt över staden och Öresund. De flesta av oss i klassen kände varandra från realskolan, men
vi fick också nya kamrater från orter som Höganäs, Ängelholm, Åstorp och Klippan, orter som saknade
gymnasier.
Någon “riktig” realgymnasiestuderande blev jag ju inte eftersom jag vid valet av ämnen fr.o.m. ring 2
varken läste fysik, kemi eller specialmatematik utan som tillvalsämnen hade tyska, franska, filosofi och
geografi. . Fasta ämnen var kristendomskunskap, modersmålet, engelska, historia med samhällslära
och matematik allmän kurs. Under gymnasietiden förstärktes kunskaperna med enskilt arbete
(obligatoriskt sommarinhämtande av extra kunskaper i visst ämne), t.ex. i svenska språket och
litteraturen (Frödings författarskap) och filosofi (Vittnespsykologi).

Ovanstående nummer var det första av vår skoltidning att utkomma efter krigsslutet i Europa i början
av maj. Det för oss mycket nära grannlandet Danmark hade ju under alla krigsåren varit mörklagt.
Dikten nedan var publicerad i just detta nummer och tolkade nog mångas känslor. ( I Danmark tänds
vad som är valborgsmässobål hos oss på midsommarafton – Sankthansaften.)

Fritiden.
En begivenhet värd att nämnas var deltagandet i “Skolungdomens allmänna fjällfärd 23 februari - 3
mars 1946”. Vår gymnastiklärare, kapten Bäckander, ledde två grupper med 55 deltagare från
“Gossis”. Avresa lördagen den 23 kl. 11.52 med ankomst Björnänge i Jämtland söndagen den 24 kl.
10.00, en resa på 22 timmar. Från Eslöv var det extratåg med övriga Skåneskolor. Sovvagn var ej att
tänka på, men vi fick liggbräden, som fälldes in mellan tredjeklassbänkarna så att vi kunde ligga tvärs
över de två sofforna och mellanliggande bräde. Vår grupp bestod av 10 elever ur RIIa och LIII: Jag har
en notering om att vi hade 14 kollin, varav 11 personliga, 2 st. med skidor och 1 st. med stavar.
Återfärden skedde med start nästkommande lördag och tog då 25 timmar! Under veckan var det
utflykter till Storlien (delvis tåg), Åre, Lillskutan och Renfjället, kanske fler som jag inte minns. I
förläggningen (privat) roade vi oss bl.a. med att spela bridge.
Det förekom väl redan i realskolan att någon klass på flickläroverket kunde bjuda in pojkar på
gossläroverket till en klassfest, noga övervakad av härför lämpade lärare. Scouternas lekaftnar har jag
nämnt tidigare. I gymnasiet började vi då och då träffas och dansa i hemmet (hem med utrymme nog),
dvs. då födelsedagar, studentexamina eller högtider bjöd på samvaro. Som framgår av skolans regler
- ovan redovisade - var det normalt inte tänkbart att t.ex. gå på offentliga dansställen.
Varje år ordnade gymnasistförbundet Kärnan
soaré med dans och det var då andraringare
som stod för arrangemangen. Själv tillhörde
jag detta år (1945) arrangörskommittén. Vi i
kommittén kom på att det kunde vara nog så
mycket roligare att hålla vår soaré med dans
på ett av stadens hotell (Astoria) och med supé
än i vår gamla skolaula. Propå härom gjordes
till rektor Swenne, som i det närmaste gick
s.a.s. i luften. Så det var inte ens att tänka på.

Så skåningar vi var ställde vi upp även på
skidor, nota bene att vi hade någon snö att åka
på. Pålsjö skog runt 1 mil under 60 minuter gav
guldvalör av ungdomens skidlöparmärke.
Tillgången på isar var väl allmänt något bättre.
Vintern 1942 och - hoppas jag minns rätt vintern 1946 var osedvanligt kalla. Sundet frös
och var vid några tillfällen tjänligt som
skridskobana. Annars gällde spolade ytor,
Pålsjö damm och Krematoriedammen. Hök
och duva på sistnämnda var populärt med
flickorna inblandade.
Utöver tidigare nämnt “sommarjobb” med obligatoriskt enskilt arbete i visst skolämne gällde för oss
gymnasister att på sommaren antingen ligga på en skjutvall och lära oss hantera ett gevär eller att
arbeta i jordbruket. Sistnämnda var avlönat, vilket ju avgjorde saken. - Sommaren 1945 var jag i
skördearbete ett antal veckor på Väla gård någon mil ut från staden och fick utöver att skyla
sädeskärvar och stacka hö även köra in raps, den då ganska nya oljeväxten. Sistnämnda gav
ordentliga märken på ben och armar, styvt och raspigt som det var. Lönen var 0:75 kr i timmen.
Studentexamen 14 maj 1947 - ett efterlängtat slut på skoltiden.
Det tycks mig fortfarande som att gymnasietiden var ganska krävande med inte så ringa arbetsdag
och jag tänker då inte bara på den schemalagda utan även tiden för läxläsning. Så här såg våra
scheman - då kallade arbetsordning - i avgångsklasserna (högsta ringarna) ut.

Antalet elever i skolan var detta år 742, varav 222 i gymnasiet och 520 i realskolan. En fråga som kan
ställas är vad betydelse det hade för kunskapsinhämtandet att latinarna i avgångsklassen var endast
17 till antalet i sin klass medan vi realare var 26 resp. 24 i de båda avgångsklasserna. Nåväl i vissa
ämnen var vi ju omfördelade, men inte i de fasta.
Så kom då den stora prövningen: studentexamen. Den började med skriftliga prov - lika för alla
gymnasier i hela landet - i mars, för min del i ämnena svenska, engelska och matematik allmän.
Svenskprovet inledde och den dagen samlades först alla abiturienterna (enl. SAOL eleverna i
gymnasiets avgångsklass i äldre tid - ha!) i Helsingborg från såväl goss- som flickläroverket vid
Magnus Stenbocksstatyn nere vid Hamntorget för att därifrån marschera i gåsrad med en fot på
trottoaren och en fot i gatans rännsten upp till sina resp. aulor och skrivningen. Väl där presenterades
vi för följande ämnesval.

Nästföljande prov i engelska såg ut så här.

Matematikprovet var detta.

På vår skola var det sed att de som efter den
skriftliga prövningen fick gå vidare skulle
brodera skolmössan med ett tänkespråk eller
liknande. På min mössa stod “Sista valsen”,
vilket inte hade att göra med mitt tidigare val av
uppsatsämne utan snarare begreppet “att slå
en vals”, dvs. fabulera eller småljuga. Kanske
hade jag i färskt minne vad ”Nollan” sade efter
ett s.k. långförhör: “Du, Swede, du kan endels,
men du profeterar endels.“

Så följde då i maj den muntliga tentamen med tillresta professorer och slikt folk som censorer. Läget
var inte det bästa. Så efter förhören blev det att hemma ängsligt avvakta om skolan skulle ringa och
meddela att det inte blev någon studentexamen - åtminstone inte det året. Men till all lycka så kunde
jag bege mig till skolan senare på eftermiddagen och bli gratulerad av lärarna och samman med
övriga abiturienter den dagen sätta den vita mössan på huvudet och springa ut med dem sjungande
om den ljusnande framtid och mottaga folkets hyllning. - Och firande var det också på den tiden.
Inledningsvis behängdes man med en mängd blomsterbuketter från släkt och vänner och sedan blev
det vandring till Oscar II:s terrass vid Kärnan under sång och glam och fotografering där. Färden gick
vidare ner till “Bocken” (tidigare nämnd staty). Allt med de uppvaktande, främst jämnåriga, i släptåg.
Från “Bocken” var det hemtransport i diverse så udda som möjligt fordon..

Slutord om skoltiden.
Tacksamhet för att man var en av de ca 4000 som det året fick avsluta sin skolgång med
studentexamen, ett tack framför allt till föräldrar som tog på sig försörjningsbördan också de skolåren
gymnasiet omfattade.
(forts. nästa sida)

Vår studentbal gemensam för båda läroverkens Helsingborgsstudenter var på Hotell Skälderviken och
från denna är följande bilder med ett 20-tal studentskor och ett 40-tal studenter samt femininerna
förstärkta med inbjudna flickvänner till pojkarna

