
FÖRORD 

Det här är en årsberättelse för läsåret 1891 - 1892, vilket var det första läsåret i det nya 

skolhuset. Den handlar inte bara om Högre Allmänna Läroverket Å Södermalm (Södra Latin) 

utan också om Katarina Lägre Allmänna Läroverk, som senare blev Katarina Real, numera 

nedlagd. Det låg vid den här tiden på Katarina Västra Kyrkogata i en byggnad från 1858, som 

numera är Brf Katarina Västra Skola. Katarina Real flyttade 1931 till ett nytt hus på 

Älvsborgsgatan 2-6, nära Allhelgonakyrkan. Det huset rymmer idag Internationella Engelska 

Gymnasiet Södermalm. 

Det första man lägger märke till när man börjar läsa årsberättelsen är att stavningen ser 

konstig ut. Det förklaras av att den skrevs före stavningsreformen 1906, då äldre dt byttes ut 

mot t eller tt och äldre f, fv och hv som tecken för v-ljud ersattes med v. 

Årskursernas beteckningar har ändrats många gånger sedan 1891. Här är en 

översättningstabell:  

Läroverket 1891 Grundskolan (Gr) och 

gymnasiet (Gy) 

1 Gr 4 

2 Gr 5 

3 Gr 6 

4 Gr 7 

5 Gr 8 

Sjätte nedre (6:1) Gr 9 

Sjätte övre (6:2) Gy 1 

Sjunde nedre (7:1) Gy 2 

Sjunde övre (7:2) Gy 3 

Speciellt beteckningarna sjätte nedre etc. verkar ologiska. Varför fortsatte man inte 

numreringen med 6, 7, 8 och 9? Svaret ligger i att man under medeltiden hade 

utbildningsanstalter indelade i två avdelningar. Den första kallades trivium (därav ordet 

trivial) och den andra kvadrivium. I trivium studerade man grammatik, logik, och retorik. I 

kvadrivium ägnade man sig åt aritmetik, geometri, musik och astronomi. Begreppen trivium 

och kvadrivium går tillbaka till Platons verk "Staten". Genom att använda beteckningarna 

sjätte nedre etc. skapade man en illusion av att man bevarade det medeltida systemet. 

Innan eleverna började på läroverket gick de tre år i folkskola eller för de bättre bemedlade i 

en privat förberedande skola som Maria Förberedande Elementarskola ("Smöris"). 

När man läser årsredogörelsen slås man av den enorma detaljrikedomen. På s. 1 redogör von 

Friesen för invigningen av den nya skolbyggnaden. Till den hade inbjudits konung Oskar II 

och kronprins Gustav (sedermera Gustav V). Man tycker sig märke en viss besvikelse över 

att ingen av dem hade tid att närvara, utan att man fick nöja dig med överståthållaren 

(motsvarar landhövdingen idag) och ecklesiastikministern (motsvarar ungefär 

utbildningsministern idag). 



På s. 18 finns en detaljerad tabell som visar anledningar till att vissa elever befriats från 

gymnastik. Det är slående hur mycket tid som ägnas åt militära övningar som skytte, 

fäktning, avdelningsexercis, kompanimanöver och en fältmarsch till Nacka. Kanske blev 

eleverna särskilt inspirerade till att öva fäktning under ledning av löjtnant d'Artagnan 

Wistrand. Ämnet hette för övrigt gymnastik med vapenövning, senare ändrat till det mindre 

krigiska gymnastik med lek och idrott. 

På s. 28 - 29 finns statistik över de sjukdomar som drabbat eleverna. 

På s. 33 - 34 finns dels uppgifter om vad de som tagit examen ämnar ägna sig åt i framtiden 

dels vad de som hoppat av i förtid tänker göra istället. Civil statlig tjänst verkar populär enligt 

talesättet "statens kaka är liten men säker". Vidare ser man att några hoppar av till folkskolan, 

vilket var ett alternativ för de elever som fann läroverket för svårt. En elev hoppar av för att 

bli dekorationsmålare, ett yrke som närmast motsvarar vad man idag kallar scenograf.  

Det var inte gratis att gå på läroverket, men elever som hade det dåligt ställt kunde bli 

befriade från avgiften (s. 35). Dessutom måste eleverna köpa alla nödvändiga böcker själva, 

vilket var fallet fram till 1965. 

Stockholm i januari 2015 

Peter Lundborg 

Södra Latinare 1962 - 1966 

Ordförande Föreningen Södra Latinare 














































































































