
70 ÅR SOM YSTADSSTUDENT OCH MÖTEN MED FEM REKTORER 

Anförande vid Ystadsstudenternas årsmöte den 25 maj 2019 i läroverkets aula 

Jag tog studentexamen 1949 på reallinjen med ämnesgrupp 7 (matematik special)- Vi fick en gedigen 
utbildning. En kompetent lektorstrio, Åke Essén i historia, Emil Paulsson i matematik och fysik och 
William Öfverberg i engelska, friskusen och entusiasten Pekka Edfeldt i gymnastik och idrott och 
gentlemannen Folke Rolff i teckning bankade i oss vetande och vett, var och en enligt sin pedagogik. Och 
allt under rektor Karl-Erik Löfquists överinseende. Direkt efter studentexamen avverkade jag 
militärtjänstgöringen vid Kungliga Södra Skånska Infanteriregementet I7 i Ystad.  
      

Studierna vid universitetet i Lund resulterade i en fil.mag.-examen i matematik, fysik och teoretisk fysik. I 
mitten av 1950 -talet blev jag involverad i det projekt som arbetade med Lunds första dator - SMIL 
(SifferMaskinen I Lund). Projektets ledare var Carl-Erik Fröberg, laborator i teoretisk fysik, och "en av de 
lärde i Lund". I brist på ett undervisningsämne i numerisk analys (numerisk behandling av matematiska 
problem vid datorbehandling) bad Fröberg mig att anhålla hos universitetskanslern om inrättande av ett 
sådant ämne. Min anhållan beviljades, och jag blev den förste i landet som tenterade i ämnet numerisk 
analys. Så småningom blev Fröberg professor i ämnet. Om jag inte hamnat i det här projektet, så hade 
jag sannolikt blivit lärare. Men nu var jag fast i datorvärlden för hela mitt yrkesverksamma liv.  

En kort anställning vid Flyg-Saab i Linköping 1956 med BESK (Binär Elektronisk SekvensKalkylator) och 
SARA (SAabs Räkne Automat). Därefter 1957-61 blev det Svenska Flygmotor i Trollhättan med ansvar för 
installationen av deras första dator. Men Skåne lockade, och i ett brev till Kockums varv i Malmö 
framförde jag vilka fördelar datortillämpningar kunde medföra inom konstruktion och produktion. Till 
min stora förvåning tyckte man att det lät intressant, och jag anställdes med uppgiften att föreslå 
åtgärder och att genomföra beslutade projekt. 

I drygt 25 år var jag anställd hos Kockums. En otroligt intressant tid. då datorns roll successivt utökades 
till att genomsyra praktiskt taget alla områden inom konstruktion, produktion och administration. De 
sista 10 åren var jag VD för Kockums Computer Systems AB. Ett av våra största utvecklingsprojekt var 
STYRBJÖRN, ett CAD (Computer Aided Design) och CAM (Computer Aided Manufacturing) system för 
komplicerade 3D-produkter, som kraftigt bidrog till att öka måttnoggrannheten och därmed effektivisera 
produktionen. STYRBJÖRN marknadsfördes och installerades vid många varv världen över. 

Därmed övergår jag till de fyra första mötena (direkta eller indirekta) med rektorer vid Ystads läroverk. 

Kurt Jeppsson, 1983-92 

I februari 2006 var min hustru och jag på rundresa i Marocko, och den 25 februari skulle vi övernatta i 
Meknes. Vid middagsbordet på kvällen inledde vi trevande samtal med några övriga medresenärer, och 
kom då underfund med att ett av paren var från Ystad. Det var Birgitta och Kurt Jeppsson. Jag hade kort 
träffat Kurt vid mitt 40-årsjubileum 1989, och då sagt att jag hade i min ägo några saker som jag gärna 
ville skänka till Ystads läroverk. Då inget hade hänt på de gångna 17 åren, så påminde jag nu Kurt om 



detta. Prompt replikerade han: "Du får komma till jubilèet i maj och överlämna gåvorna". I maj 2006 stod 
jag i den här talarstolen under Gerhard Whilborgs enastående och smått kubistiska fresk och avtäckte 
hans förlaga till densamma, och  överlämnade den till läroverket, där den nu hänger i vestibulen till 
aulan. 

Erik Wallèn, 1934-43. 

Den 8 november 1986 besökte jag Falkloos konstauktion i Malmö, och fick ganska omgående syn på den i 
föregående mötet omtalade förlagan till Whilborgs aulafresk, utförd som en akvarell. Även om 
persongalleriet var något annorlunda utformat än på slutprodukten, så blev det en stor överraskning. 
Hur i hela friden kunde den ha hamnat där? Och sedan läste jag budskapet som står präntat: Förslag till 
dekorering av Ystads läroverks aula tillägnas vännen Erik Wallèn från tillgivne Gerhard Whilborg. Mitt 
beslut var tveklöst; rädda tavlan! Jag köpte den, och genom omständigheterna fick jag njuta av den 
under 20 år innan den hamnade på sin rätta plats. 

Karl-Erik Löfquist, 1943-73. 

Löfquist var rektor under min tid i gymnasiet, 1946-49. Jag hade honom inte som lärare, men av någon 
anledning hade jag blivit observerad. I november 1948 anordnade SSUH och Dagens Nyheter en av de 
första tävlingarna i nutidsorientering. Läroverket ställde upp med ett 10-mannalag i gymnasieklassen, 
och blev - hör och häpna --bäst i Sverige. Jag hade fått rycka in i laget som reserv, och till min och alla 
övrigas förvåning vann jag den individuella tävlingen som hade 23.000 deltagare. Efter prisutdelningen, 
som skedde här i aulan, hamnade jag bredvid Karl-Erik Löfquist. Han vände sig till mig, och på sitt lite 
timida sätt sade han: "Och jag som trodde att Holmgren tillhörde den mörkare delen av elevkåren". 

Två vetenskapsmän. 

De två återstående mötena avser två imponerande personligheter. Båda - Nils Gustaf Bruzelius och 
Leopold Martin Neuman - var erkända vetenskapsmän inom sina respektive ämnen och utövade dessa 
jämsides med rektorsrollen. De var också båda de första icke-teologer som rektorer. Båda verkade de i 
27 år vardera. 

Leopold Martin Neuman, 1891-1918. 

Neuman var en erkänd botaniker, och hade bl.a. utgivit Sveriges Flora, en bok om 832 sidor utan figurer. 
Mitt möte med Neuman skedde genom min far, Holger Holmgren. Han avlade mogenhetsexamen 1908 
här vid läroverket. På den tiden blev man student först då man skrev in sig vid universitetet. Av min fars 
berättelser förstår jag att han var imponerad av Neuman som lärare och som människa. Neumans 
förmåga att stimulera min fars intresse framstod klart då jag hittade hans betygssamling. I Neumans 
ämne biologi hade han A, och enligt dithörande statistik hade ingen a, en hade Ab och resten lägre betyg. 
Min fars herbarium kom att omfatta några tusen arter, varav en del samlades in på de exkursioner som 
Neuman anordnade. Vid ett tillfälle i Impan vid Gladsax upptäckte Neuman en ny rosart som fick det 
latinska namnet Rosa Neumania. Neuman anställde min far som lärare vid läroverket för läsåret 1908-09. 



De båda herrarna höll kontakten under min fars tid vid Lunds universitet. Det gällde då frågor i 
anslutning till Ystads nations verksamhet. 

Eftervärlden bör också minnas Neuman som mannen som för över hundra år sedan stoppade en 
planerad rivning av klostret, samt som initiativtagare till Ystads läroverks ståtliga byggnad från 1913. 

Glimtar från min tid som pensionär. 

Ett relativt ensidigt sysslande med naturvetenskap skapade ett behov av mera vetande inom humaniora, 
vilket ledde till en fil.kand.-examen i konstvetenskap, arkeologi och antikens kultur och samhällsliv. 
Fortsättningsvis blev det fördjupade studier inom antiken med doktorandbehörighet sedan jag klarat 
kraven på kunskaper i latin och gammalgrekiska motsvarande gymnasiets helklassiska linje. 

Mitt intresse för byggnadsarkeologi kopplat med min erfarenhet av CAD (Computer Aided Design) gjorde 
att jag såg stora möjligheter till att skapa nya effektiva verktyg för arkeologin vid hanteringen av antika 
byggnadsverk, terräng och andra tredimensionella objekt. En viktig ingrediens var totalstationen 
(teodolit med längdmätare) som kunde mäta 3D-koordinater med mm-noggrannhet. Vi fick anslag för att 
skapa ett system som integrerade användningen av totalstationer i anslutning till ett CAD-system. Det 
nya verktyget fick namnet MEM (Metior Et Modulor). Metior och modulor är latinska deponens för jag 
mäter och jag modellerar.  

MEM har använts i doktorsavhandlingar, bl.a. om Dalby kungsgård och om Cecilia Metellas gravbyggnad 
vid Via Appia utanför Rom. Själv använde jag det för att skapa en 3D-modell av ett romerskt område i det 
grekiska Berbati. I Sverige har jag bl.a. utnyttjat MEM i Lunds domkyrka och vid Glimmingehus.  

De senaste åren har jag huvudsakligen sysslat med att synliggöra, tillgängliggöra och levandegöra (info-
skyltar) överväxta och försummade fornminnen från neolitikum och bronsåldern. 

Nils Gustaf Bruzelius, 1864-91.  

Bruzelius var en erkänd vetenskapsman inom arkeologi och etnologi, och mitt möte med honom sker 
inom arkeologin, där jag utnyttjat hans skrifter och grävningsrapporter. 1876 utgav han Allmogelivet i 
Ingelstads härad. Här skriver han bl.a. "Ingelstads härad har sedan urminnes tider kallats Österlen". 
Detta tycks man inte idag ta någon notis om, utan tillskriver Piraten eller Theodor Thuvesson äran av 
denna namngivning.  Det förtjänar nämnas att Ingelstads härads kust ungefär motsvarar sträckan mellan 
Gislövshammar och Sandhammaren, som jag i samband med "mina fornminnen" kallar Österlens 
Bornholmskust. 

På 1860-talet grävde Bruzelius i tre bronsåldershögar söder om Skillinge; Stora och Lilla Kolhög  Hans 
grävningsrapport därifrån har gett mig underlag för den informationsskylt som jag satt upp på denna 
plats. Troligen grävde Bruzelius också i den ståtligaste av Österlens bronsåldershögar, nämligen Kvesahöj 
strax väster om Simrishamn. Piraten har på ett ställe berättat om att markägaren efter utgrävningen 
satte upp en bronsskylt med texten Genom årtusenden skonad av mörk vidskepelse, idag skövlad av 
vetenskapen. 



Österlens Bornholmskust. 

Avslutningsvis visar jag de fem fornlämningarna från neolitikum och bronsåldern, belägna mellan 
Gislövshammar och Sandhammaren, som jag röjt och försett med informationsskyltar. Det är hällkistor i 
Gislövshammar på två platser, bronsåldershögarna Stora och Lilla Kolhög, bronsåldersgravfältet 
Lunnabjär vid Borrby strand och gånggriften Ramshög norr om Ekesåkra. 

 


