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Till de mer udda utbildningsanstalterna i Södra idag gamla Navigationsskolan vid Mosebacke torg.' 
stadshuset hörde Navigationsskolan och Södra gym- Götisismen och de revanschistiska stämningarna 
nastikinstitutet. Den förra höll åren 1775-1791 till på efter förlusten av Finland 1809 manade samtidigt till 
vinden i södra flygeln och de angränsande hörnrum- en satsning på fysisk fostran. Pådrivande var "den 
men högst upp i huvudbyggnaden, medan den senare svenska gymnastikens fader", Per Henrik Ling, som 
1853 övertog några av Hall- och manufakturrattens med militära kroppsövningar ville återuppväcka den 
lokaler på första våningen i södra flygeln och stannade slumrande vikingakraften och nordmannaandan. 
där till 1880. Förutom sin garning som faktlarare utvecklade han 

Intresset för navigationsskolor uppstod efter förvar- program for militär-, skol- och sjukgymnastik och 
vet av kolonin Nya Sverige i Delaware 1638. För att startade 1813 sitt Kongliga Gymnastiska Central- 
landet skulle kunna utvecklas som sjö- och kolonial- institut. En av eleverna hette Robert V Brouhn. Efter 
makt behövdes kunnigt folk som hittade ratt på haven. avslutad utbildning fortsatte denne under åren 

År 1658 startades därför en styrmansskola med 1832-1840 som extralärare i gymnastik och vapen- 
ålderstyrmannen Friedrik Höijer som lärare. Trots foring, vartill han på mer filantropisk basis tog han sig 
ekonomiska och andra bekymmer ledde Höijer skolan an barnen i den Hillska skolan vid Barnangen. Till 
till sin död 1698, varefter verksamheten sakta tynade undervisningen hörde även lektioner i ritkonst. Ty 
av. Undervisningen i navigation återupptogs så 1748 i likt sin läromästare var Brouhn en skönande. 
och med inrättandet av ett sjömanshus. Det bestam- Samtidigt med intresset för kroppskultur hade han 
des hur utbildningen skulle ske och vad lärgossarna gått på Konstakademien, vunnit flera utmärkelser och 
hade att rätta sig efter och 1774 utfardades den första stipendier i teckning, skrivit böcker om ritkonst och 
instruktionen for navigationsskoleföreståndare. haft olika illustrationsuppdrag. 

Huvudläraren hette från 1768 Lars Anders Chierlin I april 1853 öppnade han så sitt eget gymnastikin- 
och under hans ledning utexaminerades rader av stitut i Södra stadshuset. Avsikten var att under mer 
skeppare och styrman. Så småningom räckte sjömans- ordnade former och mot en ringa avgift undervisa ele- 
husets utrymmen inte till. Nya undervisningslokaler verna vid Södermalms offentliga skolor i gymnastik 
var av nöden. Regeringen insåg behovet och sköt till och vapenövningar. 
pengar och 1775 fattade stadens borgerskap beslut i År 1860 anslogs statsmedel till projektet och 
frågan. Navigationsskolan skulle flytta från sjömans- Brouhn förordnades som lärare i gymnastik och teck- 
huset och Chierlin fick själv välja de lokaler han fann ning vid Maria och Katarina Elementarlaroverk. 
lämpliga. Valet föll på Södra stadshuset dar man allt- Gymnastikundervisningen skulle ske vid Peter 
så stannade till 1791, for att så flytta till Björngårds- Myndes backe 6 och på stadshusgården, och hyran 
grand. År 1844 var det dags för nästa flytt, nu till den för lokalerna betalades av Katarina församling med 
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sjiittiofeni rikdaler per :r, nicdaii skolkassan stod tiir 
stadning, cldiiiiig och bel! siiing. 

Brouhn ansags soin en in!chct originell lirare. 
Stiderhinnai.cn Per Idud\-ig I,indgi.cn, \-ars rika upp- 
teckningar finns i Stadsmuseets arki\; mindes hur han 
laxade upp de mindre I! ckadc g! n~nastikclc\ crna 
med: "E du  tung i aschelet, din jikcl!". S ~ o r d o m a r  u r  
legio, i n  mer frin den sergeant son1 hjilpte till i 
undervisningen. 

l:i)r sholharneii \ a r  Brouhn, enligt Lindgren, en 
tiscinerandc figur. Inte minst ifriga om klidseln, som 
bestod :i\ spctsb!.~or ined knappai; resirskor, sling- 
kappa och grii hatt med ni!-clict \-ida briitten. .Ar 1880 
fl'ttadc han s i  sitt g!mnastikinstitut till klosebackes 
nedre salong. Han \-ar d i  sjuttiotre ar gammal och 
hade t\  9 I r  kvar att le\ a.' 


