Årsberättelse för föreningen Gamla Blackebergare
avseende verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2018
1. Föreningens ändamål
Föreningen Gamla Blackebergare har till uppgift att befrämja kontakten mellan dem som gått
i Blackebergs realskola/läroverk/gymnasium, att befrämja samarbetet mellan gamla elever,
lärare och skolan och att lämna skolan verksamt stöd på olika sätt.

2. Styrelse och övriga funktionärer
Utsedda vid årsmötet 13 mars.
Styrelse

Anders Luthbom, ordförande
Bengt Palmlöf, vice ordförande
Marianne Berggren, programaktiviteter
Kerstin Eliasson, programaktiviteter
Göran Mattisson, skattmästare
Marie Nehlmark
Anne Marie Poignant, sekreterare
Lena Rönnerfält, jubileer, programaktiviteter
Lars Valentin, webb, medlemsservice
Hans Wolf, redaktör
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Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
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Revisorer

Peter Hellström, ordinarie
Leif Armstrong, suppleant

Omval
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Valberedning

Ragnar Persson, sammankallande
Göran Blänning
Thorleif Grinndal

Omval
Omval
Omval

3. Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft fem sammanträden. Arbetet har bedrivits inom
fyra områden:
o Programverksamhet
o Rekrytering och stöd för jubileer
o Kommunikation med medlemmarna
o Samverkan med skolan
I det följande redovisas årets arbete under dessa rubriker.
Programverksamhet
Under verksamhetsåret 2018 arrangerade föreningen sju egna program, inklusive årsmötet.
Dessutom var medlemmarna välkomna till finalen i skolans retoriktävling.

Årsmöte 13 mars
Gamla Blackebergares årsmöte i skolan den 13 mars blev en tillställning med både
innehållslig och kulinarisk substans, dessutom ovanligt välbesökt av medlemmarna.
Lennart Holmqvist lämnade styrelsen efter tolv års engagerat arbete där. Han blev lite av
föreningens mediala ansikte utåt genom sin kontakt med medlemmarna. Till hans efterträdare
valdes Lars Valentin. Han bor i Åkersberga och är verksam som datakonsult. Lars tog
studenten på reallinjens matematiska gren 1963.
Dessutom uppvaktades Jannecke Schulman med ett presentkort för växter till sin magnifika
trädgård i Sollentuna. Jannecke tillhör inte formellt styrelsen men gör i det tysta ett jättearbete
med hemsidan och layout av Medlemsbladet.
Efterlängtad inbjuden gäst på mötet var skolans kurator Åsa Wiklund. Hon får sedan några år
tillbaka ett speciellt bidrag av föreningen på 6000 kronor årligen. Den summan används bland
annat till att ge elever en handpeng så att de kan delta i aktiviteter som annars skulle ligga
utanför deras ekonomiska möjligheter. Hon berättade engagerat om sitt arbete och om behovet
av det, som hon tyckte, lagom anpassade stödet.
Stadsbiblioteket 18 april
Ett knappt 20-tal Gamla Blackebergare besökte Asplunds pärla, Stadsbiblioteket, i korsningen
Odengatan och Sveavägen, precis nedanför Observatoriekullen. Biblioteket stod färdigt 1928,
ritat av Gunnar Asplund och är en blandning av klassicism och funktionalism. Efter den
intressanta visningen hade vi eftersits på det klassiska kondiset Ritorno vid Vasaparken.
Eldhs ateljémuseum 22 maj
När man ser Brantingsmonumentet vid Norra Bantorget och skulpturen av Strindberg i
Tegnérlunden kan man förstå att konstnären bakom dessa verk, Carl Eldh, var en av den
tidens skickligaste skulptörer och tillsammans med Christian Eriksson och Carl Milles var han
en av de mest anlitade. Radikalism och socialt engagemang förenades i hans arbete. Efter
ritningar av vännen Ragnar Östberg lät han 1918-1919 bygga en ateljé i Bellevueparken vid
Brunnsvikens södra strand. Ateljén blev hans arbetsplats under mer än 30 år och efter hans
död med tiden ett levande museum med en verkstad med prov på såväl skisser som färdiga
arbeten. Den förklarades som byggnadsminne 2010. Den soliga majkvällen med försmak av
sommar, visning av ateljén och en efterföljande middag på Haga Forums uteservering lockade
25-talet deltagare.
Golftävling i Sollentuna
Årets golftävling ägde rum en vacker sensommardag (29 augusti) i behaglig värme på
Sollentuna golfklubb, en bana i mycket gott skick. Klar vinnare blev Hans Säfwenberg. Han
får därmed ta hand om tävlingen 2019, antagligen i Sollentuna eftersom han är klubbmedlem
där. På andra plats kom Bengt Palmlöf.

Bonnierska porträttsamlingen på Nedre Manilla 25 oktober
1909 förvärvade förläggaren Karl Otto Bonnier byggnaden Nedre Manilla ute på Djurgården
för att där kunna bygga till en stor villa som kunde rymma den porträttsamling av författare
utgivna på Bonniers förlag som han redan hade påbörjat. Samlingen kan egentligen betraktas
som en förlagshistorisk sådan men ger samtidigt ett stycke kulturhistoria rent allmänt
eftersom dåtidens författare avporträtterades av dåtidens stora bildkonstnärer. I den nybyggda
delen av Nedre Manilla, Galleriet, som invigdes 1961 finns 1900-talets och dagens författare
avporträtterade. Allt är målningar eller skulpturer förutom ett enda foto, det av Stieg Trenter
taget av K.W.Gullers. I programpunkten deltog över 30 personer och flertalet följde med till
räksmörgåsen på Källhagens värdshus efter visningen.
Höstfesten den 9 november
Den 9 november var det åter dags att förgylla novembermörkret med en höstfest, den tionde i
ordningen och god anslutning med mer än 60 deltagare. Vi var ett synnerligen glatt gäng
Gamla Blackebergare, som inmundigade en favorit i repris, den läckra medelhavsmenyn, som
vanligt tillagad av familjen Banda. Samtliga kunskapsstipendiater fanns på plats. Vilka öppna,
trevliga och begåvade ungdomar! Inspirerande att träffa dem! Tf bibliotekarien, Eva
Ljungstedt, som samverkat med oss om kunskapsstipendierna och en av skolans rektorer,
Catrin Hedlund, var också inbjudna. Den senare höll ett mycket inspirerande och entusiastiskt
tal om sitt arbete som rektor. Ljudnivån var hög och skratten många. Vi längtar redan till nästa
höstfest, då vi dessutom kommer att fira skolans 70-årsjubileum.
Farmacihistoriska museet 4 december
Ett 25-tal Gamla Blackebergare besökte detta privata och ganska okända museum i
julmånaden december. Två mycket kunniga och inspirerande guider, pensionerade apotekare,
visade oss de spännande samlingarna och berättade apotekshistoria. En av guiderna hade
anknytning till vår skola, hennes dotter hade tagit studenten där och hennes dotterdotter skulle
ta studenten där till våren 2019! Efter visningen åt vi asiatisk buffé på Pong på
Drottninggatan, bara några kvarter bort.
Rekrytering och stöd för jubileer
Ett kontinuerligt arbete pågår med att informera om att föreningen finns och att vi strävar efter
en god kontakt med skolan och dagens elever liksom med tidigare elever i skolan. Ett sätt att
nå tidigare elever är att hjälpa till med adressökningar och råd om hur man lämpligt kan ordna
t.ex. 50-årsjubileum av studentexamen och sedan tillsammans med februarinumret av
Medlemsbladet skicka med festkommitténs inbjudan till alla i studentkullen. Även våren 2018
genomfördes ett sådant jubileum och föreningen fick några nya medlemmar. Dagens elever i
skolan blir medvetna om föreningen genom de generösa stipendier och priser som delas ut.
Medlemmarnas fysiska existens blir också påtaglig vid första-tisdagen-i-månaden-lunchen i
skolan när vi kan äta lunch tillsammans med eleverna i skolmatsalen. Medlemsbladet och
hemsidan är givna källor till information om de olika programpunkterna som ordnas för
medlemmarna och dit även icke-medlemmar är inbjudna att delta.

Kommunikation med medlemmarna
Medlemsbladet har utkommit i två åttasidiga nummer. En nyhet för året var att även
papperstidningarna trycktes i färg vilket blev mycket uppskattat och gjorde bilderna rättvisa.
Vårnumrets upplaga var 700 ex, bland annat beroende på utsändningen till 2018 års 50årsjubilarer. Höstnumrets upplaga reducerades till 400 ex eftersom det visat sig dels att
efterfrågan vid olika sammankomster inte var så stor som beräknats, dels att kostnaderna för
överex visat sig högre än vi hittills utgått ifrån.
Som vanligt publicerades Medlemsbladet på hemsidan där samtliga nummer (1-33) finns att
tillgå. Hemsidan fick under året 60 besök dagligen.
Samverkan med skolan
Sommarstipendiet som premierar insatser för sammanhållning på skolan gick till Tove
Welinder och Rasmus Rönnberg. I retoriktävlingen i mars står Gamla Blackebergare för
andrapriset som tilldelades Alice Holmgren. Temat, formulerat av skolan, var ”Rättvisans
orättvisa”. Kunskapspriserna delades ut på höstfesten och gick till Gustav Sörnäs, fysik,
William Nilsson, kemi, Malin Andrée, biologi, Miranda Söderling, litteratur, Amanda Wiberg,
fred, samt den ovan nämnde Rasmus Rönnberg, ekonomi. På julavslutningen fördelades priser
i uppsatstävlingen till Rasmus Åsberg (första pris), Alexandra Ring (andra pris), Hilma
Bergius och Rebecca Högberg (delat tredje pris) samt Sofia Andersson och Jakob Wägnert
(hedersomnämnanden) . Temat, fastställt av föreningen Gamla Blackebergare, var ”Det
möjligas konst”.
Under året beslutade föreningen också om stöd till elevernas simundervisning som inleddes
under höstterminen och äger rum i Vällingbybadet.

4. Medlemsantal
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 323 medlemmar, varav 17 ständiga och 4
hedersmedlemmar.

5. Årsredovisning
Det gångna verksamhetsåret visar ett underskott, 26 148 kr, något mindre än planerat. Såväl
likviditet som soliditet är mycket god, 86 860 kr. Balans- och resultatrapport återfinns
tillsammans med övriga handlingar inför årsmötet på föreningens webbplats.

6. Hemställan
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner föreliggande årsberättelse och fastställer
årsredovisningen.
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