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Drivande krafter i Blackebergsanda
Gamla Blackebergares sommarstipendium är årsbarn med millenniet. Föreningen pånyttföddes efter skolans 50årsjubileum 1999 och kunde bygga på
en grundplåt av överskottet från den
välbesökta festen i skolan. För att få
stipendiet ska man ha gjort särskilda
insatser för sammanhållningen och
arbetsförhållandena på skolan.
Nästa år är det alltså 70 år sedan
skolan startade. Årets stipendiater
Tove Wielinder och Rasmus Rönnberg
har nu börjat sitt sista läsår i skolan
och kan alltså som elever åtminstone
förbereda jubileet, hon på samhällsprogrammet och han på ekonomiprogrammet. När det firas hösten 2019 kan de
förhoppningsvis vara med som Gamla
Blackebergare.
Efter tre månaders i stort sett permanent värmebölja har det blivit behaglig sommartemperatur när Tove och
Rasmus infinner sig för sedvanligt
samtal hos Medlemsbladets redaktör i
Blackeberg, en tradition som nu fyller
15 år.
De har haft en bra sommar med
resor och jobb hemma. Det slumpar sig
så att båda råkar ha varit i Italien.
Rasmus sägs i motiveringen vara
”ett föredöme i sann Blackebergsanda”.
– Ingen får uteslutas säger han,
som är med i elevkåren och känd för att
prata med alla, personal och elever,
över alla programgränser.
Finns det en konflikt mellan solidaritet och ambition?
– De kan förenas, anser Rasmus.
Utan ambition skulle det bli för slappt.
Tove anses vara en ”drivande kraft
i klassen och i integrationsprojektet”.

Skolan har ju program för dem som har
svenska som andraspråk.
– Jag är imponerad över att de är
bra på svenska och väl insatta i allmänhet, säger hon. Men de har för lite
kontakt med övriga elever.
Ett exempel på hur man kan övervinna detta är ett filmprojekt som hon
har arbetat med och där de både filmat
och klippt.
Själv kommer hon från Bromma
kyrkaområdet och valde Blackeberg
bland annat efter inspiration från sin
mamma som är gammal Blackebergare.
Rasmus kommer från Hässelby villastad och ville ha en skola som är bra
och nära.

Framtidsplanerna efter skolan ligger alltså minst ett år framåt i tiden.
Tove har en dröm: att bli läkare. Rasmus vill göra värnplikten inom luftförsvaret och sedan läsa juridik.
Fritiden är väl intecknad och går för
båda i den fysiska träningens tecken:
Tove spelar fotboll och Rasmus gillar
kampsport.
Tiden rinner iväg och Tove får bråttom till jobbet på Rusta, några dagar
innan skolan börjar. Hon gillar kontakten med kunderna. Båda verkar vara
mycket sociala personer.
– Sommarlovet är för långt, anser
Rasmus.
Text och foto: Hans Wolf

Välkomna i höst
Humanister och naturvetare får förenas i höst med besök i
Bonnierska porträttgalleriet på Manilla den 25 oktober
och Farmacihistoriska museet med det berömda biblioteket på Wallingatan den 4 december. Och däremellan vår
populära höstfest den 9 november. Läs mer på sista sidan.
Och kalendariet på sid 3 om tisdagsluncherna i skolan.

Ordföranden har ordet
Välkommen tillbaka efter årets nära
nog tropiska ”sommarlov” till höstterminen med Föreningen Gamla
Blackebergare. Jag hoppas att alla
haft en fin och avkopplande sommar
med sol, bad och trevliga upplevelser
– och att nattsömnen varit god, trots
hettan.
Det har nog i sommar badats som
aldrig förr. För de flesta underbart
och härligt, men för dem som inte kan
simma, farligt! Många ungdomar från
avlägsna länder har aldrig fått tillfälle
att lära sig simma och har gått miste
om glädjen att tyngdlöst ta sig fram i
svalkande vatten.
Därför känns det extra bra att
föreningen vid årsmötet beslutade
att bidra med 6 000 – 8 000 kronor till
simundervisning för elever i språkintroduktionsklasserna. Idealiskt skulle
denna välkomna undervisning ha ägt
rum redan under vårterminen, men
bättre sent än aldrig, i höst sätter den
igång.
Föreningens stöd till Blackebergs

Gymnasium omfattar
också bidrag till kurators verksamhet samt
stipendier för olika färdigheter och gott kamratskap. I samband med
höstfesten delar vi ut
kunskapspris till skolans ”nobelpristagare”
och vid skolavslutningen presenteras pristagarna i föreningens
uppsatstävling.
För Föreningen
Gamla Blackebergare har höstens program inletts med sedvanlig golfturnering och längre fram erbjuds flera tillfällen till samvaro, vid höstfesten förstås, men också i samband med studiebesök på lite ovanligare besöksmål:
Bonnierska porträttsamlingen på Manilla och Farmacimuseet. Missa inte
detta!
Många av oss umgås med gamla
skolkamrater, som ännu inte blivit medlemmar i Föreningen Gamla Blackeber-

gare. Locka gärna med någon vän till
höstens aktiviteter. Man behöver inte
vara medlem för att följa med, men man
kanske blir det efter att ha prövat på!
Datum för höstens aktiviteter framgår av Medlemsbladet eller på vår
hemsida www.gamlablackebergare.se,
där det också finns mycket annat smått
och gott att utforska.
Väl mött till en ny termin med Gamla
Blackebergare!
Anders Luthbom

Styrelse
Anders Luthbom, ordförande
070-590 80 94
anders.luthbom@telia.com
Bengt Palmlöf, vice ordförande
08 89 20 10, mobil 070 422 80 67
bengt.palmlof@hotmail.com
Göran Mattisson, skattmästare
08 26 95 77
gm269577@gmail.com
AnneMarie Poignant, sekreterare
08 33 56 27
annemarie.poignant@gmail.com
Hans Wolf, chefred. Medlemsbladet
08 37 09 41
08370941@telia.com
Kerstin Eliasson, program
070 3663928, 08 38 10 72
kerstin_eliasson@tele2.se
Lars Valentin, kontakt med medlemmarna
070-5408848
lars.valentin@erpe.se
Marianne Berggren, program
0708 74 05 06
kmarianneberggren@hotmail.com

Hela styrelsen efter det sista mötet före sommaren.

Vi vill ha din e-postadress!!
Glöm inte årsavgiften
Årsavgiften för 2018 är 150 kronor
som betalas in på PG 117 99 11-1

Se till att vi har din aktuella e-postadress så får du fortlöpande information om våra aktiviteter!!
Maila din e-postadress till
epost@gamlablackebergare.se.
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Lena Rönnerfält, program, jubileer
08 661 25 91, 070 3632591
lena.ronnerfalt@telia.com
Marie Nehlmark, kontakt med skolan
08 26 68 02, 072 252 02 62
marie.nehlmark@gmail.com

Fest och förhandlingar på årsmötet
Gamla Blackebergares årsmöte i skolan
den 13 mars blev en tillställning med
både innehållslig och kulinarisk substans, dessutom välbesökt av medlemmarna.
Några av dem apostroferades särskilt. Lennart Holmqvist lämnade styrelsen efter tolv års engagerat arbete
där. Han blev lite av föreningens mediala ansikte utåt genom sin kontakt med
medlemmarna, höll reda på dem jorden

1963 och utbildades sedan på KTH:s
linje för elektronik och tele.
Dessutom uppvaktades Jannecke
Schulman med ett presentkort för väx-

Mötet beslutade också om ett nytt
inslag i föreningens uppbackning av
skolan, ett bidrag för att bredda simkunnigheten bland skolans elever under det kommande läsåret. Det börjar
bli en del grenar på det trädet – utöver
sommarstipendiet (se Medlemsbladets
första sida), uppsatspriserna och kunskapspriset vid höstfesten. Så glöm
inte den beskedliga summa som är föreningens medlemsavgift och basen för
vår verksamhet. Och berätta gärna för
skolkamrater som inte är medlemmar
hur viktig deras support skulle vara för
oss och för skolan – och säkert också
för dem själva.
Text: Hans Wolf. Foto: Hans Wolf
och Jannecke Schulman

Lars Valentin – ny i styrelsen

runt och i sina register, påminde om
alla aktiviteter och var en pålitlig distributör av Medlemsbladet från tryck till
sändning. Nu har han flyttat till Eslöv,
men kommer förhoppningsvis att behålla sin kontakt med oss.
Till hans efterträdare valdes den
synnerligen kompetente Lars Valentin. Han bor i Åkersberga och är verksam som datakonsult. Lars tog studenten på reallinjens matematiska gren

ter till sin magnifika trädgård i Sollentuna. Den var senast tillgänglig för
styrelsen vid det sista mötet före denna sommar, som sedan säkert gjorde
presenten behövlig. Hon 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

Under senare år har Lars Valentin samarbetat med styrelsen i jubileumsfrågor. När det blev en ledig plats i styrelsen 2018 så kandiderade han och blev
antagen. Nu ska Lars ta över ansvaret
för medlemsregister och kommunikation med medlemmar.
– Det kamratskap som uppstod
under skoltiden är långlivat, och därför
ska fler vara medlemmar för att lättare
kunna hålla kontakt och även träffas
under trevliga former på utflykter, visningar och sammankomster, förklarar
Lars.
Lars är aktiv i flera andra föreningar: Åkersberga Trädgårdssällskap,
Österåkers Hembygdsförening, Frisk o
Fri från Ätstörningar, Sällskapet Årsföreningarna.

Kalendarium
Tisdag 4 september
Lunch i skolan kl 12.30
Tisdag 2 oktober
Lunch i skolan kl 12.30
Torsdag 25 oktober
Besök på Manilla kl 16.45
Tisdag 6 november
Lunch i skolan kl 12.30
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.
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Fredag 9 november
Höstfest i skolan kl 18.30
Tisdag 4 december
Lunch i skolan kl 12.30
Tisdag 4 december
Besök på Farmacimuseet kl 16.50

Det här har vi gjort

Skulpturer vid själva källan
Överallt i Stockholm påminns vandraren om Carl Eldhs skulpturer och reliefer: skulpturerna av konstens utövare i
Stadshusträdgården, Brantingmonumentet vid LO-borgen på Norra bantorget, Strindberg i Tegnérlunden och
vid Alviks strand.
Inte märkligt då att Gamla Blackebergares besök den 22 maj vid själva
källan, Eldhs ateljémuseum, möttes av
stort intresse från både gamla mötes-

habituéer och en del nya och oväntade
gäster som förhoppningsvis blir medlemmar. Filmfotografen och piloten
Åke Åstrand (realen 1954) möter vi ju
ibland men f d borgarrådet Agneta
Rehnvall (student 1963) var nog en
nygammal bekantskap för många.
Ateljén har omsorgsfullt renoverats
för att underlätta visningar, men har
samtidigt bevarat karaktären av verkstad med färdiga skulpturer, prov och
skisser. Sångarprinsen Gustaf – originalet står vid Carolina Rediviva i Uppsala – och Franz Berwald och Branting
som byster hörde till de gestalter vi
mötte under sakkunnig ledning av
Charlotte Dahl.

Museet har nu etablerat sig och fått
vingar efter många problem sedan starten 1963, nio år efter Eldhs död. Det
pånyttföddes 1995, men tvingades ha
stängt 2006 på grund av bygget av
Norra Länken under Bellevueparken.
Som uppväxt i en smedfamilj i Film i
norra Uppland hade Eldh en intressant
bakgrund – trakterna är kända som
miljö för Stig Dagerman och för Ingmar
Bergmans ”Nattvardsgästerna”. I motsats till kollegan och vännen Carl Milles hade Eldh en vänsterradikal ådra
väl avspeglad i intresset för Branting.
Den varma sommaren hade redan
gjort sitt tidiga intåg, så Haga Forums
uteservering intill Brunnsviken var väl
vald plats efter visningen.
Text och bild: Hans Wolf
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Asplunds pärla – också invändigt
Det händer ofta att våra ciceroner undrar hur många som inte har varit på
visningsplatsen förut. De får vanligtvis en del instämmande svar. Och även
på Stadsbiblioteket den 18 april var det
en gammal blackebergare för vilken
huset var nyhetens behag när stadsbibliotekarien Eva Larsson ställde frågan. Men även om de flesta utnyttjat
samlingarna genom åren var det nog
inte många som kände till arbetsutrymmen och lokaliteter utanför de vanliga
boksalarna.
Det var påfallande hur genomarbetat allting var och hur blandningen av
klassicism och funktionalism på ett
konsekvent sätt präglade hela byggnaden. Den stod färdig 1928 efter en donation av Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse och en planerings- och byggnadsperiod på tio år. Arkitekten E G
Asplund hade ursprungligen tänkt sig
en kupol i stället för den modernare
cylinder som kom att kröna huset vid
korsningen Sveavägen-Odengatan där
det förut låg en del gamla verkstäder
och affärer.

Vårt besök kom i kölvattnet av en
lång debatt om både bibliotekens roll i
en ny medial värld och just detta biblioteks behov av nya utrymmen. Det
vinnande förslaget i tävlingen om expansion lades på is av kostnadsskäl

men utsattes också för kritik för att det
skulle bli för dominerande. Eva Larsson visade sig vara anhängare av projektet. Många hoppas i alla fall att den
tryckta boken inte får stryka på foten.
Text och foto: Hans Wolf

Värdig mästare i Blackegolfen

Blackegolfen 2018 spelades den 29
augusti på Sollentuna Gk i Rotebro.
Förra årets vinnare Hjalmar Brundin
kunde inte delta själv på grund av bruten armbåge. Även några andra föranmälda spelare föll tyvärr bort av olika
skäl så antalet deltagare reducerades
till elva. Men denna tappra skara fick
spela en bana i utmärkt skick, med fina
fairways, snabba greener och ned-

klippta ruffer. Vädrets makter var också
till sin fördel med mestadels strålande
sol och en för golfspel behaglig värme
på 20 grader. Varför resultaten ändå
inte blev bättre än de blev är en gåta
som bara golfgudarna kan svara på.
Likväl fick vi en vinnare och en mycket
värdig sådan i Hans Säfwenberg som
med sina långa driver, pricksäkra inspel
och oortodoxa sidledsputtning var
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ohotad.
Vi gratulerar segraren, andrapristagaren Bengt Palmlöf, f d rektor på skolan och vice ordförande i vår förening,
och alla andra deltagare till att vi med
stor sannolikhet får en ny chans på
samma bana om ett år eftersom Hans är
Sollentunamedlem.
Foto: Sollentuna Golfklubb

I rampljuset

Vältalare, forskare och kulturstölder
Pris för vältalighet
Mitt i stilla veckan före påsk bröts tystnaden
i Blackebergs gymnasiums hörsal när 2018
års dynamiska och som vanligt spännande
retoriktävling gick av stapeln – Gamla Blackebergare är inblandade såtillvida att föreningen sponsrar andrapriset, 4000 kronor.
Ämnet var ”Rättvisans orättvisa”, en
svensk variant av den latinska devisen ”Summum jus, summa injuria” vilket brukar innebära att den formella rätten inte alltid stämmer
med vad som allmänt uppfattas som rättvist.
Flera av de sju finalisterna hade dock hämtat
sina upplevelser från skol- eller me-too-världen snarare än från lagstiftning.
Otto Francke, S16a, vann, följd av Alice
Holmgren, Ek15b, och Yasmine Djelloul,
Alice Holmgren, Gamla Blackebergares pristagare med ordförande Anders
Na15a. Första- och tredjepristagarna belöna- Luthbom
des av Rotary.

Världens smartaste svensk
Det är en gammal blackebergare, Max Tegmark, som har
fått detta epitet av tidskriften
Icon. Han har tidigare ”sommarpratat” i SR:s P1, fast man
undrar varför det talas om
”prat” i detta sammanhang.
Då handlade det om universella frågor. I år var han tillbaka med ett mer inåtvänt
tema, problemen med en artificiell intelligens som riskerar
att löpa amok med oss människor. Visst redovisade han sin
bakgrund som gymnasist i Blackeberg, det var som sådan
han tog kontakt med tidskriften Pax (alltså latin för fred) och
fick in en artikel under sitt dåvarande namn Max Shapiro om
hotet från atomvapen, som det vanligtvis hette då. Det måste ha varit till 40-årsminnet av Hiroshimabomben.

Gitarr på avvägar
Drabbat brottsoffer blev under våren tyvärr gamla
blackebergaren Janne Schaffer. Han blev inte bara av
med sin gitarr i sitt hem i
Bromma – inte den som han
en gång byggde för läraren
”Slöjd-Åke” Nilsson, den har
väl bara affektionsvärde,
utan en röd Larivée enligt
tidningen Mitt i Bromma.
Dessutom utsattes Janne för
utpressning av tjuvarna.

Ny rektor
En ny rektor har från och med
höstterminen tillträtt i Blackebergs gymnasium. Hon heter
Catrine Hedlund och kommer
närmast från en plats som biträdande rektor på Åvagymnasiet i Täby. Catrine ansvarar
för skolans naturvetenskapliga
program. I början av terminen
fick Medlemsbladet tillfälle att
informera henne om Gamla
Blackebergares verksamhet
och inte minst stipendier. Hon
kompletterar trion av rektorer
som i övrigt består av Magnus
Silfverstolpe och Lisa Sandborgh.

Pris för kunskap
Det är nu sex år sedan Blackebergs dåvarande bibliotekarie
Sofie Nilsson tog initiativet till ett så kallat kunskapspris i
Nobels sex prisämnen. Idén togs över av hennes efterträdare Einar Spetz och av Gamla Blackebergare som delar ut priserna till eleverna på sin årliga höstfest i november.
De senast belönade redovisades i förra numret av Medlemsbladet (32) men en viss precisering bör tilläggas. Teo
Brolin fick priset i fysik, Iman Ebrahim i kemi, Clara Cao i
biologi, Wilma Kedhammar i språk och litteratur och Linnea Svedberg i ekonomi. Dessutom tog Linnea Carlsson
emot fredspriset på skolans jämlikhetskommittés vägnar.
Förutom en god middag fick pristagarna också var sitt
presentkort på Hedengrens bokhandel.
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Texter: Hans Wolf

Backspegeln

De sista studenternas lyckade kväll
Lördagen den 5 maj träffades vi, ett 70-tal f d elever, för att
fira att det var 50 år sedan vi tog studenten.
Jubileet började med allmänt mingel med skolkamrater
från alla sju avgångsklasserna. Snart så samlades vi klassvis
för att höra vad som hänt de senaste 50 åren. För många var
det första gången som de såg varandra sedan studentexamen.
Kvällen fortsatte med en mycket uppskattad medelhavsbuffé komponerad av skolans kökschef Carlos Banda.
Arrangemanget underlättades av att föreningen ”Gamla
Blackebergare” gav festkommittén många bra tips.
Mycket skratt och glada minnen bjöd kvällen på.

Nedan några kommentarer från jubilarerna:
”Jag hade en mycket trevlig och rolig kväll och det kändes nästan som om vi var tillbaka 50 år.”
”Det var jättetrevligt och kul att även träffa några från
parallellklasserna. En del kände jag igen, men verkligen inte
alla.”
”Det blev precis lika kul som jag hade förväntat mig. Ni
lyckades verkligen med arrangemangen! Till och med busvisslingarna imponerade.
”Det blev verkligen lyckat att ses igen efter 50 år, kanske
en kick till fler träffar längre fram....Vi blev oss lika ju längre
kvällen gick och jag tror inte någon gick därifrån missnöjd”
”Fantastiskt lyckad tillställning och ett stort tack för en
utomordentligt genomförd afton.”
Text: Ingrid Skoglund, student -68. Foto: Hans Wolf

De första studenterna – bara herrar
den 33 åriga privatisten Betty Pettersson, sadelmakardotter
från Visby. Inte förrän 1928 blev de statliga gymnasierna
tillgängliga för flickor.
De första studenterna från Blackebergs gymnasium
gick ut 1957. Tre klasser, 63 elever, var fördelade på
en reallinje med en matematisk och en biologisk
gren, en halvklassisk latinlinje – det gick alltså
inte då att läsa klassisk grekiska på skolan
och för första gången en allmän linje med en
social och en språklig gren. Planerna på det
nya skolsystemet var i full gång och där
fanns inte plats för den gamla studentexamen. Men nu höjs åter röster för någon
form av gymnasieexamen.
Nästa år är det 70 år sedan Blackebergs
samrealskola, sedermera läroverk och gymnasium, startade med fyra parallellklasser och
David Thörnblom som rektor i en korridor i
Södra Ängby folkskola. Det centrala Blackeberg
var ännu obebyggt.
– Vi räknar med ett firande under hösten 2019, kanske i samband med vår internationella vecka, säger rektor
Magnus Silfverstolpe.
Gamla Blackebergare ansluter sig förstås.
Text: Hans Wolf Foto: Wikipedia

Studenterna i Blackebergs gymnasium 1968 samlades till ett
50-årsjubileum i skolan den 5 maj. Det var sedvanlig samling
i ljushallen och därefter middag i matsalen. Så har skolans
jubilarer firat sedan åtskilliga år tillbaka även om
många andra varianter har funnits, klassvis och
årgångsvis.
Men detta var inte vilka studentklasser
som helst utan det sista 50-årsjubileet för alla
gamla blackebergare som tog studenten
enligt den gamla ordningen, med studentskrivningar och prövning i munta under
tillsyn av censorer med vetorätt i ett antal
utvalda ämnen.
Vårterminen 1864 prövades 87 elever vid
18 svenska elementarläroverk för första
gången i vad som officiellt hette avgångsexamen. Att den kom att kallas studentexamen
berodde på att den var en kvalificering för inträde till universiteten. Ett sådant prov hade funnits sedan 1600-talet och kallats just studentexamen. 1878 års läroverksstadga införde begreppet mogenhetsprövning som först 1905 blev studentexamen.
Av 1864 års abiturienter godkändes 81, varav en privatist
som tillägnat sig kunskaperna utanför skolornas murar. Alla
var män. Först 1871 fick Sverige sin första kvinnliga student:
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Höstens program
Skrivande storheter i unika porträtt
I oktober ger vi oss ut till Djurgården
och den Bonnierska porträttsamlingen.
Den mark på Djurgården som nu kallas
Nedre Manilla överläts 1790 av Gustav
III till Spaniens envoyé som kallade
stället Manilla efter huvudstaden i den
spanska kolonin Filippinerna. Ett antal
påkostade byggnader uppfördes delvis men efter en period av förfall efter
envoyéns hemresa delades marken i
tre delar: Övre Manilla, Nedre Manilla
och Manhem. 1909 förvärvades Nedre
Manilla av förläggaren Karl Otto Bonnier som gav arkitekten Ragnar Östberg i uppdrag att där bygga en stor
villa som också kunde rymma en påbörjad porträttsamling. Villan byggdes
ihop med det gamla ”Kruthuset” som
sedan lång tid varit en del av Stockholms fasta försvar.
Nedre Manilla med den unika porträttsamlingen där ofta förlagets författarträffar hålls är fortfarande i familjens

ägo. Cirka 300 porträtt av i
första hand författare utgivna hos Bonniers finns i det
som nu betraktas som en
förlagshistorisk samling. De
första porträtten som införskaffades vid tiden kring
förra sekelskiftet var Richard
Berghs porträtt av Strindberg och ett porträtt av Verner von Heidenstam målat
av Hanna Pauli. De båda konstnärerna
ingick i den vänkrets som ofta umgicks
i det bonnierska hemmet.
Efter visningen följer de som vill
med till Villa Källhagen för en lätt måltid (förbeställd räksmörgås, 130 kr/195
kr för halv/hel). Buss eller promenad
dit.
Tid: Torsdag 25 oktober, kl.16.45,
visningen är 17.00 -18.00.
Plats: Nedre Manilla. Med buss:
69:an mot Blockhusudden, hållplats

Manillavägen. Med bil: Parkering på Pplatsen vid Manillavägen, invid busshållplats Edelstams väg.
Kostnad: 130 kr (150 icke-medlem).
Betalas kontant på plats, måltiden betalar var och en för sig.
Anmälan: Senast 10 oktober till Lena
Rönnerfält. E-post:
aktivitet@gamlablackebergare.se.
Ange om du vill delta i både visning
och efterföljande måltid så förbeställer
vi räksmörgåsen.

Apotek – en plats i förändring

Höstfest

På Wallingatan nära Norra Bantorget
ligger ett relativt okänt museum som
vi besöker i julmånaden december, Farmacihistoriska muséet med det berömda biblioteket, ett privat svenskt arbetslivsmuseum som öppnades 1985.
Apoteksväsendet har i grunden förändrats under de senaste 50 åren. Ett
förstatligat apoteksväsen efterträdde
systemet med apoteksprivilegier och
apotekare, som var och en drev sitt
apotek, ett system som går tillbaka till
1600-talet.
Än mer grundläggande är övergången från hantverksmässig tillverkning av mediciner på apoteken till industriell tillverkning i läkemedelsföretag. Ingen står längre i enskilt apotek
vid sin receptur (apotekarens arbetsplats) och väger och blandar olika ingredienser, trillar piller och bereder
salvor, vilket skedde långt in på 1950talet.
För att bevara föremål från gamla
apotek och kunskapen om de hantverksmässiga traditionerna bildades
Farmacihistoriska sällskapet, en sektion inom Apotekarsocieteten. Sällskapet driver muséet. Där finns t ex artefakter från Apoteket Morianen i Stockholm, från slutet av 1600-talet, som
återfunnits vid utgrävningar 1978-80.
Efter visningen av muséet erbjuds
middagsgemenskap på Pong Buffé,
Ponggruppens flaggskepp, på Drott-

För tionde gången förgylls novembermörkret av vår populära höstfest i skolans matsal. Den brukar samla ett ansenligt antal gamla blackebergare från
när och fjärran. Efter våra världsomspännande kulinariska besök i olika
länder väljer vi i år temat ”Medelhavsmeny” med ett urval av läckerheter
från länderna runt Medelhavet. Som
vanligt står skolans restaurangchef
Carlos Banda med hustru Hanna och
döttrarna för förplägnaden. Välkomna
att återse gamla skol/klasskamrater
eller passa på att samla ihop ”gamla
gänget”. Vi börjar som vanligt med en
välkomstdrink med litet tilltugg i ljushallen. Under kvällen kommer det också att finnas en bar med vin, öl och
sprit till förmånligt pris.
Traditionsenligt bjuds till festen de
duktiga elever i Blackebergs gymnasium som i år vunnit pris i ”Alfred Nobels kunskapsämnen” och som nu får
sina diplom och samtala med oss.
Tid: Fredagen 9 november kl. 18.30
Kostnad: Medlemmar 395 kronor,
icke medlemmar 420 kronor för välkomstdrink, buffé med 2 glas vin eller
öl samt dessert och kaffe. Beloppet
skall vara insatt på Föreningen Gamla
Blackebergares plusgirokonto
1179911-1 senast fredagen den 2 november och är automatiskt en anmälan
till festen.
Plats: Blackebergs gymnasium

ninggatan 71, bara några kvarter från
muséet.
Tid: Tisdag 4 december kl 16.50.
Visning kl 17.00 – ca 18.30.
Plats: Farmacihistoriska muséet,
Wallingatan 24-26. Hiss saknas.
Kostnad: 120 kr för visningen (140
kr för icke medlem). Allt betalas kontant på plats. Måltiden betalar var och
en för sig.
Anmälan: Senast den 23 november
till Marianne Berggren, e-post
aktivitet@gamlablackebergare.se
Ange om du vill delta i både visning och efterföljande måltid.
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