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I snart tio år har Emelie Lin-
derholm varit lärare i historia
och samhällskunskap vid
Blackebergs gymnasium. Men
hon har en annan specialitet
också.

– Direkt efter gymnasiet
utbildade jag mig till simlärare
för att kunna få sommarjobb,
berättar hon när vi ses i mid-
vintertid i skolan.

I Blackeberg finns ju förut-
om de vanliga gymnasielinje-
rna också en utbildning för
elever som har svenska som
andraspråk. Om de vill gå vi-
dare till gymnasiet måste de
kunna simma för att få betyg i
idrott, 200 meter är det formel-
la kravet även om det är lite
oklart hur strikt det tillämpas.

– Jag har länge kämpat för
att vi skulle starta en simut-
bildning och från och med i
höstas blev det möjligt, säger
Emelie.

Föreningen Gamla Blackebergare
gick in med ett bidrag som skulle kun-
na täcka kostnader för entré och viss
utrustning.

– Sex flickor kommer regelbundet
till Vällingbybadet. Några till är anmäl-
da. De är från Syrien och Eritrea och
har noll förkunskaper. En syrisk flicka
har kunnat simma lite som yngre men
glömt allt. Nu är de i 16-årsåldern.

Det är inte bara simkunskaperna
som har fattats. Eleverna har varit obe-
kanta med vatten, hur man rör sig i det

Blackebergare i bassängen

och också vad som händer när de står
stilla i vattnet med fötterna på bas-
sängbottnen. Att lära sig flyta har varit
det lättaste, därnäst kommer ryggsim.
Deras simklädsel varierar, men bomull
får de inte ha enligt badets regler.

För att klara 200 meter krävs en god
grundkondition, och det är viktigt att
eleverna får en fysisk träning också
utanför badet.

– De känner en enorm entusiasm
och glädje över att få göra något som
de inte får göra annars, det är inte bara

eller ens främst betygskravet som dri-
ver, simning är frihet för dem, enligt
Emelie.

I vår räknar man med att en grupp
till med pojkar skall komma, de får bilda
en egen grupp eftersom den första
gruppen redan har kommit en bra bit
på väg.

Emelie Linderholm har lovat att
infinna sig och inleda vårt årsmöte
med att berätta om simprojektet.
Text: Hans Wolf och Kerstin Eliasson
Foto: Hans Wolf

Välkomna i vår
Förhoppningsvis får föreningen en riktig rivstart för året med
årsmötet i skolan den 14 mars. Sedan drar mötesverksamheten
igång med besök i det mångfacetterade Folksamhuset den 2
april och på grönskande Långholmens tapetverkstad den 16
maj.

Glöm inte tisdagsluncherna. Vi påminner om retoriktäv-
lingens final 26 mars och om att den populära musikalen kom-
mer tillbaka.

Läs mer på sidorna 2 och 8.
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Vi vill ha din e-postadress!!
Vi vill kommunicera med våra med-
lemmar. Se till att vi har din aktuella
e-post-adress så får du fortlöpande
information om våra aktiviteter!!
Maila din e-postadress
epost@gamlablackebergare.se.

Glöm inte årsavgiften
Årsavgiften för 2019 är 150 kronor
som betalas in på PG 117 99 11-1.
Fakturan medföljer detta medlems-
blad.

Kallelse årsmöte Kalendarium för
våren 2019

Ordföranden har ordet

Nytt år och nya föresatser: Motion-
era mera, läsa böcker som blivit lig-
gande olästa, upptäcka nya saker,
underhålla vänskap, återknyta kon-
takten med vänner från förr, leva i
nuet. Ja, det är mycket att stå i!

Detta fullmatade nummer av Med-
lemsbladet går inte bara ut till fören-
ingens medlemmar, utan också till alla
69:or som är inbjudna att fira femtio-
årsjubileum i skolan den 27 april. Jag
hoppas att ni får ett riktigt lyckat ka-
las med många glada återseenden.
Det är väl främst chansen att träffa
gamla kompisar från den egna klas-
sen som lockar, men på jubileet får ni
också möjligheten att ”upptäcka” helt
nya bekantskaper från de andra klas-
serna. Jag hoppas också att de 69:or
som inte redan är medlemmar, efteråt
kommer att vilja delta i den ännu stör-

re gemenskapen i Föreningen Gamla
Blackebergare.

Det blir många tillfällen att träffas i
vår: den första tisdagen varje månad
äter vi gemensam lunch på skolan. På
årsmötet den 14 mars får vi höra Emelie
Linderholm berätta om simundervis-
ning för nyanlända ungdomar, ett pro-
jekt som föreningen stöttar. Den 26
mars går finalen i skolans retoriktäv-
ling. Vi är alla välkomna att komma och
lyssna!

Föreningen arrangerar också stu-
diebesök till platser som inte är så lätt
tillgängliga för enskilda besökare. Nu i
vår får vi tillfälle att se konst och arki-
tektur i Folksam-huset och längre fram
besöka tapetverkstaden på Långhol-
men. Besöken avslutas med eftersits i
trevlig samvaro. Man behöver inte
vara medlem för att delta i programakti-
viteterna, men ett studiebesök kan

vara ett bra sätt att känna sig för innan
man slår till.

Du hittar ett kalendarium för vårens
samtliga aktiviteter här i Medlemsbla-
det eller på vår hemsida
www.gamlablackebergare.se där det
också finns mycket annat att utforska.

Väl mött till en ny termin med Gamla
Blackebergare!
Anders Luthbom

Tisdag 5 mars Lunch i skolan
kl 12.30
Torsdag 14 mars Årsmöte kl 18
Tisdag 26 mars Skolans retorik-
tävling, final kl 15
Tisdag 2 april Lunch i skolan
kl 12.30
Tisdag 2 april Besök i Folksamhuset
kl 16.45
Tisdag 7 maj Lunch i skolan kl 12.30
Tisdag 16 maj Besök på Långhol-
mens tapetverkstad kl 16.45
Tisdag 16 maj, Onsdag 17 maj, Tors-
dag 23 maj Musikal i skolan kl 19
Tisdag 4 juni Lunch i skolan kl
12.30
Beträffande golftävlingen 2019 ber
vi få hänvisa till hemsidan.

Årsmötet 2019 äger rum i skolan tors-
dagen den 14 mars kl 18. Det inleds
med att läraren Emelie Linderholm be-
rättar om den simundervisning som
Gamla Blackebergare bidrar till.

Dagordning i övrigt
Vi kan räkna med att frågorna om för-
eningens stöd till skolan och om års-
avgiften kommer upp. Inga personför-
ändringar i styrelsen har föreslagits av
valberedningen.

Årsberättelse
Sju nästan genomgående mycket väl-
besökta program ordnades under 2018,
förutom årsmötet, golftävlingen och
höstfesten besök på Stadsbiblioteket,

Eldhs ateljé, Nedre Manilla och Farma-
cihistoriska museet. Dessutom var vi
välkomna till retoriktävlingen i skolan.
Första tisdagen i varje månad under
skolans terminer var skolan lunchöp-
pen för oss.

Vid årsskiftet hade föreningen 323
medlemmar, en minskning med tre
även om flera tillkommit. Resultatet var
ett minus på 26 148 kronor till en be-
hållning på 86.860 kronor. 35.600 kro-
nor utdelades i stipendier och stöd till
skolan. Fullständiga handlingar kom-
mer att finnas på hemsidan
www.gamlablackebergare.se samt vid
mötet. Vi inbjuder till kulinarisk efter-
sits, se sid. 8 om anmälan.
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Förra läsåret gick Rasmus Åsberg i
nionde klass i Abrahamsbergsskolan.
Det blev ett riktigt läsår i flera bemär-
kelser. Han fastnade för Per Anders
Fogelströms romanserie som börjar
med ”Mina drömmars stad”, Stock-
holmskvintetten för att parafrasera
Lawrence Durrell.

– Den är ju mycket mer än bara
karaktärerna i boken, den har en levan-
de underberättelse om hela samhällets
utveckling, säger han när vi ses i en
lugn vrå intill kansliet på Blackebergs
gymnasium där han just har börjat an-
dra terminen i första årskursen i
Sa18A.

Så när Gamla Blackebergare formu-
lerade ämnet för 2018 års uppsatstäv-
ling, ”Det möjligas konst” och anslog
det på en affisch i skolan i oktober
förra året tände det till direkt.

– Jag tyckte genast att böckernas
innehåll passade till temat för uppsat-
sen.

Vid avslutningen före jul tog han
emot första pris i tävlingen, i hård och
jämn konkurrens. 37 bidrag kom in med
mycket skiftande infallsvinklar, fem
prisbelönades eller hedersomnämndes
med totalt 8.000 kronor varav Rasmus
fick 3.000. Motiveringen till Rasmus
pris var ”För en fin framställning av
det möjligas konst från fattigsverige till
folkhemmet”.

– Skildringen i tredje person gör att
man ser det hela uppifrån. Man förstår
de konflikter berättelsens personer
ställs inför och varför de handlar som
de gör även om man inte delar deras
uppfattning. Det finns ju mycket ideo-
logi där, om man ska spela inom ramen
för reglerna eller ändra dem, säger han.

Och i så fall på vilket sätt, kunde
man tillägga; Fogelström får betraktas
som reformist men också som iakttaga-
re.

Rasmus har själv vandrat i de kvar-
ter på Söder från hamnen till husen där

Från fattigsverige till folkhem

den första boken utspelar sig. Men han
är uppväxt i Minneberg och tillbringa-
de sina första skolår i Alviksskolan. Så
småningom hamnar ju romansviten
även i Blackeberg, i ”Stad i världen”,
en modern stad möjliggjord av både
idéer och gynnsamma yttre omständig-
heter och med väl utbyggd infrastruk-
tur över det som en gång var lands-
bygd. Skulle Henning i den första bo-
ken ha trott att den utvecklingen hade
varit möjlig?

– Han kunde nog inte ha anat det,
men han visste att man måste kämpa
mot svårigheterna, svarar Rasmus.

Under en resa i USA blev Rasmus
medveten om ett samhälle där det möjli-
gas konst inte alltid tillvaratagits trots
att man brukar tala om möjligheternas
land.

– I Beverly Hills fanns slumområ-
den bara några kvarter från lyxvillor,
berättar han.

Rasmus är intresserad av att blicka
bakåt med nutiden som utgångspunkt.
Fogelström såg tillbaka drygt hundra år
från 1968. Men om man skulle se framåt

Uppsatspristagare från vänster: Sofia
Andersson, hederspris, Jakob
Wågnert, hederspris, Rasmus Åsberg,
första pris, Alexandra Ringh, andra
pris, Hilma Bergius, delat tredje pris
och Rebecca Högberg, delat tredje
pris.

Uppsats på temat ”Det möjligas konst”

hundra år från nu, vad blir det möjligas
konst då? Miljön är ett självklart svar,
men Rasmus pekar också på ett annat
problem som har med debattklimatet att
göra och som påverkar alla sakfrågor.
Han tycker att vi har en för smal debatt-
korridor, framför allt i traditionella medi-
er.

– Vi skulle behöva många fler dags-
tidningar, anser han.

På nätet finns en stor bredd och
mångfald som dock är komprometterad
av tonläget.

– När vi talar om källkritik i skolan
brukar lärarna säga att det är viktigt att
välja pålitliga medier.

Men även det har sina problem, jag
påminner om journalisten i tyska Der
Spiegel som i åratal spred påhittade
fake news och fick pris för dem. Helt
klart är i alla fall att skolan har en stor
och viktig uppgift där.

Som ”förstaringare” har Rasmus
Åsberg inte klart definierade framtids-
planer. Men han vill gärna läsa i Uppsa-
la, samhällsvetenskap och psykologi.
Text och foto: Hans Wolf

Rasmus Åsbergs uppsats finns på
nästa sida. Övriga vinnande bidrag
finns på vår hemsida.
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November 2018. Jag går genom Stock-
holm. En höstbris slår emot mig medan
jag vandrar längs Norr Mälarstrand. De
gamla, ståtliga 1920-talshusen reser sig
runt omkring mig, utstrålar värme och
trygghet i höstmörkret. Jag går förbi
Stadshuset. Denna majestätiska bygg-
nad. En av alla symboler för vår stad.
Från stadshusterrassen tittar jag upp
mot Södermalm.

Detta år skulle författaren Per Anders
Fogelström fyllt hundra år. Hans skildring
av Stockholm är en klarsynt beskrivning av
staden och dess människor. Människor som
kämpar och drömmer. Den bittra tillvaron
och hoppets ljus vid horisonten. Detta är
mina tankar om Mina drömmars stad.

År 1860 kommer Henning Nilsson till
Stockholm. Den fattiga landsbygden har
han lämnat bakom sig och framför sig skå-
dar han staden, framtiden. Han är ung, bara
ett barn. Han drömmer, staden väntar.

År 1860 är Sverige ett av Europas fatti-
gaste länder. Medelåldern för en fabriksar-
betare är 35 år. Staden är skoningslös,
smutsig och kall. Henning börjar direkt att
arbeta i hamnen. Han sliter över 12 timmar
per dag, bär tunga säckar på sin klena rygg.
Händerna skrapas upp och blöder. Krop-
pen värker. Varje morgon vandrar han lång-
samt ner mot kajen. Ännu en dag full av
möda och besvär. Ibland får han svårt att
komma hem. Kollapsar i den säng han hyr,
i rummet som han delar med åtta andra.
Lönen är nätt, det är knappt att han överle-
ver. Han ser hur de äldre arbetarna slits ut
och dör, ofta innan de hunnit fylla trettio.
Han ser hur de andra arbetarna flockas vid
krogen. Sköljer ner sin förtvivlan och känsla
av hjälplöshet i öl. Tar ut sin ilska över
denna hemska tillvaro genom att slå sina
fruar och barn. Han ser barnen. Små, magra,
smutsiga. Dömda till samma öde. Överallt
ser han människor fyllda med hopplöshet.
Stunderna av glädje sticker ut som stjärnor-
na på den mörka himlen.

Men han fortsätter att kämpa, hoppet
lever ännu. Han träffar en kvinna, Lotten.
Gifter sig. Skaffar barn. Flyttar in i en egen
liten stuga. Men hamnens kall är oundvik-
ligt. Vid 30 års ålder är han helt utsliten.
Svag och sjuk som en gamling. Han inser att
livet här på jorden inte varar länge till. Att
det snart är över. Frestelsen är stor att bara
lägga sig ned och dö men han fortsätter att
kämpa. Kämpa för att hans barn ska få den
chans han själv aldrig fick. Sparar pengarna,
äter knappt. Blir sängliggande och dör ett
par veckor senare av tuberkulos, 34 år gam-
mal. Han lämnar efter sig Lotten och deras
fyra barn. Emelie, hans äldsta dotter delar
dock faderns hoppfullhet. Hon tror att
samhället en dag skall förändras.

Mina drömmars stad är den första av
fem böcker som ingår i Stadserien skriven
av Per Anders Fogelström. Böckerna utspe-
lar sig i Stockholm mellan år 1860 och

Det möjligas konst

1968. Vi får följa Henning och hans ättling-
ar som generation efter generation kämpar
och sliter i hopp om en bättre värld för
sina barn att leva i.

Att serien startar och slutar när den gör
är ingen tillfällighet. Serien startar i Stock-
holm 1860. En fattig stad i ett fattigt land.
Sverige är en monarki utan allmän rösträtt.
Under den industriella revolutionen flyttar
bönderna bort från den fattiga landsbygden
och in till städerna där de flockas för att
börja arbeta i de nya fabrikerna. Kampen
för överlevnad gör att människor lämnar
sina byar där de bott i många generationer.
Konkurrensen om jobben utnyttjas väl av
fabriksägarna. Arbetarna har få rättigheter,
tvingas slita 12–16 timmar per dag för att
få ut en peng som de precis överlever på.

Hos människorna som blir utkonkurre-
rade på den hårda arbetsmarknaden väcks
hoppet om den nya världens löften, rätten
till det egna arbetets frukter. Friheten att
sälja produkten av sitt arbete och inte arbe-
tet i sig självt. Under denna period emigre-
rar en miljon svenskar till Amerika.

Serien slutar i Stockholm 1968. Folk-
hemmet Sverige är inte bara ett av världens
rikaste länder, utan också en socialdemo-
kratisk utopi med en väl utbyggd välfärd.
60-talets hippierörelse demonstrerar för
fred, frihet och jämlikhet. Henning och
hans barns dröm är uppfylld.

Denna transformation är seriens hjärta.
Hur Sverige gick från att vara härjat av
fattigdom och orättvisa till att bli en sym-
bol för solidaritet och jämlikhet. I serien
kan man se detta inom tre olika områden.
Staden och dess expansion och ombyggnad
visualiserar både den teknologiska utveck-
lingen och ett samhälle som står i konstant
förändring. Slussen byggs om, bergen på
söder sprängs, gamla kvarter rivs ner, nya

byggs upp. För de gamla och konservativa
går utvecklingen så snabbt att de nästan
tappar bort sig. De finner den nya staden
obekväm och främmande. Utvecklingen går
ständigt framåt, stannar man så blir man
snart en del av det förflutna.

Sen har vi den sociala utvecklingen.
Folket som genom den socialistiska arbe-
tarrörelsen, demonstrerar för en mer rättvis
värld. Rättigheter som allmän rösträtt och
åtta timmars arbetsdag är på agendan. Man
får se Sveriges socialdemokratiska arbetare-
parti från dess födelse 1889 gå igenom
både framgångar och motgångar samt ett
flertal splittringar som bland annat kom att
resultera i bildandet av Sveriges socialde-
mokratiska vänsterparti 1917. Dess strä-
van för bättre villkor symboliserar den
ständiga klasskampen.

Slutligen har vi de familjer vi får följa
under dessa hundra år. Henning och hans
barn står för det personliga. De vanliga
arbetarna som utgör samhällets stomme.
De som befolkar denna stora stad. Deras
öden, deras segrar och deras förluster visar
på den uppoffring som människorna gjor-
de. Om de lidande som de utstod och om
den kamp som varje enskild person kon-
stant förde.

Dessa tre delar utgör staden. Denna
mystiska varelse som konstant byter skep-
nad. Staden formas av dess invånare, en
produkt av de som lever där. Den teknolo-
giska utvecklingen går här hand i hand med
den sociala. Men invånarna är också en
produkt av staden, av den sfär de lever i.
Det är staden som de känner till.  Ovetska-
pen för det okända utanför ger upphov till
obehag. Och mitt i allt detta finns individen
som stundtals driver och stundtals dras
med i det konstant växande samhället.

I boken finns en konflikt, två olika

Första pris i föreningens uppsatstävling
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idéer om vägen till ett bättre samhälle.
Genom revolution eller genom hårt, heder-
ligt arbete. Dessa två olika synsätt perso-
nifieras i Henning respektive hans bästa
vän Tummen. Tummen är energisk, fylld
av känslor. Kärlek men också hat. Efter att
ha läst det kommunistiska manifestet blir
han övertygad kommunist. Han organiserar
sig inom det socialdemokratiska arbetare-
partiet och väntar på revolutionen som en
dag ska krossa la Bourgeoisie.

Enligt honom är strid den enda vägen
till förändring. Han anser att det är tydligt
att kapitalisterna trycker ner proletärerna
och att hederligt arbete inte lönar sig.

Henning delar inte Tummens tempera-
ment. Han är lugn och aktsam, mer skep-
tisk till Tummens idéer. Enligt Henning är
det genom hårt slit och personligt ansvar
som arbetarna kan förbättra sin tillvaro.
Han ser bestört på arbetarna som dricker
bort sin lön på ett par dagar. De som förlo-
rat hoppet och dömt sig själva till fortsatt
lidande. Att tygellöshet och kortsiktig
konsumtion tynger ner dem.

Denna konflikt speglar de två olika
perspektiven människor har på samhället.
Borgarna och fabriksägarna värnar stabili-
tet och ”status quo”. Enligt dem är syste-
met naturligt och nödvändigt. De är rädda
för en revolution som skadar dem, som
raserar de hierarkier de byggt upp. Enligt
dem så skulle en samhällsomstörtande
revolution inte bara degradera dem utan
även dra ner samhället i kaotisk anarki. De
har kyrkan bakom sig. Statskyrkan vars
existens har givit legitimitet åt rådande
maktstruktur. De har kungen bakom sig.
Kungen som står för kontinuitet, tradition
och personifierar det vertikala samhällets
hierarki. Det har till viss del mandat hos
folket, de som känner trygghet i sin förut-
bestämda roll.

Sen har vi socialisterna. Arbetarna
sliter varje dag i fabrikerna för att sedan
inse att kapitalismen systematiskt miss-
gynnar proletariatet. Proletariatet vars
axlar hela samhället vilar på. Revolutionen
är tvungen att ske då kapitalisterna aldrig
frivilligt kommer att ge ifrån sig makten.

Revolutionen kommer att bana väg för ett
nytt samhälle där jämlikhet blir grunden för
rättvisa.

Denna konflikt finns med oss genom
hela serien. Det återkommer t.ex. då Hen-
nings dotter Emelie uppmanas att strejka
av sina kolleger under den stora strejken
1909. Hon har då jobbat på en tvålfabrik i
31 år och arbetat sig upp till att bli en före-
ståndarinna. Hon sliter mödosamt varje dag
för att hålla kvar den eftertraktade posten.
Hon ser hur sina kollegor latar sig, de slä-
par sitt strå till stacken. Varför ska hon
strejka när hon har så mycket mer att förlo-
ra?

Plötsligt så ser hon sin far. Hon inser
att han hade samma inställning som hon.
Vad hände med honom? Med sin fars öde i
åtanke så bestämmer hon sig för att strejka.
Efter 30 dagar av hård kamp är det över.
Strejken har misslyckats. Runt om i staden
lunkar besvikna arbetare sakta tillbaka till
sina fabriker. Strejken är dock bara en liten
del av den långa kamp som fördes. Det blir
ingen revolution, men arbetarnas ihärdiga
kamp leder till gradvis förbättring för geme-
ne man. Införande av allmän rösträtt, rätten
till fackföreningar och kortare arbetstid.
Med tiden leder denna successiva föränd-
ring till ett helt nytt samhälle.

Emelie delar inte sin fars öde. Hon
lever långt in på 50-talet. Blir över 80 år
gammal. Hon är med genom hela serien. Ser
staden förändras men har svårt att förstå
varför hon lyckades. Att hon nu skådar
frukten av sin möda. Hon ser tillbaka på sin
far. Han var inte bara ett offer i den bemär-
kelsen att han var oskyldigt straffad av
systemet. Han var ett offer genom sitt
offrande för henne. Han dog inte förgäves.

Hon sitter där på ålderns höst och pra-
tar med barnen. Hennes avlägsna släktingar.
De kan inte relatera till den värld hon växt
upp i. Slutet av livet ägnar hon åt att beak-
ta föräldrarnas respektive sitt eget öde.
Hon dör 1958 i folkhemmet Sverige.

2018. Jag går här genom Staden. Lever i
nuet. Alla människor, alla intryck. Det är
svårt att smälta allt ibland. Men så flackar
blicken. Framför mig ligger ett simpelt, rött

Stadserien
är en serie romaner av Per Anders
Fogelström. Serien beskriver Stock-
holms historia mellan 1860 och
1968.
Den första boken – Mina drömmars
stad – utspelar sig mellan åren
1860 till 1880 i arbetarstadsdelen
Södermalm i Stockholm. I boken får
vi följa den unge Henning, som flyt-
tar in till Stockholm 1860. I de följan-
de böckerna får vi följa hans ättling-
ar under det kommande århundra-
det.

• Mina drömmars stad (utspelar sig
1860-1880)
• Barn av sin stad (utspelar sig
1880-1900)
• Minns du den stad (utspelar sig
1900-1925)
• I en förvandlad stad (utspelar sig
1925-1945)
• Stad i världen (utspelar sig 1945-
1968)

Juryns motivering
För en fin framställning av det
möjligas konst från fattig-
Sverige till folkhemmet.

hus. Gammalt och slitet, det passar inte in
bland de övriga byggnaderna runt omkring.
I boken var det här Henning och Lotten
bodde. Det var för över ett sekel sedan. Det
finns ingen människa vid liv som kan vittna
om hur det var då.

Men huset står kvar. Som en påminnel-
se om hur det en gång var. De som minns
ett utarmat Sverige är få. 20 och 30-talister-
na är den generation som just nu håller på
att tyna bort.

Minnena dör med dem. Vi får inte
glömma det Sverige som en gång var, utan
det välstånd vi ser idag. Denna kännedom
får inte tas för given. Vi kan fortfarande dra
lärdom av det förflutna när vi nu beger oss
in i framtiden. Möjligheterna vi har idag
kommer inte från tomma intet utan har
byggts upp av generationers envisa slit och
strid. Striden för att skapa en bättre värld
för sina barn än den man själv växt upp i.
Denna princip har fört mänskligheten fram-
åt. Det är vår tid nu, ansvaret vilar på våra
axlar.

Det finns en möjlighet.
Rasmus Åsberg
Foto: Hans Wolf



Det här har vi gjort

Maximal uppslutning av Gamla Blacke-
bergare var det även den 4 december då
ett trettital medlemmar fördelades på två
grupper som fick vandra runt i Farmaci-
historiska museet på Wallingatan. Från
introduktion i det från film och tv kända
biblioteket gick de vindlande trapporna
i tre våningar till ett dussintal rum där
apotekens fascinerande historia förevi-
sades med föredömlig tydlighet av våra
ciceroner Ingegärd Agenäs och Gunilla
Berglind.

Det är ju också en berättelse under
stor förändring, fastän accelererande
under det allra senaste halvseklet. 1970
förvandlades det mer än trehundraåriga
privilegiesystemet för apotekare till ett
statligt monopol som upplöstes 2009 för
att ge plats för fri handel.

Inte bara trilla piller
Gamla Blackebergare besökte muse-

et redan 2006 men den som var med då
kunde konstatera att mycket har hänt
även på museet sedan dess.

Vi fick se allt från gamla interiörer
till utrymmeskrävande laboratorier där
medicin både tillverkades och analyse-
rades på apoteken till skillnad från da-
gens sortiment av färdigprodukter. Frå-
gor ställdes både om hur farlig medicin
regleras internationellt och om apo-
teksspråket: före sekelskiftet 1900 var
latinkunskaper ett måste på apoteken,
även grammatiken. Invärtes eller utvär-
tes?  Och bra svar fick vi, av vår cice-
ron Ingegärd som hade haft en dotter
som gått i Blackebergs gymnasium och
ett barnbarn som går i sista ring där nu.
Text och bild: Hans Wolf

När olika former av kultur som littera-
tur, bildkonst och arkitektur vävs sam-
man på ett självklart sätt kan det bli till
en liten pärla – som den Bonnierska
porträttsamlingen på Nedre Manilla.
Det insåg vi alla 33 Gamla Blackeberg-
are när vi fick en visning av den myck-
et allsidigt kunniga guiden Eva Faye-
Wevle en höstvacker oktoberkväll.

 Samlingen är framförallt att betrak-
ta som en förlagshistorisk samling i ett
hem och inte ett museum. Tavlorna är
hängda kronologiskt med början i den
nationalromantiska stora salen med
tjocka takbjälkar i det nybygge som
arkitekten Ragnar Östberg fick i upp-
drag att rita i början av 1900-talet. Det
byggdes ihop med det gamla kruthuset

Författarparnassen i bild
från 1600-talet. Där träffades de ofta,
vännerna och kulturpersonligheterna
från tiden, återgivna i det välkända
grupporträttet ”Vänner” av Hanna
Pauli – motivet är samlingen runt bor-
det i salen där tavlan sedan hängdes.

 Dåtidens stora författare porträtte-
rades av dåtidens stora bildkonstnärer.
I salongen och det intilliggande biblio-
teket hängdes undan för undan – i
tidsföljd – nyförvärvade porträtt upp
av nya författare och även självporträtt
av konstnärer liksom små statyer och
byster allt efter som de införlivades
med samlingen. Porträtten blev ju allt
fler och i Galleriet, den nyaste tillbygg-
naden som invigdes 1961, finns 1900-
talets och dagens författarporträtt. De

hängs, omhängs och plockas ned för
att kunna ge plats åt nya.

Vi deltagare visade ofta stor skick-
lighet i att pricka in rätt namn på de
avporträtterade. Vår guide bad oss
också notera hur porträttmålandet
förändrats efter från exakt avbildning
till exempelvis Stig ”Slas” Claessons
penselföring med penntjocka färg-
stråk. Ett enda foto finns också, av
Stieg Trenter, taget av K.W.Gullers.

Sammantaget blev kvällen en upp-
skattad litteraturhistorisk och konst-
historisk upplevelse som avslutades
med god räksmörgås på Villa Källha-
gen.
Text: Lena Rönnerfält
Foto: Åke Åstrand
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I rampljuset

Nobelpristagare, framtidslöften och författare

Fr v Frances Arnold, George Smith och Sir Gregory Winter. Foto: Hans Wolf.

Boken har en bredd över presshistoria
och svensk ekonomisk historia som är
ovanlig och som titeln bara antyder.

Vår medlem Magnus Ljunggren
gav ut inte mindre än tre böcker under
året. I Mitt liv med
Ryssland skildrar han
sitt starka engage-
mang i det stora landet
i öster, från tolkskolan
till ett kvartssekel efter
det sovjetiska sam-
manbrottet. I Rysk
kulturmosaik samlar han 200 miniessä-
er som han tidigare publicerat i DN och
SvD. Och i samlingsverket Ekensberg-
berättelser bidrar han med sina intryck
av möten med människor i Gröndal.

Kunskapspristagare från vänster: Miranda Jäderling, Na16B Språk/
litteraturpris, William Nilsson, Na16C, Kemipris, Gustav Sörnäs, Na16C,
Fysikpris, Rasmus Rönnberg, Ek16B, Ekonomipris, Malin Andrée, Na17V,
Biologipris och Amanda Wiberg, Sa17B, Fredspris. Foto: Hans Wolf.

Det susade av förväntningar på mor-
gonen den 12 december i Blackebergs
gymnasiums hörsal, den gamla skriv-
salen. De tre Nobelpristagarna i kemi
gjorde entré för att berätta och svara
på gymnasisternas frågor: Frances
Arnold, George Smith och Sir Gregory
Winter. Nog får man säga att förhopp-
ningarna infriades.

En av deras gemensamma nämnare
är den praktiska tillämpningen av deras
forskning: hur den kan läggas till
grund för läkemedel som bland annat
får antikroppar att riktas mot specifika
celler, i kamp mot till exempel cancer.

Några veckor tidigare hade Gamla
Blackebergares kunskapspriser delats
ut på föreningens höstfest 9 novem-
ber, i samma ämnen som Nobelprisen
omfattar. Det blir spännande att se
vilka spår dessa elever kommer att sät-
ta i framtidens annaler.

Vår vice ordförande Bengt Palmlöf
berättar att han som rektor varit med
om att ta emot ännu en Nobelpristaga-
re i kemi i skolan. Det var kanadensa-
ren Michael Smith 1993. Han kom med
anledning av att kemiläraren Birgitta
Lindh på Blackebergs gymnasium ut-
setts till årets lärare.

Bokutgivning
Spår i bokfloden har flera
gamla blackebergare lämnat
under 2018. Vår ordförande
Anders Luthbom kom med en
praktfullt illustrerad volym:
Press stopp? Det svenska
tidningspapperets historia.

Sist men inte minst: gamla blacke-
bergaren Gun-Britt Sundström har
skildrat sitt Skrivliv genom sina dag-
böcker. De pendlar mellan privata rela-
tionsfrågor där många säkert känner
igen sig och en arbetsmiljö, DN:s
kulturredaktion, som nog måste
kännas som ganska udda för
många. Och så är hon ständigt i
rörelse, på cykel i Stockholm eller
Värmland, eller på båt till Grön-
land. Gun-Britt Sundström är ock-
så aktuell genom att ha invalts i
den kommitté som ska nominera framti-
da Nobelpristagare i litteratur, enligt en
överenskommelse mellan Nobelstiftel-
sen och Svenska akademien.
Text: Hans Wolf

Sjukt oklar heter en SVT-serie för
unga tittare. Exteriörer och interiörer
är tagna på Blackebergs gymnasium.
Serien handlar om 24-åriga Ellen
(Clara Henry) som beslutar sig för att
gå om gymnasiet. I serien heter
skolan Högbergagymnasiet.
Serien finns på SVT Play.
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En unik skatt finns gömd i den gamla
fångvaktarbostaden Lilla Knapersta på
Långholmen. Där finns en mönsterbank
av tapeter från 1700-talet fram till våra
dagar, donationer av tapetrullar, upp-
köpta tapetrullslager och tusentals
originaltapeter i skiftande stilarter från
hela 1900-talet.

Det lilla familjeföretaget Hand-
tryckta tapeter startade sin verksam-
het i Råneå 1980 och efter en flytt via
Stene Gård i Järvsö kom tapetmakeriet
1989 till Lilla Knapersta, en gammal
fångvaktarbostad på Långholmen. Där
görs nu rekonstruktioner och nytryck
av gamla tapetfragment liksom nypro-
duktion av tapeter, bårder och rullgar-
diner från 1700-, 1800- och 1900-talet på
beställning av såväl institutioner som
privatpersoner.

Verksamheten behövs för att bevara
det svenska tapetarvet och den tradi-
tionella tidskrävande hantverksteknik
som används gör att tillverkningen
sker i en liten skala som ger unika pro-
dukter. Resultaten kan man se på slott

Den gömda tapetskatten

och i herrgårdar, i filmproduktioner och
på restauranger, i hembygdsgårdar och
privata hem.

Efter visningen följer de som vill
med till Långholmens värdshus för en
lätt måltid (förbeställd räksmörgås för
179 kr).

Tid: Torsdagen 16 maj kl 16.45. Vis-
ningen startar 17.00 och tar en och en
halv timme.

Plats:Tapetverkstaden, Knaper-
stavägen 7A. Sväng vänster efter bron
till Långholmen till Långholmsmuren
och följ den med vandrarhemmet på
höger sida fram till Knaperstavägen
7A.

Kostnad: 130 kr (150 kr för icke-
medlem) Betalas på plats, kontant eller
swish.

Anmälan: Senast 30 april till Lena
Rönnerfält, e-post
aktivitet@gamlablackebergare.se.
Ange om du vill delta både i visningen
och den efterföljande måltiden på
Långholmens värdshus så förbeställer
vi räksmörgåsen.

Vid Skanstull ligger den imponerande
skyskrapan med fasad av blästrad vit
Ekebergsmarmor. Vi får en visning av
huset av Stig Karels som arbetat på
Folksam många år och skrivit boken
Folksamhuset – Arkitekturen, kon-
sten och interiören. Han berättar om
bakgrunden till huset med det intres-
santa kvalitets- och hållbarhetsresone-
manget från 50-talet. Seved Appel-
quist, VD på det kooperativa försäk-
ringsbolaget 1948-1988, drev frågan
om husets utformning.

Huset invigdes Kristihimmelsfärds-
dagen 1960. Vi får gå runt i hela huset,
ända upp till översta våningen, plan
27, med besök i Malmstengalleriet där,
samt se konst/skulpturer/mattor/möb-
ler av bland andra Carl Eldh, Isaac Grü-
newald, Sven X:et Eriksson och Märta
Måås Fjetterström. Vi får höra om arki-
tekterna och deras arbete både exte-
riört och interiört.

Efter visningen promenerar vi någ-
ra kvarter till Blecktornskällaren på
Ringvägen, Bleckan kallad, ett av de få
genuina ”haken” som finns kvar på
Söder. Husmanskost, fin stämning och
vänlig personal väntar oss.

Tid: Tisdag 2 april kl 16.45. Visning
kl 17.00 - ca 19.00.

Plats: Folksamhuset, Bohusgatan

Underhållsfritt kontorshus blev konsthus

14, T-banestation Skanstull. Trappa
finns från Skanstullsbrons norra fäste
ner till Bohusgatan.

Kostnad: 100 kr för visningen (120
kr för icke medlem). Betalas på plats,
kontant eller swish. Måltiden betalar
var och en för sig.

Anmälan: Senast 20 mars till Mari-
anne Berggren, e-post
aktivitet@gamlablackebergare.se
Ange om du vill delta i både visningen
och den efterföljande måltiden. Du
som följer med till Blecktornskällaren
kommer få några menyförslag att välja
emellan.

Musikalen är tillbaka!
Efter ett års paus i Blackebergs gymna-
siums långvariga musikaltradition blir det i 
vår dags att knyta an till den igen! Musik-
läraren Mats Hilmo
mönstrar sina elever i
”Rock of ages” som
hade premiär i Los
Angeles 2005 och kom
som film 2012. Den
handlar om ett udda
par, en tjej som kommer
till storstaden för att göra karriär och
en kille som jobbar på restaurang. De
stöttar varandra under alla vedermödor
de möter i rockvärlden. Musiken är till
stor del hämtad från 1980-talets rock-
klassiker. Gamla Blackebergare är väl-
komna, speltider är 16, 17 och 23 maj kl
19. Biljetter kan reserveras på
aktivitet@gamlablackebergare.se, be-
talning (60 kronor) på plats.

Årsmöte med prat
och mat
Föreningens årsmöte 2019 äger rum i
skolan torsdagen den 14 mars kl. 18. Vi
börjar med att inbjudna läraren Emelie
Linderholm berättar om den simunder-
visning för en del elever som Gamla
Blackebergare bidrar till.

Fullständig dagordning, räkenska-
per, valberedningens förslag och års-
berättelsen kommer att finnas på hem-
sidan www.gamlablackebergare.se och
kallelse i detta Medlemsblad (sid. 2).

Efter årsmötet blir det tillfälle att
umgås över en bit mat och dryck, som
föreningen bjuder på.

Vi hoppas på stor uppslutning av
föreningens medlemmar för trevlig sam-
varo och samtal. Välkomna!

Anmälan till eftersits: Senast
måndagen den 11 mars till
aktivitet@gamlablackebergare.se eller
på telefon 070 3663928 (Kerstin Elias-
son).


