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Två som lär sig för livet i skolan
Skolan har just slutat för terminen och
sommaren har knappt börjat när två
bekanta ansikten blir synliga i sommargrönskan: Gamla Blackebergares två
stipendiater Tania Toufani och Sofie
Murphy känner inte varandra närmare
sedan tidigare men möter upp tillsammans för ett samtal hemma hos Medlemsbladets redaktör.
Sofie träffade vi några veckor tidigare då hon tog emot utmärkelsen på
avslutningen.
Tania kunde inte vara med då eftersom hon var på väg till Spanien.
– Jag fick reda på att jag fått priset i
mobiltelefon på Arlanda och blev väldigt överraskad och glad, berättar Tania.
Men vi känner till henne sedan
tidigare, hon tillhörde dem som fick ett
av kunskapspriserna ”i Nobels sex
ämnen” vid Gamla Blackebergares
höstfest i november. Det var nog ingen tillfällighet att hon fick just ”fredspriset”; sommarstipendiet utdelas sedan början av 2000-talet just till elever
som gjort insatser för sammanhållningen och samarbetet på skolan. Hon kan
fortsätta med det: hon går också ekonomilinjen men har ett år kvar.
För Sofie var linjevalet detsamma
men för henne är gymnasiet nu ett avslutat kapitel. Hon har arbetat med
elevkåren, som tidigare hette elevrådet,
i flera år. Det sista året var hon ordförande.
– Det har varit krävande och tagit
mycket tid. I början kände jag att jag
försummade skolarbetet men sedan
fick jag ordning på det. Och jag ångrar
det inte, jag har lärt mig mycket, säger
Sofie.
Till det hör offentligt framträdande
som hon tidigare hade svårt för. Men i
våras såg vi henne bland de sex finalisterna i skolans retoriktävling med en
välfunnen och högaktuell vinkling på
temat ”Lögnens väg till sanning” –
hon granskade verklighetsbilden i
sociala medier.
Sofie anser att den gamla sentensen att man inte lär sig för skolan utan
för livet är sann. Och hon tycker att
skolarbetet i Blackeberg under hennes
tid där i stort har motsvarat den beskrivningen. Men hon såg ibland en
verklighet som inte riktigt motsvarade
det hon nu fått pris för.

Sofie Murphy och Tania Toufani.
– Det är en skola med ambitiösa mål
och höga krav. Många arbetar individuellt och för sitt eget bästa, vilket kan
gå ut över samarbete och solidaritet.
Sofie bor i Vällingby, hennes far är
från Irland och hon har tidgare gått i
Engelska skolan. Hennes närmaste
framtidsplaner är sommarjobb men
ekonomistudier, kanske på Handels,
lockar.
– Men jag är inte så road av siffror,
hellre ledarskap och planering.
Tanias val av studier och yrke ligger lite längre bort men är just nu ändå
ganska konkreta.
– Jag skulle kunna tänka mig att
läsa statsvetenskap eller bli socionom,
säger hon.
Hon bor i Hässelby. Hennes föräldrar kommer från Iran. Att stipendiet
blev en fullständig överraskning för
henne kanske förvånar när man får
veta vad hon har sysslat med i skolan.
– Det är många frågor som kommer
upp i vår jämlikhetskommitté, berättar
hon: kön, religion, klass. Och språk.
Hon berättar om övningar där olika
påståenden får formuleras som sedan
får diskuteras ur alla aspekter: är de
fördomar eller inte och i så fall varför?
För lite drygt ett halvår sedan blev
frågan om kulturskillnadernas plats i
programmet för språkintroduktion i
Blackeberg stort uppslagen i rikspressen (Svenska Dagbladet 2016-01-22, se
Medlemsbladet 2016:28). Klart är att
Tania arbetar med frågor som inte
fanns i en äldre generation gamla

blackebergares värld även om förste
rektorn David Thörnblom hade en för
sin tid ovanligt vidsynt internationell
orientering.
Text & foto: Hans Wolf

Det här gör vi i höst
Känner du till Stuckatörens hus, minipalatset på David Bagares
gata? Vår förenings
programansvariga är
bra på att hitta lite
undangömda pärlor i
Stockholms byggnadshistoria. Stuckatören
hette för övrigt Axel
Notini och hade bildhuggarpåbrå vilket pekar mot en omsorg om detaljer när bygget skedde på
1880-talet. Den 19 oktober är det dags
och efteråt möts vi på Nalens restaurang. Den populära höstfesten den 11
november behöver kanske ingen närmare presentation annat än att skolans
matsal förvandlas till Medelhavet med
kulinarisk inspiration från båda sidor.
Kunskapsstipendiaterna i skolan kommer också. Och så, när julhandeln dragit igång den 8 december, får vi möjlighet att uppleva svensk betalningshistoria på Kungliga myntkabinettet. Väl
tajmat i en tid när vi byter både sedlar
och mynt! Eftersitsen äger rum på vårt
”stamställe” da Peppe. Läs mer på
sista sidan.

Ordföranden har ordet

Inspirerande retoriktävling
Ja – då är det dags igen. Det var som
igår jag skrev den förra spalten. Men
”igår” var ju faktiskt i februari! Tänk
vad tiden går nuförtiden.
Vad har då hänt sen sist? Jubileumsfesten som jag skrev att vi förberedde har gått av stapeln med
mycket lyckat resultat. Vi var 120
stycken 66:or som mötte upp. Mer
om festen på sid. 7.
Det Medlemsblad som du nu håller i handen är ett mycket skolorienterat nummer. Förutom om sommarstipendiaterna på förstasidan skriver
vi här intill om tre unga blackebergare som gått andra årskursen på gymnasium i Kenya och nu kommit tillbaka för att läsa sista året i Blackeberg.
Vi har också lånat en intervju med
rektor Jenny Rångeby – den publicerades ursprungligen i den tidning
som gavs ut till 66:ornas ovannämnda jubileum. Och så citeras ännu en

av skolans rektorer, Magnus Silfverstolpe, på Medlemsbladets rampljussida (7) med anledning av den numera
tusenfalt besökta sommarundervisningen i svenska.
Vi har haft ett antal aktiviteter som
beskrivs på annat ställe i vårt blad. Jag
var åhörare och prisutdelare i retoriktävlingen i slutet av mars. Vi gamla
Blackebergare är välkomna att komma
och lyssna på finalen, och jag kan
verkligen rekommendera denna tillställning, de tävlande är oerhört duktiga
och jag har svårt att tänka mig att min
årgång skulle kunna prestera något
liknande, men det är andra tider nu.
Medlemsbladets rapport om tävlingen
återfinns på sid. 5.
Vi kommer som vanligt att ha ett
antal förhoppningsvis intressanta aktiviteter i höst som ni också kan läsa om
i detta nummer, men jag vill särskilt dra
en lans för höstfesten den 11 novem-

Årsmötet 2016

ber. Den är ju nu en etablerad tradition
där vi har varit mellan ca. 60 och 80
deltagare. God mat och pratglatt med
gamla klasskamrater brukar räcka långt
så boka den dagen redan nu.
När detta skrivs så håller jag som
bäst på att förbereda mig för årets golftävling ute på Bro-Bålstas fina anläggning. Jag tror att vi hinner få med en
resultatrapport innan tidningen trycks.
Mycket spännande!
Vi ses förhoppningsvis på våra
evenemang under hösten!
Lev väl!
Peter Hellström
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Ett lugnt, välordnat och någorlunda
välbesökt årsmöte den 16 mars bekräftade bilden av föreningens ekonomi i
stabil ordning, tills vidare med utrymme för alla stipendier. Detaljerna finns
på hemsidan. Den som inte åhörde
årsberättelsen kan inhämta det mesta
om verksamheten 2015 i Medlemsbladen nr 27 och 28. Hela årsberättelsen finns också på hemsidan
Föreslagna omval skedde på alla
poster i styrelsen i enlighet med den
kontaktlista som publiceras här till hö-

ger. En stadgeändring skedde: den
som betalar medlemsavgift under årets
sista kvartal får automatiskt medlemskap hela nästa år. För undvikande av
missförstånd preciseras nu att detta
gäller bara nya medlemmar.
Efter mötet samlades de närvarande
kring några långbord med en lätt supé
som föreningen bjöd på.

Glöm inte årsavgiften
Årsavgiften för 2016 är 150 kronor
som betalas in på postgiro 117 99 11-1.
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Ett givande läsår i Afrika
vakter. Men sedan blev det mer och
mer fritt, säger Agnes.
Det gällde också att vänja sig vid
det snabbt fallande kenyanska nattmörkret.
Hilda upplevde en annan sorts
frihet.
– Jag kände mig aldrig skoltrött, allt
blev mycket roligare.
De besökte också kenyanska skolor. Där fick de även en aktiv roll, till
exempel att undervisa i olika ämnen, till
exempel matematik. Och de berättade
för de kenyanska skolbarnen om
Sverige.
– Vi fick också se hur det gick till i
viltvården, säger Fanny.
Hon berättar om försöken att rädda
den nordliga vita noshörningen
Fr v Fanny Sjöstrand, Hilda Mikaelson och Agnes Söderqvist.
En sökning på nätet kan leda långt inte
bara i cybervärlden utan också i verkligheten. Just när höstterminen börjat
träffar Medlemsbladet tre nygamla
elever i Blackebergs gymnasiums bibliotek: Fanny Sjöstrand, Hilda Mikaelson och Agnes Söderqvist. De har just
kommit tillbaka till skolan efter att ha
pluggat ett helt läsår i Kenyas huvudstad Nairobi. Nu ska de läsa sista året
i Blackeberg.
– Jag hittade den här skolan på
nätet, berättar Hilda.
Med gemensam entusiasm hos alla
tre kunde idén bli verklighet. Alla föräldrar var inte lika helhjärtat positiva i
början, de tänkte säkert på säkerhetsaspekter och annat.
Det finns alltså en svensk skola i
Nairobi. Den har ett sjuttiotal elever.
Tio av dem kommer från svenska famil-

jer som bor i Kenya. Föräldrarna kan
vara anställda på ambassaden eller
engagerade i landet i företag eller organisationer.
– Övriga kommer ensamma från
Sverige, säger Agnes.
Hon berättar också att ungefär två
tredjedelar av eleverna är flickor. Orsaken till det kan man spekulera över, det
verkar finnas en starkare vilja att kasta
loss hos gymnasietjejerna.
Skolan har svenska lärare och följer
den svenska läroplanen med de linjeval eleverna gjort. Återkomna till
Sverige behöver de inte ta vid där de
slutade i svensk skola utan kan räkna
in året i Kenya som svenskt gymnasieår.
Men det är klart att det inte var som
att gå i skolan i Sverige.
– I början var det mycket murar och

En av de tre sista överlevande nordliga vita noshörningar som man försöker
rädda i Kenya.
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(northern white rhino). Det finns bara
tre kvar. Det är en komplicerad process
både när det gäller föda och fortplantning eftersom de är starkt inavlade.
Kampen mot tjuvskytte är tuff.
Men man får också försöka få in tjuvskyttarna på något annat som de kan
livnära sig på. Det är svårt när de ekonomiska intressena är så starka inom
den här verksamheten som också har
inslag av medicinsk vidskepelse. För
dessa ligor blir värdet av naturen och
turismen ett andrahandsintresse.
Vad har de framför allt lärt sig och
tar med hem efter tiden i Kenya?
– Att se verkligheten på ett nytt
sätt, säger Fanny.
– Att få nya vänner och kontakter,
anser Hilda.
– Att bli mer självständig, blir Agnes slutsats.
Text: Hans Wolf
Foto: Fanny Sjöstrand och Hans
Wolf

Det här har vi gjort

Spänstig musik i blickfånget
Komprimerad, timslång med två verk
på programmet och tidig start så att
det lämnade gott om utrymme för eftersits på vårt stamställe Serwitos; det
fanns ju en del praktiska fördelar med
programmet för Gamla Blackebergares
besök på Konserthuset den 27 april.
Ett tjugotal personer infann sig.
Men det var inte det viktigaste
utan att det blev en så fin konsert med

Filharmonikerna under ledning av Finlandsfödda Susanna Mälkki. Bara några dagar tidigare hade hon utsetts till
första gästdirigent för Los Angeles
Philharmonic.
Hon har bland annat gjort sig känd
för sina insatser för ny musik i Paris
men denna kväll var programmet klassiskt, dock inte alldeles vanligt:
Bartóks rumänska danser och Beethovens fjärde symfoni. I
Sverige kom folkmusik inte
sällan att förknippas med
idyll och harmoni men i
förra sekelskiftets StorUngern kom Bartók i kontakt med rytmer och klanger
som passade hans moderna
kynne.
Så ännu ett århundrade
tidigare. Beethovens fyra
har kommit lite i skuggan av
de omgivande tredje (den
revolutionerande ”Eroi-

can”) och femte symfonierna. Men
Susanna Mälkki lyfte fram den rytmiska
spänst, detaljrikedom och vitalitet som
forsar fram efter den långa sökande
och närmast tragiska inledningen, som
ett utbrytningsförsök efter Beethovens
”Heiligenstadttestamente” som kunde
ha blivit en slutpunkt efter insikten om
hans sviktande hörsel. Men vänner
backade upp honom. Vi vet att symfonin framfördes sensommaren 1806 när
Beethoven besökte riksgreven von
Oppersdorf som hade en egen orkester
i sitt slott i Ober-Glogau, en plats som
idag heter Glogowek och ligger i Polen.
Från våra utmärkta platser på körläktarens sida fick vi dessutom en visuell aspekt på det utomordentliga framförandet genom att vi kunde se dirigentens engagemang i mimik och slagteknik framifrån.
Text: Hans Wolf.
Foto: Jan-Olav Wedin

Musikal som gjord för Blackeberg
Verk: ”High School Musical”
Plats: Blackebergs gymnasium
Musik: David Lawrence
Text: Peter Barsocchini

Ett läsårs instudering kulminerade i
mitten av maj med flera föreställningar
av Disney Channels ”High School
Musical” i Blackebergs gymnasium.
Det är precis tio år sedan denna succémusikal visades för första gången.
Den kunde vara skriven för Blacke-

berg, särskilt ur de lite äldre gamla
blackebergarnas perspektiv. Handlingen kretsar kring två gäng som mer eller
mindre kolliderar om en ny uppsättning som planeras i skolan. Det ena
leds av Troy som är ledande kraftpaket
i skolans basketlag. I spetsen för det
andra, som är mer inriktat på studier,
står Gabriella. De spelas med stort
engagemang av Blackebergseleverna
Sixten Strandell och Stina Lannerhielm.
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Som lärare kan Frida Bergman i rollen
som Ms Darbus framgångsrikt lägga
några år till sin verkliga.
Basket och studier var ju vad som
gällde under Blackebergs läroverks
pionjärår och åtminstone för några var
det väl den gången basketen som drog
det längsta strået. Nu får man säga att
det är teatern och särskilt musiken som
vinner – man kan se föreställningen
som ett inlägg i diskussionen om de
estetiska ämnenas
plats i skolan. I publiken fanns bland
gamla blackebergare
Bitte Ahlborg, född
Dahlström, som spelade den kvinnliga
huvudrollen i skolans teatergrupps
legendariska uppsättning av J M Synges pjäs ”Hjälten på
den gröna ön” 1957.
Hon har spelat amatörteater sedan dess
och kände sig väldigt upplyft av
Blackebergsuppsättningen.
Text och foto: Hans
Wolf

En väg genom Stockholmskonst
Senast vi träffade konstguiden Marie Andersson
höll vi till under jorden,
kors och tvärs i T-banan.
Vi blev så inspirerade att
vi gärna ville återknyta
bekantskapen. Den här
gången, den 17 maj, tog
hon med oss på en halvannan timme lång promenad i Kristineberg och
Hornsberg under öppen
försommarhimmel. Äppelträden blommade i
parken kring Kristinebergs malmgård, vi skulle
möta fler träd under promenaden. Byggnaden
har anor från fältmarskalk
Lennart Torstenssons
säte under stormaktstiden men den nuvarande
huvudbyggnaden uppfördes som köpmanshus på 1750-talet. Hundra år senare byggdes gården om till barnhem
av frimurarna som kring 1930 flyttade
hemmet till Blackeberg, intill det som
en gång var Blackebergs gymnasiums
provisoriska gymnastiksal.
Händelsevis fanns kanske några
som sedan tidigare var bekanta med
områdena kring bostadshusen i Kristineberg, landvinning på yttersta nordvästra Kungsholmen i början av trettitalet. Det fanns ju under Blackebergs
gymnasiums pionjärår elever som kom
från dessa trakter. De måste ha förvånats av förändringarna under de senaste åren. Vi mötte skulpturen ”Danspaviljongen” av Ebba Matz, född i
Leksand 1963 och ledamot av Konstakademin. Några steg därifrån finns
samma konstnärs ”Trappan”. Brukskonst är det knappast, snarare miniatyrer som skapar välformade vilopunkter
och stadga i miljön.
Efter att ha passerat industri- och
sportområdet med Kristinebergs

Gamla Blackebergares ordförande
Peter Hellström med andrapristagaren Julia Lindberg.

Retoriskt fyrverkeri

idrottsplats och Janne Lundquists
tennishall kom vi så in i ett av Stockholms största och nyaste bostadsområden som växt fram på andra sidan
Lindhagensgatan. Moa Martinsons
torg får karaktär av Lina Nordenströms
”Från bok till sten” som med blytyper
formar författarens namn. Konstnären
är född 1972. Kristina Schmids ”Stockholmssyndromet” är en märklig figur
där en liten fågel på en utsträckt arm
tycks söka kontakt genom det ogenomträngliga. Skulptören, född 1972, är
bland annat utbildad på Valand i Göteborg och väl representerad i de offentliga miljöerna. Sista anhalt före eftersits
på en av traktens nya restauranger vid
stranden blev vid Brovaktarparken
under Essingeleden ”Silverträdet” av
Albin Karlsson, född 1972, som kallats
”en säregen tidspoet”. Trädet ska slå
ut om man stannar en stund och minsann, så småningom började det lysa
på grenarna mot den mörka betongen.
Konst kan man gott ge lite tid.
Text och foto: Hans Wolf
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Som ett veritabelt påskfyrverkeri lyste
retoriktävlingen i Blackebergs gymnasium den 22 mars. 30 elever var anmälda, 21 vågade sig fram till rampen och
sex gick till finalen.
Temat lät spännande, ”Lögnens
väg till sanning”, och blev det också.
Juryn, hämtad från skolans lärar- och
elevkår, hade ingen lätt uppgift att fördela de tre priserna. Första pris, liksom
tredjepriset sponsrat av Rotary, gick
till Moa Löwinder, N3A, som med sin
välartikulerade röst och sitt starka engagemang pläderade för människornas
ansvar för varandra, med särskilt fokus
på kvinnornas roll i samhället. Andra
pris, sponsrat av Gamla Blackebergare,
tilldelades Julia Lindberg, NS3, som
med expressivt utspel ville visa hur de
små lögnernas väg till en stor falsk
sanning skapar en klyfta mellan generation nu och generation då. Tredjepristagaren Stran Aldur, S3A, gav teodicéproblemet en förnyad och gränslös aktivitet i ett perfekt avvägt framförande. Hon kan skriva också, bland
annat som vinnare av delat första pris i
Gamla Blackebergares uppsatstävling i
höstas.
Text & foto: Hans Wolf

Peter vann Blackegolfen
2016 års Blackegolf spelades den 8
september på Bro Bålstas vackra
anläggning.
Till skillnad från förra året så var
vädret utomordentligt anpassat för
golfspel. 14 deltagare dök upp och
det blev en fin dag.
Närmast hål på tredje hålet blev
Göran Mattisson och längsta drive
på hål 17 slog Hjalmar Brundin.
Tävlingen vanns av Peter Hellström som därmed i likhet med Bengt
Palmlöf och Björn Valentin nu har
två inteckningar. Segermarginalen till
Bengt P som kom tvåa var minsta
möjliga bägge hade 31 poäng och
Peter vann på lägre handicap. Trea
med en poäng mindre kom Berith
Ohlsén. Var tävlingen kommer gå av
stapeln nästa år är oklart, så det får
vi återkomma om.

Elever som trivs lyckas bättre, anser rektor
Sedan några år tillbaka leds Blackebergs gymnasium av ett triumvirat av
rektorer. En av dem är Jenny Rångeby
som vi träffar för ett samtal om aktuella
skolfrågor.
– Av oss tre svarar en för det naturvetenskapliga programmet, en för
de samhällsinriktade och estetiska programmen och en för ekonomiprogrammet och språkutbildningen för nyanlända. Min arbetsdag består förutom
samtal med rektorskollegorna också till
stor del av möten, samtal och mailkontakt med lärare och elever samt att knyta och hålla kontakt med den omvärld
som är av betydelse för undervisningens kvalitet och utveckling, förklarar
Jenny.
Elevunderlag/rekrytering
Intagningen till programmen baserar
sig enbart på betyg. Flertalet elever
kommer från Västerort och från Ekerö,
men här går också elever från andra
delar av kommunen och från angränsande kommuner. Blackebergs gymnasium har högt renommé.
– Intagningspoängen är betydligt
högre här än vid de flesta andra gymnasier, fullt i paritet med de mest populära innerstadsskolorna, berättar Jenny.
Utbildningens uppläggning och
innehåll då och nu
Sedan 40-talisterna gick i Blackeberg
har den rena katederundervisningen
allt mer ersatts av diskussioner, enskilda arbeten och grupparbeten, men
katederundervisningen finns kvar som
en av flera undervisningsformer. Det är
större variation i undervisningsformer.
– Elevernas och lärarnas gemensamma kapacitet tas tillvara bättre,
anser Jenny.
En stor skillnad mot på vår tid är
förstås också datorernas intåg även i
klassrummen. I enlighet med kommunens policy har varje gymnasieelev
och lärare tillgång till en egen bärbar
dator. De flesta lärare har numera goda
kunskaper i IT-relaterade frågor.
Öppenhet mot omvärlden
Det internationella arbetet på skolan
och utbytet med andra länder ar viktigt. En stor grupp elever och larare i
kursen International relations åker i
var till Bryssel for att studera EU.
Andra resmål är Berlin, liksom utbyten
med London. Grupper av elever som
läser spanska, franska och italienska
besoker Barcelona, Paris och Milano.
Just den dag jag samtalar med Jenny är
en grupp elever från Italien i skolan på
ett svarsbesök.
Reseverksamheten finansieras till
stor del genom att lärarna är duktiga på
att söka stipendier och medel från olika
fonder. De ekonomiska förutsättning-

arna gör att inte hela klasser
kan resa.
- Men målet är att alla åtminstone någon gång under
sina tre år i ett program ska ha
varit med om någon resa. Alla
kan också ta del av den internationella vecka som skolan anordnar en gång per år, berättar
Jenny.
Övriga omvärldskontakter
Gymnasieutbildningen har den
dubbla funktionen att förbereda
eleverna såväl för fortsatta högskolestudier, som för ett kommande yrkesliv. Skolan samarbetar med KTH samt med Karolinska Institutet (KI) och Stockholms universitet. KI erbjuder
ocksa ett mentorsprogram där
några av enhetens elever följer
ett forskningsprojekt på nära
håll.
Under en så kallad karriärdag bjuds
ett tjugotal företrädare från olika delar
av näringslivet in för att informera om
sin verksamhet och vilka krav som
arbetet ställer. Någon dag ges även
politiska föreningar, framförallt ungdomsförbunden, och religiösa organisationer möjlighet att informera om sin
verksamhet vid bokbord i ljushallen.
Sociala frågor
Skolans idrottsförening arrangerar
turneringar och matcher av olika slag.
En särskilt uppskattad aktivitet är
Curare, som är en volleybollturning i
maskeradkostym! Idrottsföreningen
ansvarar också för ”Onsdagsrasten” i
ljushallen, då alla elever är åskådare
från de olika våningarna och får ta del
av teater, debatt, musik eller annat. De
som ordnar detta syftar inte minst till
att skapa kontakt med skolans nya
elever och det arbetet har inte sällan
legat till grund för Föreningen Gamla
Blackebergares sommarstipendium.
– Skolans elevkår har också grupper som sysslar med demokratifrågor,
pedagogiska frågor, jämlikhetsfrågor
och miljöfrågor. Om eleverna trivs kommer de också att lyckas bättre med sina
studier, framhåller Jenny.
Skolan arbetar därför mycket med
trivselfrågor. Återkommande inslag av
trivsel- och traditionskaraktär är luciafirande, avslutningar och terminsöppningar, äggmålning vid påsk och julpyssel i Ljushallen, korvgrillning, som
alla tillsammans med de aktiviter som
initieras av eleverna bidrar till den positiva och engagerande stämning som
präglar skolan.
Även inom Blackebergs gymnasium kan det förekomma mobbing och
kränkande behandling av vissa elever,
men det är ytterst sällan som sådana
händelser kommer till skolledningens
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kännedom. När och om kränkningar
uppdagas finns ett kvalificerat elevvårdsteam för råd och stöd.
Ett normkritiskt projekt ska leda till
en större kunskap hos personal och
elever om hur normer kring exempelvis
etnicitet, kön och sexuell läggning
fungerar och verkar begränsande. Vidare uppnås en ökad förståelse för hur
diskriminering och utsatthet uppstår.
Några särskilda ordningsregler
finns inte på skolan utom en: att inte
göra eller säga sådant som strider mot
de värderingar som ligger till grund för
den likabehandlingsplan och den plan
mot kränkande behandling som skolan
utarbetat. Ett rättesnöre så gott som
något!
Text: Gunnar Holmberg
Författaren tillhör 1966 års studenter i Blackebergs gymnasium. Artikeln publicerades ursprungligen i
tidningen ”Student -66” som utgavs
till deras 50-årsjubileum i april i år.
Om Jenny Rångeby
Jenny Rångeby är 46 år och uppväxt i
Örebro. Hon utbildade sig till ämneslärare i biologi och naturkunskap vid
Lunds universitet. Efter att ha arbetat
som lärare sedan 1995 fick hon sitt
första skolledaruppdrag som biträdande rektor vid Spånga gymnasium
2009. Året därpå kom hon till Blackebergs gymnasium som rektor med
ansvar för det naturvetenskapliga
programmet; av övriga rektorer svarar
Lisa Sandborgh för ekonomiprogrammet och Magnus Silfverstolpe
för de nyanländas språkintroduktion.
Jenny bor i Spånga med maken Mikael och ägnar sig gärna åt idrott, gärna
tillsammans med de två barnen i de
övre tonåren.

Backspegeln

I rampljuset

Rekordmöte för 66:orna

Tusentals sommarelever i
Blackeberg

Den 29 april var det dags för årskull
-66 att fira 50 år sedan studentexamen i
Blackebergs gymnasium. 120 av 180
möjliga mötte upp vilket var betydligt
fler än som varit fallet de senaste årens
jubiléer. Vi hade hoppats att vi skulle
kunna vara i närheten av 100 så verkligheten överträffade förhoppningarna.
Det hela började ett år tidigare med
att Ulla Tydén kontaktade mig och
tyckte att det var dags att börja tänka
på att fira de 50 år som gått. Vi kom
överens om att kontakta några gamla

kompisar för att få ihop en festkommitté. Till slut blev vi en grupp på ett dussin personer.
Vi började med att samlas på en
restaurang på Söder och träffades
sedan regelbundet på skolan och planerade – tisdagsluncherna var lämpliga tillfällen! Det kändes väldigt positivt att arbeta i gruppen då alla villigt
ställde upp och åtog sig olika uppgifter. Dessutom hade vi turen att i gruppen ha en riktig superadministratör i
Ulla Sävström som underlättade jobbet
väsentligt genom att skriva minnesan-

teckningar och checklistor, ta hand om
ekonomin med mera.
Vi bestämde oss för att satsa på
god mat, trevlig inramning och goda
möjligheter att verkligen träffa och
snacka med sina gamla skolkamrater.
Utöver det så ville vi göra en jubileumstidning med material och bilder
från framför allt då men också några
inslag om skolan nu. Här tog vi hjälp
av Jannecke Schulman som ställde upp
och gjorde en jätteinsats för att se till
att det blev en 24-sidig publikation
som vi tyckte blev jättebra och som
uppenbarligen blev mycket uppskattad
av våra kamrater. Kul!

Som vanligt på senare år öppnade
Blackebergs gymnasium i år sina portar
under en sommarmånad för undervisning i svenska som andraspråk. Det
framgick av en helsida i Svenska Dagbladet den 16 juli. Närmare tusen elever
antogs, dubbelt så många som förra
året. Förklaringen till det är förstås den
stora ökningen av antalet flyktingar.
Skolan ger en möjlighet för elever som
saknar godkänt grundskolebetyg att få
det eller allmänt att förbättra språket.
Blackebergs rektor Magnus Silfverstolpe berättar för tidningen att skolan
också blir ett socialt sammanhang att
haka upp tillvaron på för elever som har
traumatiska minnen, saknar sina familjer
och inte vet något bestämt om framtiden.
Visselblåsare med affärssinne

Vi bjöd också in ett par lärare och
det var en av dem som kunde komma,
vår gamle fransklärare Rolf Wistedt.
Inte nog med att Rolf kom, han höll
också ett mycket uppskattat anförande
där vi fick en bild av hans liv som både
soldat och sedermera lärare. Det kändes jättebra.
Carlos hade tillagat en buffé med
vårförtecken och som vanligt smakade
det väldigt gott. Uppenbarligen var
vin, mat och prat det vi behövde för vi
fick många positiva kommentarer av
deltagarna och dessutom blev det lite
pengar över som jag hoppas att vi
skänker till föreningen. Vi har när detta
skrivs i början av sommaren fått 10 nya
medlemmar och vi tar gärna emot fler.
För festkommittéen: Peter Hellström
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Debatten om fotbollsdomarnas situation visar inga tendenser att mattas.
Den 26 april framträdde en av domarna i
SVT-Aktuellt: Emma Kragelund, gammal blackebergare. Hon berättade om
det utsatta läget när spelare och publik,
inklusive spelarnas anhöriga, handoch ordgripligen vill styra och ställa.
Emma blev omskriven i Medlemsbladet
(21:2012) när hon som första ickeredaktionella skribent bereddes plats i
de så kallade klocknotiserna i Dagens
Nyheters Stockholmsdel. Hon var också aktiv i det Blackebergslag som gick
till final i skol-DM i fotboll samma år.
Efter studenten 2013 har hon inte bara
utbildat sig till fotbollsdomare utan
också skaffat sig en diger meritlista i
övrigt, bland annat som mångspråkig
student i business administration vid
universiteten i Hamburg och Linköping.
Mer från idrottens värld: visste du
att en f d blackebergselev deltog i OS i
Rio, brottaren Zacharias Berg? Han
åkte dock ut i första matchen.
Text: Hans Wolf

Höstens program
Stuckatörens hus först, Nalen sedan!
Man tänker egentligen inte på att det
ligger ett litet miniatyrpalats på David
Bagares gata, snett emot gamla Stacken, när man tar sig uppför den branta
backen alldeles bredvid ingången till
Brunkebergstunneln. Det byggdes
1882-83 av Axel Notini som tillhörde en
gammal bildhuggarsläkt med ursprung
i Italien. Notini blev med tiden en av
de främsta stuckatörerna i det sena
1800-talets Stockholm. Stucken, en
blandning av gips, cement och lim som
lätt kunde formas till dekorativa figurer, var den tidens högsta inredningsmode. Huset byggdes med såväl utvändig som invändig stuckatur för att han skulle
kunna visa sina tilltänkta kunder prov på sin skicklighet.
Utöver Notinis paradvåning en trappa upp rymde huset ytterligare tre lägenheter
och på gården fanns en verkstad och bostadshus för arbetarna. Familjen Notinis
våning köptes 1992 av samfundet S:t Erik för att sedan överlämnas som gåva till
Stockholms stad-Stockholms stadsmuseum. Nu visas våningen med stucken restaurerad till ursprungligt skick, inredd som ett typiskt dåtida borgerligt hem.
Efter visningen som beräknas ta en timme följer de som vill med till Restaurang
Nalen där vi intar en förbeställd middag (du väljer själv mellan någon av klassikerna
på menyn: Nalens fiskgryta (175 kr), Nalens köttbullar (165 kr) eller rödbets- och getostlasagne (165 kr). Restaurangen är en liten kvarterskrog med ingång i Nalenpalatsets hörna, Regeringsgatan/ David Bagares gata.
Tid: Onsdagen den 19 oktober, samling kl. 16.15. Visningen börjar kl. 16.30
Plats: Stuckatörens hus, David Bagares gata 10.
Kostnad för visningen: 120 kr för medlem (140 kr för icke medlem), allt betalas på
plats.
Anmälan: Senast den 10 oktober till Lena Rönnerfält.
E-post: aktivitet@gamlablackebergare.se. Om du följer med till Nalen ska du också
berätta vilken varmrätt du önskar så att vi kan förbeställa och underlätta för köket.

Myntsamling i julhandeln
I decembers julhandel, oftast utan sedlar och mynt men numera med kort, kan det
kanske passa att besöka Sveriges ekonomiska museum, Kungliga Myntkabinettet, för
en visning. Här får vi bland annat veta vad man betalade med innan det fanns pengar
och hur mynt och sedlar sett ut i olika tider
och i olika länder. Vi får dessutom se världens största mynt och kanske också prova
att lyfta det.
Myntkabinettet är ett museum för penning- och finanshistoria samt medaljkonst.
Där finns bl a polletter, aktiebrev, bankmaterial, plånböcker, sparbössor och mycket
som hör till den ekonomiska historien.
Före visningen rekommenderas ett besök på Stortorgets traditionella julmarknad
som traditionellt arrangeras av Stockholmsgillet. Och efter visningen går de som vill
till Gamla Blackebergares ”stamställe” Ristorante da Peppe på Storkyrkobrinken. Där
har vi varit nöjda och haft trevligt två gånger tidigare, efter besöken på Riddarhuset
och på Riksdagen.
Tid: Torsdag 8 december 2016 kl 15.50 för avprickning och betalning. Visningen börjar
kl 16.00.
Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6
Kostnad: 100 kr (120 kr för icke medlem). Måltiden betalar var och en för sig. Allt betalas på plats.
Anmälan: Senast den 1 december till Marianne Berggren,
e-post aktivitet@gamlablackebergare.se. Ange om du vill delta i både visning och
efterföljande måltid. Vi måste reservera bord på da Peppe.

Hemsida www.gamlablackebergare.se

Höstfesten
Som vanligt förgyller vi novembermörkret med vår mycket uppskattade höstfest. Här ges en möjlighet
att komma tillbaka till skolan, återse
gamla skol- och klasskamrater eller
passa på att samla ihop ”gamla
gänget” och bara träffas. Vi ordnar
festen åt er!

Vårt tema i år blir ”Medelhavet
runt”, en kulinarisk resa där ni
bjuds läckerheter från många medelhavsländer, inte bara på den europeiska sidan. Skolans restaurangchef Carlos Banda med familj står
som alltid för förplägnaden.
Vi börjar med en välkomstdrink
med litet tilltugg i ljushallen. Under
minglet dukar Carlos familj fram
buffén i matsalen. Till detta serveras vin, öl eller vatten – allt efter
behag. Därpå följer kaffe med dessert.
Traditionsenligt deltar i festen
för fjärde gången de duktiga elever
i Blackebergs gymnasium som i år
vunnit pris i ”Alfred Nobels kunskapsämnen” och som nu får motta
sina diplom och samtala med oss.
Kostnaden för välkomstdrink,
buffé med vin eller öl samt dessert
och kaffe uppgår till 380 kronor för
medlemmar – 400 kronor för ickemedlemmar. Beloppet sätts in på
Föreningen Gamla Blackebergares
plusgirokonto 1179911-1 senast
torsdagen den 3 november och är
automatiskt en anmälan till festen.
Under kvällen kommer det förstås
att finnas en bar med vin, öl och
sprit till självkostnadspris.
Tid: Fredagen den 11 november kl.
18.30
Plats: Blackebergs gymnasium
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