
 

 

ÅRSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN GAMLA 

BLACKEBERGARE AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET    

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2011. 

1. Föreningens ändamål 
Föreningen Gamla Blackebergare har till uppgift att befrämja kontakten mellan dem som gått 

i Blackebergs realskola/läroverk/gymnasium, att befrämja samarbetet mellan gamla elever, 

lärare och skolan och att lämna skolan verksamt stöd på olika sätt. 

 

2. Styrelse och övriga funktionärer 
Utsedda vid årsmötet 9 mars 2011. 

 

Styrelse 

Peter Hellström, ordförande   Omval 

Bengt Palmlöf, vice ordförande   Omval 

Marianne Berggren   Nyval 

Kerstin Eliasson, programaktiviteter.   Omval 

Göran Folke, skattmästare    Omval 

Lennart Holmqvist, jubiléer, medlemsrekrytering   Omval 

Anne Marie Poignant, sekreterare   Omval 

Lena Rönnerfält, jubiléer, medlemsrekrytering  Omval 

Nils Stenberg, programaktiviteter   Omval 

Hans Wolf, redaktör    Omval 

Mats Leander, adjungerad kontakt med skolan  Omval 

 

Revisorer 

Hans Säfwenberg, suppleant   Omval 

Leif Armstrong   Nyval 

 

Valberedning 

Göran Blänning, sammankallande  Omval 

Torleif Grindahl    Omval 

Magnus Emilsson    Omval 

 

Adresser och övriga kontaktuppgifter i Bilaga 1 

 

3. Styrelsearbetet 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 haft 6 sammanträden. Arbetet har bedrivits inom 

fyra områden nämligen: 

 Programverksamhet 

 Rekrytering och stöd för jubileer 

 Löpande kontakt med medlemmarna 



 Samverkan med skolan 

  

I det följande redovisas årets arbete under dessa rubriker. 

  

Programaktiviteter 

Årsmöte 

Vårens aktiviteter startade med årsmöte den 15 mars efter ett uppehåll på ett och ett halvt år 

(omläggning av verksamhetsåret till kalenderår). Årsmötet följdes på sedvanligt sätt av 

eftersits med glatt mingel till lättare förplägnad i matsalen och tillsammans med inbjudna 

stipendiater. 

 

Retoriktävling Blackebergs gymnasium 

Nästa begivenhet bland programaktiviteterna var final i årets retoriktävling i som avgjordes 

den 12 april i Blackebergs gymnasium. Vitaliteten och uppfinningsrikedomen var stor bland 

talarna. Vinnare blev Simon Mellin, NV3A. Andrapriset– som sponsrades av Föreningen 

Gamla Blackebergare – gick till Robin Al-Salehi, SP1E och tredje priset till Matilda Banda, 

SP2D och dotter till skolans kökschef Carlos Banda. Bengt Palmlöf delade ut samtliga priser, 

bland annat i egenskap av representant för Rotary. 

 

En bild av ett teaterliv 

Direkt efter retoriktävlingen – men utan samband med denna – gjorde 

scenografen Göran Wassberg entré i sin gamla skola. Imponerande nog medförde han flera 

modeller av sina scenografier – alla tillverkade av honom själv. Så det blev lite av en 

utställning också. – ”Modeller gör man till alla föreställningar”, förklarade han för oss, som 

inte närmare kände till arbetsgången på det här området.  Vi fick ta del av hans spännande 

erfarenheter och upplevelser från scenografin till J M Synges Hjälten på den gröna ön i 

Blackebergs gymnasium 1957 till Ingmar Bergmans sista film Saraband i SVT 2003.   

Det visade sig att hantverkaren och scenografen också var en bländande retoriker, en mer 

levande och inspirerande berättare får man nog leta efter. 

Efter denna givande föreläsning diskuterades och samtalades frenetiskt över kaffe och kakor 

tills det stundande larmet i skolan tvingade oss att motvilligt skiljas åt. 

 

Travkväll på Solvalla 

Vad är det egentligen som händer på Solvalla? En liten krets gamla blackebergare 

ville stilla sin nyfikenhet onsdagen den 4 maj under rubriken En dag på travbanan. 

Det kallades nybörjarkväll, så först delgavs vi en inblick i grunderna. Bara att förklara 

terminologin i programmet visade sig vara en vetenskap i sig.  Vi blackebergare fick ett 

välplacerat bord varifrån vi bekvämt både kunde överblicka travbanan, inta en god måltid 

samt förbruka ett antal slantar på förmodade favoriter. Ganska spännande var det – och 

välordnat. 

 

Musikal 

I mitten av maj var det dags för årets musikal i Blackebergs gymnasium. I år spelades 

”Grease” som kom som film 1978. Liksom förra årets ”Fame” utspelar den sig i skolmiljö där 

huvudpersonerna förändrar karaktär ganska mycket under det år som musikalen 

skildrar. När eleverna skulle välja verk blev den traditionella bilden av den tuffe 



manlige gängledaren och den mer tillbakadragna kvinnliga huvudpersonen en stötesten, så i 

blackebergsuppsättningen bytte den kvinnliga (Sandy) och manliga (Danny) huvudrollen 

framtoning, vilket gjorde att även deras gäng bytte repliker. Men den ursprungliga 

femtitalistiska ungdomskulturen fanns förstås kvar med rock, idoler, kläder, bilar, kärlek och 

gängtillhörighet. 

 

Musikläraren Mats Hilmo, som ledde arbetet under den långa vägen från första repetition till 

färdig uppsättning, har förutom musikdirektörsutbildning på Musikhögskolan i Stockholm 

också skrivit ett arbete om genusperspektiv på Stockholms universitet. Det kom väl till pass 

berättade han. 

 

Köerna slingrade sig ända från entrén till hörsalen och ned i spiraltrappan, när publiken köade 

för insläpp för att se den populära musikalen. Vi var några gamla blackebergare som, som 

vanligt, hade hörsammat skolans inbjudan och med våra rötter i den tiden var det en härlig 

upplevelse. 

 

Blackegolfen 2011 

Årets upplaga av denna traditionsfyllda tävling ägde rum den 26 augusti på Kungsängens 

Queens Course. Det visade sig vara en tricksig bana där alla hål gick som smala rännor inne 

i skogen. Så man fick hålla tungan rätt i mun så man inte seglade i väg ut bland tallarna. När 

vi började så var det mulet och regndropparna hängde i luften men allt eftersom sprack det 

upp och vi avslutade i solsken. Det var 15 tappra som hade mött upp och alla verkade ha 

trevligt ute på banan även om det var få som uppnådde sin normala standard. 

 

När tävlingen började för många år sedan så var det de första gångerna en Bengt och tre 

Göran som deltog. En av dessa Göran var föreningens kassör Göran Folke som efter många 

försök nu lyckades vinna tävlingen på 32 poäng. Grattis Göran! På andra plats kom Gunnar 

Jerrestam som hade 29 poäng. På tredje plats kom starfältets enda tjej Berith Ohlsén som hade 

samma resultat men högre handicap. Närmast hål tävlingen vanns av Per Wass och längsta 

drive tävlingen av Hans Rödin. 

 

Övriga som deltog var utan inbördes ordning: Göran Blänning, Leif Zetterberg, Bengt 

Palmlöf, Hans Säfwenberg, Per Bystedt, Göran Thisell, Dag Sundén, Björn Valentin, Leif 

Armstrong och Peter Hellström. 

 

Vi ber att få tacka Björn Valentin för ett mycket trevligt arrangemang och ett fint prisbord! 

Slutligen önskar vi Göra Folke lycka till med nästa års tävling som kommer att arrangeras i 

mitten av september förmodligen på Ljusterö. Och då hoppas vi att kunna locka ännu flera till 

tävlingen! 

 

Blackebergskvällen 

Torsdagen den 6 oktober samlades ett 40-tal Gamla Blackebergare för att ägna sig åt just 

Blackeberg. En panel bestående av Håkan Blomqvist, lektor på Södertörns högskolas 

Samtidshistoriska institut, Per Haukaas, jurist och auktoriserad Stockholms-guide, samt Hans 

Wolf, journalist och redaktör för Medlemsbladet, berättade och samtalade om Blackeberg. 

Håkan växte upp i Blackeberg men tog studenten på Nya Elementar. Per och Hans är 



blackebergsstudenter, Per tidigare aktiv i styrelsen för föreningen och Hans styrelsemedlem 

nu.   Det blev historia, sociologi, nostalgi, bilder och mycket samtal om samhället som 

byggdes i skogen på 50-talet och förstås om vår skola som startade inhyst i Södra Ängby 

Folkskola 1949.  

 

Fotoboken Staden i skogen presenterades och kunde beställas. Boken handlar om Blackeberg 

och är gjord av Tomas Zacharias Westberg, som tyvärr inte själv kunde delta i 

Blackebergskvällen. 

 

Sedan den organiserade delen av panelen avslutats fortsatte samvaron i många små ”paneler” 

tillsammans med vin, öl och pizzor som skolans förträffliga kök gjort i ordning till oss. 

 

Höstfesten 

2010 prövade föreningen idén med en höstfest.  Det blev mycket lyckat, varför vi inbjöd till 

ny höstfest 2011 på det speciella datumet 11-11-11. Efter ännu en succé med ett 60-tal 

deltagare, får vi nu betrakta höstfesten som tradition och stående programpunkt. 

Temat var Sydamerika, särskilt Chile varifrån skolans restaurangchef Carlos Banda kommer. I 

ljusgården under den gamla örnen serverades Pisco Sour med Empanadas de mariscos som 

entré.  Därefter var en härlig sydamerikansk buffé uppdukad i matsalen med både kalla och 

varma rätter och smaskiga desserter.  

Den verkliga nostalgin denna kväll stod Final Countdown för, sång och musik av en kvartett 

herrar där några var blackebergsstudenter.  Själva pratade och glammade vi till sent på 

kvällen. 

 

Tom Alandh-kvällen - Människor jag träffat och aldrig glömmer  

Måndagen den 28 november hade föreningen ett samarrangemang med Stockholms skolors 

veteranförening.  Vi hade bjudit in blackebergsstudenten Tom Alandh, välkänd journalist och 

dokumentärfilmare, att framträda. Det var populärt: 220 anmälningar, varav 65 gamla 

blackebergare. Även om det kom några återbud, blev den ändå rekord i antal deltagare. 

Tom gav ett personligt föredrag i ord och bild/film om några av de människor han 

dokumenterat.  Tankeväckande och intressant för oss alla som satt i skolans aula. Därefter 

minglade vi runt Tom i ljusgården, köpte hans bok, drack vin och åt klämmor och 

pepparkakor samt gladde oss åt adventstidens röda äpplen och söta klementiner. Och alla röda 

ljus och allt silverglitter förstås. Snart skulle det bli jul! 

 

Rekrytering och stöd för jubiléer 

Fortsatta insatser har gjorts för att informera om föreningens existens, för att öka 

medlemsantalet och för att bredda åldersrepresentationen i föreningen. 

 

Liksom förr om åren har föreningen berättat om sin verksamhet på hemsidan och i 

medlemsbladet och där även informerat om hur man blir medlem. 

 

Vid den nu återkommande höstmiddagen och vid flera av programaktiviteterna har även icke- 

medlemmar deltagit som därefter blivit medlemmar. Föreningen har likaså hjälpt till med 

adressframtagning och festtips till årets 50-årsstudentjubileum och därigenom spridit 

information om Gamla Blackebergare. 



 

Föreningens existens medvetandegörs också hos dagens elever i samband med skolans jul- 

och sommarlovsavslutningar där retorikpris och stipendier delas ut i föreningens namn. 

 

I oktober månad samlades ett flertal av landets skolföreningar för att tipsa varandra om 

medlemsvärvning och föreningsverksamhet. I detta sammanhang kan nämnas att Gamla 

Blackebergare är en mycket aktiv förening! 

 

Kommunikation med medlemmarna 

Medlemsbladet har utkommit i två åttasidiga nummer i en upplaga på 1000 exemplar. Det har 

också anslagits i färgversion på föreningens anslagstavla i skolan samt givetvis publicerats på 

hemsidan där man också kunnat läsa aktuella reportage om bland annat de 

stipendieutdelningar som föreningen har varit inblandad i samt kunnat se nytagna eller 

historiska bilder. 

 

Samverkan med skolan 

En av föreningens huvuduppgifter är att samarbeta med skolan. Samarbetet fungerar mycket 

bra men tyvärr på alltför låg nivå under detta år. Det beror huvudsakligen på att ingen i 

skolledningen har tid att engagera sig i ett aktivt samarbete med föreningen. En ny läroplan är 

under införande, samtidigt som den gamla läroplanen skall avvecklas. Innevarande läsår följer 

två årskurser den gamla läroplanen och en årskurs den nya. 

 

Hittills har vi haft en representant från skolan adjungerad till styrelsen. Vår förhoppning är att 

kunna knyta en representant från skolan lite närmare genom att i stället för adjungering inrätta 

en ordinarie plats i styrelsen. 

 

Under tidigare år har styrelserepresentanter, under skoltid, träffat elevföreträdare för att 

diskutera hur föreningen kan stödja verksamheter vid skolan. Några sådana kontakter har inte 

förekommit under detta år. Det finns all anledning att ta nya initiativ till att återknyta dessa 

kontakter under kommande verksamhetsår!  

 

Föreningens stipendier 

Som vanligt har vi delat ut ett stipendium som belöning för särskilda insatser för 

sammanhållningen mellan eleverna och arbetsförhållandena i skolan. Detta stipendium 

delades 2011 ut på våravslutningen till Fredrik Thor som på många olika sätt bidragit till 

ovanstående bland annat genom att ha genomfört onsdagsaktiviteter för sina skolkamrater. 

  

Dessutom har vi under perioden delat ut stipendier i uppsatstävling i december 2011.  

Sofia Dahlquist blev den förtjänta vinnaren i hård kamp med tre andra skribenter vilka fick 

hedersomnämnanden. 

 

Föreningens vice ordförande Bengt Palmlöf medverkade som prisutdelare av stipendierna vid 

terminsavslutningarna vid jul och vid läsårsavslutningen. 

 

Styrelsen avser att fortsätta med bägge stipendierna och letar tillsammans med skolan 

nya stipendiemöjligheter som kan öka samverkan med skolan och bidra till elevernas 



skaparförmåga. 

  

4. Medlemsantal 
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 324 medlemmar, varav 9 ständiga, 306 vuxna 

och 9 juniorer. 

 

5. Årsredovisning 
Det gångna verksamhetsåret visar ett överskott. Såväl likviditet som soliditet är mycket god. 

Balans- och resultatrapport bifogas årsberättelsen. 

 

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

årsredovisningen. 

 

Stockholm januari 2012 

Styrelsen 


