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Festligt och fullsatt var det när skolans Wall of Fame med
bemärkta tidigare elever invigdes. Bengt Palmlöf kläckte
idén och skolan genomförde den sedan tillsammans med
Gamla Blackebergare. På väggen finns människor från
livets alla områden – politiker, musiker, författare,
idrottare, mediefolk m m.

I ljushallen minglade skolans elever och personal med
tidigare elever innan det var dags för den högtidliga
avtäckningen. Efter invigningen bjöd skolan gästerna på
en smakfull buffé i skolans matsal.

– Projektet har varit ett lagarbete, först gemensamt
inom styrelsen med förslag till kandidater. Sedan inten-
sivt samarbete mellan Bengt, mig själv och biträdande
rektor Magnus Silfverstolpe i upplägg och kontakten med
de utvalda. Därefter tog skolan över det praktiska
genomförandet, säger en nöjd Anders Luthbom.
Text: Jannecke Schulman. Foto: Jannecke Schulman
och Marianne Berggren.

Nu är Wall of Fame invigd

Anders Grönlund
Ayesha Quraishi
Bodil Malmsten
Carl-Axel Dominque
Cecilia Elving
Danijela Rundqvist
Edward af Sillén
Gun-Bri� Sundström
Hans Wolf
Janne Schaffer
John Ajvide Lindqvist
Karin Wanngård
K-G Scherman
Kristoffer Nordfeldt

Lars O Grönstedt
Leif Ze�erling
Mats Hulth
Mats Leander
Max Tegmark
Naima Chaboun
Rasmus Wranå
Robert Hernadi
Romina Pourmokhtari
Sven-Erik Sjöstrand
Tom Alandh
Tommy Söderbergh
Viktor Barth-Kron
Örjan Kjellin

Bengt Palmlöf och rektor Catrine Hedlund klippte bandet medan
biträdande rektor Magnus Silfverstolpe avtäckte väggen i Ljushallen.

14 av de 28 ”wall-of-famarna” var med under ceremonin.

Lista på de 28 med egen tavla

Agneta Rehnvall
Björn Björnsson
Bo Norman
Bonnie Bernström
Bruno Wintzell
Egon Håkansson
Gunnar Ågren
Göran Wassberg
Lars Krantz
Lennart Rydberg

Andra berömda f d elever
Linda Bergström
Ludvig Igra
Magnus Ljunggren
Mikael Lindqvist
Peter Handberg
Pe�er Lehto
Sofia Arkelsten
Urban Staaff
Zakarias Berg
Och många lfer...

Två av männen bakom Wall of Fame –
ordförande Anders Luthbom och
biträdande rektor Magnus Silfverstolpe.

I vimlet: Janne Schaffer, Karin Wanngård,
Tom Alandh och Mats Hulth.



Ordföranden har ordet

Den årliga styrelsemiddagen.
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Välkomna till en ny termin tillsam-
mans med gamla och nya skolkam-
rater i Föreningen Gamla Blacke-
bergare och till ett nytt, välfyllt
nummer av Medlemsbladet!

Föreningens verksamhet är åter i
full gång och vi hoppas att vi nu för
gott kan lämna pandemins begräns-
ningar bakom oss. De vandringar vi
började med när våra vanliga pro-
gram sattes på paus, har nu blivit
återkommande, mycket uppskattade
inslag i programverksamheten.

Guidad konst- och arkitektur-
vandring i Norra Djurgårdsstaden i
maj, vandring på Drottningholm i
sommarhettan i augusti. Lite svalare
blir det säkert vid den kommande
oktobervandringen på Söders höjder
och i december trotsar vi kylan inför
utsikterna om glögg och pepparkakor
vid promenadens slut.

När du läser detta har vi hunnit
vara med om Blackebergs Gymna-
siums invigning av ”Wall of Fame”
och en guidad visning av Riddar-
holmskyrkan. Mer om dessa till-
dragelser på annan plats i Medlems-
bladet.

Om du hör till dem som inte hade
tillfälle att vara med vid avtäck-

ningen av Wall of Fame, får du en ny
chans att beskåda väggen med alla
berömda Blackebergare om du hänger
med på Höstfesten, som nu åter-
kommer efter två års paus. Vi hälsar
då också 1972 års studenter välkomna
att fira sitt 50-årsjubileum under
gemytliga former.

På höstfesten delar vi också ut
kunskapspriserna i Nobels anda. Nytt
för i år är att skolan tillsammans med
latinstudenter vid stadens universitet
har tagit fram en fyndig devis för
priset: Aquila praemium custodit,
vilket för oss icke-latinare översatts
till ”Över priset vakar örnen”.

Vår förening är inte bara en sam-
lingspunkt för gamla Blackebergare,
vi är också en supporterklubb för
dagens elever i Blackebergs Gymna-
sium: Stipendier och priser till välför-
tjänta elever, stöd till kuratorns verk-
samhet.

För att kunna bibehålla en bra nivå
på stipendier och annat stöd till
skolan, behöver vi bli fler medlemmar
i vår förening. Till våren hoppas vi
kunna locka nya medlemmar genom
att tillsammans med skolan bjuda in
till en ”hemvändardag”. En möjlighet
för alla som gått i Blackeberg att
återse sin gamla skola, gå runt och

minnas och avsluta det hela med något
att äta i skolans matsal.

Men vi behöver inte vänta till dess.
Många av oss umgås med gamla
skolkamrater, som ännu inte blivit
medlemmar. Locka gärna med någon
vän till våra aktiviteter i höst. 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 kalendariet i Medlems-
bladet eller på vår webbplats,
www.gamlablackebergare.se där det
också finns mycket annat smått och
gott att utforska.
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@live.com
Göran Mattisson, skattmästare 08 26
95 77 gm269577@gmail.com
AnneMarie Poignant, sekreterare
076 3934234
annemarie.poignant@gmail.com
Hans Wolf, chefred. Medlemsbladet
070 404 6976 08370941@telia.com

Lars Valentin, kontakt med
medlemmarna, webbmaster
070 5408848 lars.valentin@erpe.se
Marianne Berggren, program
0708 74 05 06
kmarianneberggren@hotmail.com
Lena Rönnerfält, program, jubiléer
070 3632591
lena.ronnerfalt@telia.com
Marie Nehlmark, program, kontakt
med skolan 072 252 02 62
marie.nehlmark@gmail.com

Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls i skolan den 16 mars. Liksom
föregående år har verksamheten präglats av pandemin så de
vanliga medlemsaktiviteterna ersattes med gemensamma
vandringar. Detta är kanske förklaringen till det minskande
medlemsantalet. Däremot genomfördes samarbetet med
skolan genom stipendier, priser och bidrag till kurator.

Styrelsen (på bilden till vänster), revisor Peter Hellström
och valberedning Ragnar Persson och Göran Blänning
omvaldes. Till den vakanta posten som revisorssuppleant
utsågs Ingrid Skoglund.

Efter mötet kunde det dryga 20-talet deltagare avnjuta en
Caesarsallad med vin, öl eller mineralvatten.

Årsberättelse och protokoll finns på föreningens webb-
plats.

Kalendarium hösten 2022

Ti 4/10 Lunch i skolan
On 19/10 Vandring, Södermalm
Ti 8/11 Lunch i skolan
Fr 11/11 Höstfest i skolan
Ti 6/12 Lunch i skolan
On 14/12 Glöggvandring
Läs mer på sidan 8.



Det är bistert kallt i ett insnöat
Blackeberg när Medlemsbladet träffar
Gamla Blackebergares uppsatsvinnare
2020 utanför skolan, Alexandra Hell
Ringh som fick förstapris på 3000
kronor och Dilé Aldur som fick ett
hedersomnämnande värt 1000 kronor.
Vi har hittat en februaridag då båda är
i skolan fastän de tillhör olika års-
kurser, Alexandra går sin sista termin
på samhällsvetarlinjen och Dilé i
första årskursen på naturvetenskaplig
linje.

Vi drar oss undan snön för ett
samtal i villan, den som en gång i
tiden beboddes av skolans vaktmäst-
are, men som nu används av skolan
för olika möten. Väl förberedda är vi
genom att ha korresponderat på nätet
för man kunde ju aldrig veta om ett
fysiskt möte skulle kunna bli av i
Coronatider.

– Jag skulle vilja säga att jag har
hanterat skolan bra under pandemin
men då skulle jag faktiskt ljuga, be-
känner Dilé. Det är lätt att tappa fokus
och motivation på lektionerna, men
jag har gjort det bästa av situationen.
Jag lägger undan telefonen och för-
söker bara koncentrera mig på läraren.

Hon bor på Ekerö och tar också
vara på rasterna genom att gå ut på
promenader med vänner, till och med
det måste man disciplinera när man
läser på distans.

Alexandra, som bor i Beckom-
berga, betonar också det viktiga i att
röra på sig.

–Bortsett från den sociala aspek-
ten att inte träffa kompisar och lärare
har jag märkt hur mycket svårare det

Ny förpackning för gamla discolåtar
Årets musikal i tillvalet på Blackebergs gymnasium med premiär i maj 2022
lockade som vanligt stor och entusiastisk publik i flera föreställningar och en
engagerad elevensemble som överbryggade tänkbara svackor.

Musikdirektören Mats Hilmo hade valt Inferno Disco, ingen vanlig färdig-
packad musikal utan covers från 1970-talets discotid med ny handling som
binder ihop låtarna till en kvällslång uppsättning. Abba kom med i samlingen.
Handlingen har hämtat sina grunddrag från Goethes Faust, här diskplockaren
Jackie (Svea Pettersson) med drömmar om en musikkarriär. Hon säljer sin själ
till djävulen för att kunna konkurrera ut en discostjärna. Det lyckas hon med men
priset blir högt. Hon förlorar sin partner och sina vänner.

Inte minst imponerande i föreställningen var den scenografi som färg- och
formsatte vår gamla skrivsal.
Text och foto: Hans Wolf

Huvudpersonen Jackie (Svea Pe�ersson) omgiven av djävulens lakejer.
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Rotary och Blackan –
långtidskontakt
Blackebergs gymnasiums första och
mest långvariga rektor, David
Thörnblom, var medlem i Rotary. Han
informerade sina efterträdare om att
detta ”hörde till”. Förbindelserna
består än idag. Rotary Hässelby-
Vällingby sponsrar första och andra
pris i retoriktävlingen för skolans
elever, Gamla Blackebergare står för
det tredje priset.

Vår förening har tidigare nosat på
att ge bidrag till företagsidéer, men vi
har så många andra järn i elden, det
blev en uppsatstävling i stället. Rotary
har dock länge stöttat flera företag
inom skolan med marknadsföring och
affärsplaner genom Jan Nilsson, Björn
Johansson och Kamilla Ferry i Stock-
holm-City Rotaryklubb. Ett av dem,
Örtakuten, utvecklar färskbasilika och
blev nominerat till slutomgången i en
tävling som den internationella
organisationen Ung företagsamhet
arrangerade i Stockholms stadshus. Ett
annat, Em-brace it, säljer fram-
gångsrikt smycken till lågpris från
designfirman Syster P:s restlager.
Idéerna är många och framgångsrika
och kanske vägvisare in i framtiden.
Text: Hans Wolf

Det var kanske inte direkt över-
raskande att Gamla Blackebergares
som-marstipendiater i år hämtades
från två tunga föreningar bland
skolans elever. Elin Pohl, NA19B, var
ordförande i elevkåren och Mathilda
Mertsch, EK19C, i idrottsföreningen
innan båda lämnade skolan som stu-
denter i somras.

Men man förstår av motiveringen
att de har uträttat något särskilt – den
är formulerad av en grupp lärare och
elever på skolan som står för valet av
dem. De har, heter det, med stor entu-
siasm, hög ambition och mycket tid
arbetat för trivseln på skolan. Med
onsdagsraster och olika elevsociala
arrangemang har de på ett ovärderligt
sätt bidragit till den goda stämningen
på skolan, något som varit extra vik-
tigt under pandemitiden. De har ar-
betat mot samma gemensamma mål,
att eleverna ska trivas och aktivt tagit
steg för att utveckla sina föreningar
mot ökad inkludering.

Det måste förklaras att onsdags-
aktiviterna är en traditionell men

föränderlig form där framförallt yngre
elever genom spel och annan samvaro
ska känna sig hemmastadda i sin nya
skola.

Elins och Mathildas sorti från
skolan, nära förestående när vi möts

hos Medlemsbladets redaktör i
Blackeberg, kommer att gå utomlands,
till Italien och London.
Text och foto: Hans Wolf

På väg från skolan ut i världen
-

Elin Pohl och Mathilda Mertsch.
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Gamla Blackebergares aktiviteter
pågår numera året runt. Det har delvis
sin grund i de onsdagsvandringar som
startade i och med pandemin. Och
sedan har det fortsatt. Det har mötts av
stort gensvar av våra medlemmar.

En sommardag, den 17 augusti, var
det kallat till promenad i Drottning-
holm. Att det blev en riktig tidsmaskin
får tillskrivas vår vandringsledare
Bertil Thompson. Som gammal
idrottslärare var han god vän med vår
vice ordförande och förre rektor Bengt
Palmlöf som tillkallat honom som
guide.

Kondition visade sig bra att ha i
den tryckande värmen. Men framför
allt var det Bertil Thompsons kun-
skaper som imponerade när han rörde
sig över århundradena. Inte minst fick
vi höra mycket om antiken, alltifrån
starten vid Herkulesstatyn på vägen
från ångbåtsbryggan upp mot slottet.
Det är en kopia bland de kopior som
Gustav III medförde från Italien.

Det första slottet på platsen
byggdes under renässansen. Det
nuvarande – nuvarande kungens
bostad i över 40 år – är ju till både tid
och stil en produkt av barocken, lik-

som den berömda teatern på gränsen
till klassicismen.

Vi drog oss allt längre in i den
engelska parkens labyrinter med dess
Herkulesfontän och svanhus, gjorde
en längre matpaus och hamnade till

slut vid Kina slott, en påminnelse om
1700-talets Kinavurm. Vandringen får
nog kallas mångkulturell.
Text: Hans Wolf
Foto: Marie Nehlmark

Sommarhe� i Engelska parken

Gamla Blackebergare har just gjort ett
besök i Riddarholmskyrkan, den 21
september. Kyrkan kan gott kallas
Stockholms och hela Svea rikes hjärta.
Hela området kring Birger Jarls torg
kretsar ju kring rikets grundpelare med
det första riksdagshuset och dom-
stolarna.

Så stämningen var nog lite hög-
tidlig när den stora skaran anmälda
gamla blackebergare samlades i
kyrkans inre. Bygget påbörjades 1280
och tog trettio år. Stock-holm hade för
första gången nämnts i två urkunder
av Birger Jarl 28 år tidigare. Det lär
vara innerstadens enda genomgående
medeltida byggnad även om vi kunde
se hur de romanska bågarna kunde
samsas med gotiska. I de gamla
bygderna utanför staden fanns
Bromma kyrka sedan mer än hundra
år tillbaka när Riddarholmskyrkan
uppfördes.

Vår uppmärksamhet kom förstås
att koncentreras till de kungliga grav-
kor som upprättats kyrkan runt sedan

yngre Vasatid. De två stora
tumbor som Johan III upp-
ställde i högkoret till Magnus
Ladulås och Karl Knutsson
Bonde är så att säga postuma.

Vi såg också skölden till
Elizabeth II instal--
lerad dagen före
vårt besök vid sera-
fimerringningen
efter hennes bortg-
ång. Men kyrkan är
inte bara kungarnas
eller drottningarnas.
I det gamla Franciscanerk-
loster som var dess ursprung
fanns ett tryckeri där Sveriges
första tryckta bok kom till
1483, en samling fabler på
latin.

Efter all lärdom från vår
ciceron Anna Radford åter-
hämtade de flesta av oss sig på
vårt stamlokus da Peppe intill
Riddarhustorget.
Text och foto: Hans Wolf

Besök i Sveriges hjärta
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Vår ofta återkommande konstguide
Marie Andersson har alltid mycket att
berätta. Den här gången, den 18 maj,
samlade hon oss till en promenad som
öppnade många perspektiv både på
bostäder och den konst som omger
dem. Hjorthagen är rent av över-
väldigande i sin konstnärliga rikedom,
redan från Ropstens tunnelbanestation
där vi möttes och på trottoarerna vi
gick på (Gunilla Klingbergs ”Vardags-
livets gång”). Sedan kunde man möta
ett ”Lighthouse D” (Ellen Klarsgov
Jörgensen) i form av en polkagris eller
oväntat känna sig iakttagen av vak-
ande ögon på en husvägg.

Hjorthagen – kunglig hjortpark till
senare delen av 1800-talet – fick då
som hamn och förort i Stockholm
industriell prägel. Ett omtalat bostads-
område med lamellhus ritade av
Hakon Ahlberg på 1930-talet gavs
namnet Abessinien, som då var
aktuellt genom Italiens krig och där
vår rektor David Thörnblom var
engagerad efter andra världskriget.

Modernitet kom att bli minnes-
bilden av vår vidare vandring till den

Norra Djurgårdsstaden. Kanske intres-
santast var hur avfallshanteringen lösts
genom en anläggning som automatiskt
transporterar soporna från lägen-
heterna till en samlingsplats. Det blev
säkert för många en spännande färd
från konst till teknik i områden som

kanske inte var allmänt bekanta för
oss uppväxta i Västerort och som i
bästa fall kände till Ferdinand
Bobergs gasklockor.
Text och foto: Hans Wolf

Konst och teknik i Norra Djurgårdstaden

Två gånger stod Judiska museet på
Gamla Blackebergares besöksplan
men fick strykas på grund av Corona.
Det blev tredje gången gillt, den 20
april. Museet har hunnit bo in sig i
kvarteren på Själagårdsgatan. Huset
rymde från 1795 en synagoga, den
äldsta bevarade i Stockholm, och blev
ett centrum för judiskt liv men gick
sedan skiftande öden tillmötes innan
Judiska museet kunde flytta dit från
Hälsingegatan 2019.

Museet speglar i första hand judisk
historia. Den ursprungliga
predikstolen har flyttats tillbaka från
Nordiska museet. Dekorationsmålerier
från början av 1800-talet har upptäckts
under lager av färg. På den gamla
kvinnoläktaren visades en utställning
om kvinnor som spelat en stor roll i
judisk historia i Sverige.

Vi fick reda på att torsdagskvällar
är den fasta tidpunkten för återupp-
tagna diskussioner och föreläsningar. I
höst återstår bland annat 27/10 en
vernissage i samarbete med Beckmans
designhögskola och två debattkvällar
(10/11 och 1/12) om det antisemitiska

bakgrundsbruset och en jämförelse
med 1930-talet. Nästa sommar invigs
fysiskt Förintelsemuseet på Torsgatan
och Forum för levande historia har en
pågående utställning om Sverige och
Förintelsen så vi får se hur gränserna

Judiska museet är hemma

dras mellan museerna i fortsättningen.
Vi tog med historiens vingslag till

källarvalven på Under kastanjen –
långt under – för en trevlig eftersits.
Text och foto: Hans Wolf



I rampljuset
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I våras hörde Blackebergseleven Allan
Edh av sig till vår ordförande och
undrade om vår förening kunde
sponsra ett planerat schackmästerskap
i skolan. Det blev acklamation i vår
styrelse som ställde i utsikt en tusen-
lapp till vinnaren, en förutsättning för
turneringen som gick av stapeln i
skolans ljushall den 24 maj.

Vägen till mästerskapet gick
genom 32 anmälda lottade i åtta grup-
per i vilka två deltagare gick vidare till
utslagsmöten fram till finalen. Där
vann Cedric Conradi (till vänster på
bilden) över Jonathan Löfquist som
fick 500 kronor av elevkåren. Tredje
pris, 200 kronor att fika för i skolans
café, gick till Ludvig Broomé. Fyra
flickor deltog så det är lite kvar till

jämlikhet i det gamla spelet, trots just
SM-aktuella Pia Cramling som svensk
förebild på stormästarnivå.

Redan på 1950-talet spelades
schack i Blackebergs gymnasium.
Gamla Blackebergares sedermera
första ordförande K G Schermans far
ledde en turnering med sträng auk-
toritet: ”Pjäs rörd, pjäs förd”, hette det
under ett matthot, det gick inte att
ändra sig.
Text och foto: Hans Wolf

Ru�g ljushall i Blackeschack

Alandhpris �ll Anna-Lena
DN-journalisten Anna-Lena Laurén
tilldelades TomAlandhs berättarpris
2022.

Motiveringen: ”Anna-Lena Laurén
har kunskaper vida som den ryska
tundran och ett mod som tar andan ur
hennes läsare. Både Putin och Gud får
känna på hennes skärpa, för om både
ondska och lögn vet hon det mesta.
Men hoppet och människans storhet
finns alltid med i hennes texter. För
hur fruset, fattigt och grymt livet än
kan vara står alltid en tallrik rykande
borsjtj och väntar på den utsvultne.
Anna-Lena Laurén berättar historier
som blir historia. Gång på gång.”
Foto: Paul Hansen, DN.

Retoriktävling
Skolans årliga retoriktävling genom-
fördes i april. Hanna Iversen gratu-
lerades av föreningens ordförande
Anders Luthbom till tredje priset om
2.000 kr som sponsras Gamla Blacke-
bergare.

Förstapristagare var Christoffer
Godimirski och Tage Ahlquist kom på
andra plats.
Foto: Hans Wolf



Så säger Hans Wolf som i 20 år varit
chefredaktör för Medlemsbladet.
Han svarar både för uppläggning
och de flesta texter och bilder i
reportagen. Vem är då mannen i
kulisserna?

Barndom
Hans Wolf är 84 år och har bott i
Västerort i nästan hela sitt liv. Redan
som barn var han intresserad av att
läsa och han tillbringade många tim-
mar i pappas bibliotek.

– Vi hade också två morgontid-
ningar hemma, och jag lärde mig
faktiskt läsa genom serien Tom Puss i
DN, säger Hans med ett skratt.

Än idag läser han båda morgon-
tidningarna och en rad facktidningar.
Om läsintresset kom från pappan så
har han sitt fotointresse från mamman.
Han fick sin första kamera redan 1954
och har också haft eget mörkrum.

Skoltid
1949 började han i Blackebergs sam-
realskola (sedermera Blackebergs
läroverk) som då var inhyst i Södra
Ängby Folkskola. 1953 började han i
gymnasiet och fick samtidigt flytta in i
den då nya skolbyggnaden.

– Det var inte så roligt med real-
ämnena, så det blev språklinjen för
min del. Vi var nio killar och elva
tjejer, och 1957 tog vi studenten som
skolans första studentkull, berättar
Hans.

Och sammanhållningen i klassen
är mycket stark. De har träffats vart
femte år ända sedan 1957! Och
möjligen blir det en 65-årsfest i år.

Journalistik
– Egentligen har jag ju jobbat med
journalistik ända sedan realskolan,
förklarar Hans. Vi gav ut en tidning –
”Blackan” – för vår realskoleklass
1950-1952, säger Hans. Sedan gavs
den ut i ytterligare två år som tidning
för hela skolan.

Engagemang på ledarsidan vid
Handelstidningen i Göteborg kom att
leda till avbrott i studierna i juridik
och statskunskap och till musikkröni-
kor på HT:s legendariska Tredje sida.
Det blev också två böcker om Öst-
europas historia. Vid HT:s nedlägg-
ning 1973 var det främst musiken som
säkrade en plats på Dagens Nyheter i
mer än ett kvartssekel. Men de sista
sex åren på DN var Hans chef för
DN:s förnyade familjeredaktion.

2001 fick han ett attraktivt
erbjudande att gå i pension OCH
fortsätta att frilansa. Så det blev bl a
några år med Dagens Forskning innan
den lades ner.

7

– Vid sidan av Dagens Forskning
har jag också skrivit regelbundet i
Baltic Worlds, Respons m fl, berättar
Hans.

Föreningen Gamla Blackebergare
Föreningen pånyttföddes 1999 efter
skolans 50-årsjubileum, och Hans blev
medlem ”lite av en slump” som han
säger några år senare. Hans bidrog till
tidningen från första numret 2001.
2002 blev han ombedd att ta över
ansvaret för Medlemsbladet som
chefredaktör.

– Det är en lite pretentiös titel,
säger Han blygsamt. Men dåvarande
ordförande KG Scherman tyckte man
skulle betona att tidningen ska stå
självständig från styrelsen.

40 nummer har det alltså blivit
under de här 20 åren. Tidningen har
utvecklats under årens gång. De vik-
tigaste förändringarna är när tidningen
först började tryckas och sedan när
den också kunde tryckas i färg menar
Hans. Och så är han stolt över histo-
rienumret.

”Tänk a� få göra en egen �dning!”

Han är blygsam med sina egna
insatser. Men medger att han är stolt
över tidningen och är glad över den
uppskattning han får för sitt jobb. Det
har betytt en hel del. Men han vill
egentligen helst lyfta fram föreningens
betydelse. Han är glad över det goda
samarbetet med skolan och stolt över
uppsatspriset, där han i högsta grad är
delaktig som idégivare och jurymed-
lem.

Andra engagemang
Hans engagerar sig också i andra
föreningar som Bromma Hembygds-
förening där han sitter i styrelsen och i
kommittén för årsboken, Stockholms-
gillet och Stockholmsjournalisternas
Seniorer.

Hans Wolf är också en av de kända
blackebergare som finns på Wall of
Fame.

Text & foto: Jannecke Schulman, som
svarat för layouten av Medlemsbladet
sedan nr 8 2006.



Hös�est
Äntligen höstfest i Blackeberg igen!
På grund av pandemin har vi inte
kunnat ses på detta sätt sedan 2019,
och då var det även 70-årsjubileum.
1949 startade nämligen vår skola, då
inhyst i Södra Ängbys skola vid
Islandstorget.

Vi börjar som vanligt med en
välkomstdrink med tilltugg i ljus-
hallen. Därefter går vi in till matsalen
för att äta en buffe. Under kvällen
kommer det också att finnas en bar
med drycker till förmånliga priser.

Varje år delas Blackebergs gymna-
siums Kunskapspris ut i samma ämnen
som Nobelpriserna. Traditionsenligt
deltar i Höstfesten de elever i skolan
som vinner Kunskapspriserna. Pris-
tagarna får då motta sina diplom och
vi har chansen att prata med dessa
unga duktiga elever under kvällen.

I år ges också de 50-års-jubi-
lerande studenterna från 1972 möjlig-
het att delta i Höstfesten och återse
gamla kamrater.
Tid: Fredag den 11 november
kl 18.30
Kostnad: Medlemmar 450 kr, icke
medlemmar 475 kr för välkomstdrink,
buffe med två glas vin eller öl samt
dessert och kaffe. Beloppet ska vara
insatt på Föreningen Gamla
Blackebergares plusgirokonto
1179911-1 så snart du kan, men
senast torsdagen den 27 oktober. Det
är en bindande anmälan till festen.
Märk din anmälan ”höstfest”.
Plats: Blackebergs gymnasium

Program hösten 2022

www.gamlablackebergare.se

Redaktion Medlemsbladet
Hans Wolf, chefredaktör
e-post: 08370941@telia.com

Välkommen till en vandring på Söders
höjder som denna gång leds av Gamle
Blackebergaren Sven-Ingmar Deurell.

Vi startar vid Mariatorget och fort-
sätter fram till Maria kyrka där vi
följer Bellmansgatan upp mot Horns-
gatspuckeln och fram till Montelius-
stigen. Vi passerar Ivar Los park lik-
som Olle Adolfssons park och får
under vandringen också höra mer om
dem, om olika byggnader såsom
Ensamma huset med Erik och Lis
Asklund och annat vi kommer att se.

Efter promenad över Lundabron
kommer vi till Stockholmstoppen
Skinnarviksberget där vi intar vår
medhavda matsäck och blickar ut över
Riddarfjärden nedanför. En kort pro-
menad i Skinnarviksparken för oss till
Arne Jones skulptur Progression var-
efter turen avslutas vid T-banestation

Zinkensdamm. En mix av kultur och
natur!

Tag som vanligt med en liten
matsäck för fikastunden.

Turen ej lämpad för rullator/
rullstol
Tid: Onsdag 19 oktober kl. 11.00
Plats: Vid statyn Tors fiske på Maria-
torget
Kostnad: Ingen
Anmälan: Ingen

Vandring på Söder onsdag 19 oktober

Förra årets decembervandring som
avslutades med att föreningen bjöd på
glögg visade sig bli en mycket upp-
skattad sista programpunkt på hösten
och därför blir det en liknande prome-

nad även i år.
Den här gången blir startpunkten

biografen Grand på Sveavägen vari-
från vi går upp mot Drottninggatan,
som sedan följs norrut. Vid den gatan
ligger Strindbergsmuseet, Blå tornet,
där August Strindberg bodde de sista

åren av sitt liv och där ligger också
Observatorielunden med sitt Obser-
vatorium. I omgivningen runt kullen
låg under 1900-talets första hälft flera
stora akademiska institutioner. Om-
rådet har därför kallats Kunskapens
kvarter med bland andra Gamla
tekniska högskolan och Stockholms
högskola – några av oss minns nog
Kårhuset och Juridicum…

Målet för oss ligger vid Väst-
mannagatans norra slut och är den
stora innergården där den egna med-
havda matsäcken intages. Föreningen
bjuder därefter på glögg med lite
tilltugg.
Tid: Onsdag 14 december kl. 11.00.
Plats: Utanför biografen Grand på
Sveavägen. Närmaste T-banestation är
Rådmansgatan.
Föranmälan: Senast fredag 9
december till
aktivitet@gamlablackebergare.se
Kostnad: ingen.

Vandring i Vasastan – och lite julglögg!

Lunch i skolan!
Första tisdagen i månaden äter vi lunch i
skolan.

Vi ses i skolan 12:30 och går gemensamt
till rektorsexpeditionen för att köpa en måltids-
biljett för 50 kr.

Vi brukar sitta i ett rum utanför personal-
matsalen, där det finns gott om plats och bord.


