
Årsberättelse för föreningen Gamla Blackebergare 
avseende verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2012 
 
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 15 mars. 

 
Styrelse 

Peter Hellström, ordförande   Omval 

Bengt Palmlöf, vice ordförande   Omval 

Marianne Berggren, programaktiviteter   Omval 

Kerstin Eliasson, programaktiviteter.   Omval 

Göran Folke, skattmästare   Omval 

Lennart Holmqvist, jubileer, medlemsrekrytering Omval 

Marie Nehlmark   Nyval 

Anne Marie Poignant, sekreterare  Omval   

Lena Rönnerfält, jubileer, programaktiviteter Omval 

Hans Wolf, redaktör    Omval 

 
Revisorer 

Hans Säfwenberg, ordinarie   Omval 

Leif Armstrong, suppleant    Omval 
 
Valberedning 

Göran Blänning, sammankallande   Omval 

Thorleif Grinndahl    Omval 

Ragnar Persson   Nyval 

 
 

3. Styrelsearbetet 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 haft sju sammanträden. Arbetet har bedrivits inom 

fyra områden nämligen: 

o Programverksamhet 

o Rekrytering och stöd för jubileer 

o Löpande kontakt med medlemmarna 

o Samverkan med skolan 

 

I det följande redovisas årets arbete under dessa rubriker. 
 
Programverksamhet 

Under verksamhetsåret 2012 arrangerade föreningen sju egna program, inklusive årsmötet. 

Dessutom var medlemmarna välkomna till retoriktävlingen i skolan den 17 april och tre 

föreställningar av musikalen ”Rent” vecka 22, Jonathan Larsons version av temat från 

Puccinis klassiska opera ”Bohème” fast Paris vindar var utbytta mot en rivningskåk i New 

York och den förhärjande sjukdom, som ger verket dess tragiska inramning, var inte längre 



tuberkulos utan aids. Och konstnärsbohemerna hade blivit ett gäng ungdomar som saknade 

pengar till hyran. 

 

Årsmöte den 15 mars 

Vid årsmötet höll vice ordföranden Bengt Palmlöf ett minnestal och utlyste en tyst minut för 

styrelseledamoten Nils Stenberg som gått bort i början av året. Bengt var rektor under Nils 

sista år som lärare. Nils hade kommit till Blackeberg som lärare läsåret 1956-57. 

 

Marie Nehlmark, administrativ chef på skolan, valdes in i styrelsen och Ragnar Persson blev 

ny i valberedningen.  I övrigt blev det omval på posterna. 

 

Efter årsmötet följde som vanligt en trivsam eftersits i form av en lätt måltid  i skolans matsal. 

Föreningens stipendiater hade inbjudits, men endast en, Malin Carlström, kunde infinna sig. 

Malin är författare till en av de hedersomnämnda uppsatserna, som hon läste ett stycke ur. 

 

Bellmanshuset 28 mars 

Föreningens skattmästare och tillika Par Bricolemedlem Göran Folke hade förmedlat en 

visning av Bellmanshuset på Urvädersgränd på Söder med flera höjdpunkter: livfull 

Bellmansång av Gunnar Ekman till Tommy Gustavssons berättelse om huset och om Par 

Bricole samt delikatessmackor i vindsvåningen med inspektion av Bellmans eget rum. Ett 25-

tal gamla blackebergare deltog i programmet. 

 

Stadsvandring 14 maj 

”Bland hjältar, skurkar och miljonärer” blev ett passande namn för den stadsvandring som Per 

Haukaas  bjöd sina gamla skolkamrater i Föreningen Gamla Blackebergare på den 14 maj. 

Han var vår ciceron från Klarakvarteren till Karlaplan, en rejäl sträcka som kom att omfatta 

många sidor av Stockholms historia och inte minst personhistoria sedan den gamla hamnen 

längs Ladugårdslandsviken förvandlats till paradgata. Början blev i mycket en berättelse om 

rivningar eftersom de klassiska tidningskvarteren och restaurangerna i Klara är borta. Vid 

början av Strandvägen påminde Hans Wolf om ett annat minnesår – 100 år sedan Raoul 

Wallenbergs födelse. I nr 7A tre trappor upp, idag hotell Esplanad, hade han sin sista 

arbetsplats i Sverige. Efter sällan besökta Nobelparken, där redan lummiga träd gav skydd 

mot den under kvällen rätt ihärdiga blåsten, väntade långbord i värmen på restaurang Cassi.  

 

2012 års golftävling på Ljusterö 7 september 

Ljusterö golfbana är en mycket vacker 18-hålsbana med charmigt klubbhus som tidigare varit 

stall. 15 spelare, varav 2 damer, tävlade. Vinnare blev än en gång Björn Valentin på skapliga 

31 poäng följd av den ”eviga” tvåan Gunnar Jerrestam på 30 poäng och som trea placerade sig 

Leif Armstrong med 29 poäng. 

 

Björn kommer att arrangera 2013 års golftävling för gamla blackebergare. Den äger rum på 

Lindö Golfbana som ligger i Vallentuna.  

 

Polismuseet 2 oktober 

Sedan några år finns Polismuseet i Museiparken på Djurgården, nu öppet för allmänheten 

efter att tidigare varit en sluten anläggning i Polishuset på Kungsholmen enbart tillgänglig för 

poliser och andra specialintresserade där samlingarna en gång tjänade som studiematerial. 

Under ledning av en kunnig museiciceron fick ca 20 gamla blackebergare den 2 oktober en 

presentation av polisverksamhetens historiska framväxt och verksamhet, allt från hur 



uniformen skapades till hur dagens polis arbetar med kriminalutredningar och samarbetar med 

andra nationella och internationella organisationer när det gäller spionage, terrorism eller 

säkerhetsskydd bl.a. En förevisning av föremål från tidigare kända rättsfall och en 

”mordplatsundersökning” där vi gav kloka råd på utredning och sannolik brottshandling 

förstärkte realismen i det vi tidigare fått veta. Kvällen avslutade med en glad och trevlig 

eftersits på Källhagens värdshus. 

 

Höstfesten 9 november 

Höstfesten 2012 lockade hela 80 gamla blackebergare. Höstfesten i Blackeberg börjar redan 

nu kännas som en kär tradition i novembermörkret. 

Årets tema var italienskt. Under minglet i ljusgården under den gamla örnen serverades en 

Prosecco och Focaccia med parmesandip och röd pesto.  Skolans restaurangchef Carlos Banda 

hade återigen dukat upp en härlig buffé i matsalen med både kalla och varma italienska 

läckerheter och smaskiga desserter. Särskilt minns vi ”Tiramisu a la Matilda”. Före kaffet fick 

vi njuta av skön musikunderhållning framförd av Carlos båda musikaliska döttrar Julia och 

Matilda, båda blackebergare. Julia, student till våren, berättade tillsammans med numera 

juridikstuderande Matilda om skolans musikalklass och den kommande musikalen ”Hair” 

som framförs i maj 2013. Därefter var det dags för ”Fat Mammy Brown” alias Viveka 

Gissberg ackompanjerad av Tord Malmborg, båda studenter-60, att inta scenen - och som det 

svängde! Till slut sjöng vi alla ”Vi längtar till Italien” och ”O sole mio” och så fortsatte 

kvällen med skratt och prat fram till tolvslaget. Det var en härlig fest! 

 

Riddarhuset 28 november 

Ett 40-tal gamla blackebergare kom till Riddarhuset för en visning av en av norra Europas 

vackraste byggnader. Riddarhuset tillkom under Sveriges historiska glansperiod i mitten av 

1600-talet då adeln krävde ett representativt palats. Fredrik Sturfelt visade och berättade och 

svarade på alla frågor. Efter besöket på Riddarhuset gick vi över gatan till Ristorante da Peppe 

(tidigare Rodolfo) och hade en glad och god eftersits av italiensk typ. 
 
Rekrytering och stöd för jubileer 

Löpande insatser görs för att berätta om att föreningen finns och arbetar för en god kontakt 

mellan skolan, dagens elever och tidigare elever, för att öka medlemsantalet och för att bredda 

åldersrepresentationen bland medlemmarna. Det sker bl.a. genom information om 

verksamheten och programpunkterna på hemsidan och i medlemsbladet. Där informeras även 

om hur man blir medlem. 

 

När tillfälle ges, som vid den traditionella höstmiddagen och vid många av 

programaktiviteterna där ickemedlemmar deltagit delas medlemsbladet ut i syfte att värva nya 

medlemmar. Föreningen har likaså hjälpt till med adressframtagning och festtips till 50-

årsstudentjubileer. Föreningens existens medvetandegörs hos dagens elever i samband med 

skolans jul- och sommarlovsavslutningar där retorikpris och stipendier delas ut i föreningens 

namn. 
 
Löpande kontakt med medlemmarna 

Medlemsbladet har utkommit med två åttasidiga nummer, ett i februari och ett i september. 

Eftersom antalet betalande medlemmar sjunkit något och papperstidningen inte längre 

distribueras till avgångseleverna i skolan är upplagan något lägre än förr, 800 exemplar. Det 

räcker ändå för ett betydande antal extraexemplar i samband med möten, inte minst årsmötet 

och höstfesten och värvningar i andra sammanhang. Som vanligt finns tidningen permanent i 



färg på vår hemsida och under hela sin aktuella löptid likaledes i färg på föreningens 

anslagstavla i skolan. 

 

Hemsidan har dessutom kunnat dra nytta av Internets snabbhet med nyheter om våra 

stipendieutdelningar, golftävlingen och andra aktuella händelser. Påminnelser om våra 

program skickas regelbundet ut till dem som har angett e-postadress. 

 
Samverkan med skolan 

En av föreningens huvuduppgifter är att samverka med skolan. Detta samarbete underlättades 

i vissa avseenden tack vare att skolans administrativa chef Marie Nehlmark, invaldes i 

styrelsen vid årsmötet 2012 .  

 

Skolan har numera tre rektorer. Ingen person har ensam det övergripande pedagogiska 

ansvaret. Därför kan det vara svårt att komma in och spela en roll i skolans pedagogiska 

vardag. Det var lättare förr, när skolan hade endast en rektor. Då kunde det förekomma att 

föreningens medlemmar medverkade som föreläsare och hjälplärare.   

Ska vi eftersträva det, krävs att vi har medlemmar som är beredda att ställa upp och hjälpa till 

med arbetsuppgifter som skolans personal anser det finns behov av.   
 
Föreningens stipendier 

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

sammanhållningen mellan eleverna och för arbetsförhållandena i skolan. Detta stipendium 

delades 2012 ut på våravslutningen till Emilia Palm och Oscar Almgren.  De har bidragit till 

sammanhållningen i skola på olika sätt. Emilia blåste liv i skoltidningen Aquila, intervjuade 

statsministern och var toastmaster på gubbskivan bland annat. Oscar har varit ordförande i 

skolans idrottsförening.  

 
Dessutom har vi under perioden delat ut stipendier i uppsatstävling i december 2012. Lisa Håkanson 

blev den förtjänta vinnaren i hård kamp med andrapristagaren Elvira Skoglund samt Henny 

Forsberg och Karl Modig som delade tredjepriset, 

Föreningen sponsrar sedan föregående år ett stipendium till den elev som placerar sig på 

andra plats på den Retoriktävling som genomförs varje vårtermin sedan mer än 15 år.  

 

4. Medlemsantal 
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 322 medlemmar, varav 12 ständiga, 2 

hedersmedlemmar och 2 juniormedlemmar. 
 

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 februari 2013 
Styrelsen 

 


