
 

 

 

                                                            

                        

    

      

 

      FÖRENINGEN 1931 ÅRS MÄN 

             1978     -       2018 

            EN ÅRSKAVALKAD I ORD OCH BILD 

 

       

                                  30-årsjubilarer 2008 

 



 

 

                                                             1                                                                    

                 FÖRENINGEN 1931 ÅRS MÄN 

         En berättelse om fyrtio goda år bland årsbröder 

BEGYNNELSEN 

Den första svenska årsföreningen bildades på Hasselbacken den 30 maj 1866 av ett antal Stockhol-

mare som detta år passerade halvsekelgränsen, de var således födda 1816. Föreningen 1816 års 

män, i vilken med tiden även icke stockholmare vann inträde, fick 1897 sin naturliga upplösning då 

dess siste medlem gick ur tiden. 

Samma år 1897 bildade en skara fyrtioåringar föreningen 1857 års män. Femtiosjuåringarna stimule-

rade andra årgångar och 1932 fanns det inte mindre än fyrtiotre fungerande årsföreningar. 

Det blev därefter kutym att föreningarna skulle bildas då årgången fyllt fyrtio år. Man fann det vara 

både lämpligt och riktigt att föreningarna jämsides med sitt ursprungliga, rent sällskapliga syfte, även 

skulle tjäna ideella ändamål som t.ex att genom medlemsavgifter och donationer ge understöd åt be-

hövande årsbröder eller deras änkor och barn. Och möjligheterna härtill bedömdes vara större om 

man tidigarelade föreningsbildningen. 

Man lade ner ett mycket omfattande och engagerat arbete i nyrekryteringen. I april 1977 nåddes inte 

mindre än cirka sexhundra 1931:or av en skrivelse från representanter för fem årsföreningar. De fem 

var Olof Dickson 1901, Torsten Kronvall 1905, Gunnar Ange 1908, Olle Olsson 1914 och Roland Silver-

blom 1930. I skrivelsen förhörde man sig om intresset för att bilda en årsförening. Ett femtiotal 31:or 

anmälde sitt intresse. 

Den 3 maj 1977 träffade dessa representanter åtta av de intresserade 31:orna till en lunch på Vallo-

nen. Dessa åtta var: Yngve Kant, Bengt Hådén, Louis -Alberto Civalero, Lars Falksveden, Bengt Hylan-

der, Alfred Jensen, Rune Thörnqvist och Olof Skjöldebrand, och de förklarade sig villiga att bilda en 

årsförening. De beslöt att samlas på nytt den 7 juni i Budgetdepartementets lokaler. Så skedde och 

vid detta tillfälle tillkom även Rolf Jaegerfalk. Från 1911 års män dök Björn Hasselblad upp och  över-

lämnade en ordförandeklubba till 31:orna. Senare på kvällen samma dag hölls det första protokoll-

förda sammanträdet.  

Protokollet utvisar att man då utsåg en interimsstyrelse med Thörnqvist som ordförande, Skjöl-

debrand som sekreterare, Hylander som skattmästare och Jaegerfalk som klubbmästare. Man beslöt 

också att föreningens första ordinarie möte skulle hållas den 20 oktober. Inför detta möte samman-

trädde interimsstyrelsen på hotell Reisen den 31 augusti. 

Till introduktionsmötet den 20 oktober kom 15 årskamrater och några gäster. Man beslöt att bilda 

föreningen 1931 års män och att årsavgiften skulle vara 31 kronor. Interimsstyrelsen fick fortsatt för-

troende fram till årsmötet 1978.  Man beslöt också att årsmöte skulle äga rum den 30 mars 1978 

samt att antalet föreningssammankomster årligen skulle vara tre. 

Redan under hösten 1977 påbörjades den typ av verksamhet som sedermera blivit föreningens hu-

vudsakliga verksamhet. Sålunda besökte man Polishuset den 29 november, där polismuseet, led-

ningscentralen och tekniska avdelningen förevisades. I början av december inbjöd man till simtäv-

lingar i Simfrämjandets regi.                                                                                    
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Det kan ha sitt intresse att i detta sammanhang redovisa ett betydande intresse för den nya före-

ningen. Redan till årsmötet i mars 1978 räknade man in 46 medlemmar, varav 22 då erlagt årsavgift. 

Bland dessa pionjärer kan nämnas de ännu aktiva medlemmarna John Wiktor Holm, Bengt Hylander, 

Bengt Hådén, Lars Arnold Ihrfors, Sten Uggla och Ulf Ulfvarsson. Årsmötet beslutade att fastställa ett 

förslag till föreningsstadgar. Av dessa stadgar, som i huvudsak ännu är oförändrade framgår att års-

möte skall hållas under september eller oktober månad. Verksamhetsåret kom därmed i praktiken 

att bli september t.o.m. augusti.  

Beslutet medförde också att man under 1978 genomförde två årsmöten. Det andra genomfördes på 

Skeppsholmen den 26 oktober. Styrelsen kom att bestå av Thörnqvist som ordförande och som leda-

möter valdes Skjöldebrand, Hylander, Jaegerfalk, Yngve Kant och Alfred Jensen med Luis-Alberto  

Civaliero och Lars Falksveden som ersättare.  Årsavgiften förblev oförändrat 31 kronor och har så för-

blivit sedan dess. 

Jag har gått igenom de protokoll och verksamhetsberättelser som finns bevarade. Några saknas, men 

jag tror inte att detta medfört några betydande men. Denna redogörelse ger som den är en rätt bra 

bild av föreningens tillvaro och verksamhet under de fyrtio verksamhetsåren. Sorgligt nog saknas det 

foton från de första åren, men med Bengt Hylanders benägna hjälp har jag fått tillgång till en del. 

Här följer sålunda några utdrag från protokoll och verksamhetsberättelser från de fyrtio åren med 

31:orna: Styrelsen förblev oförändrad 1980 med Thörnqvist som ordförande, Jensen som vice, Skjöl-

debrand sekreterare, Hylander skattmästare, Jaegerfalk och Falksveden klubbmästare och Kant med 

Falksveden och Civalero som ersättare. 

I slutet av september 1981 anordnades (den första?) middagen med damer. Anledningen var att 

medlemmarna under året fyllde 50 år. Festen ägde rum i Sjöofficersmässen på Skeppsholmen. Efter 

dans, muntrationer och förfriskningar utlovades i programmet fri hembärning (vid behov) kl 00.30. 

Modellen föll uppenbarligen väl ut, för redan i april 1982 var damerna åter inbjudna, denna gång till 

en vårmiddag med dans, som i september följdes av en kräftskiva, vilken även den med dans. Allsång 

förekom också. Grunden var därmed lagd för återkommande medverkan för våra damer. 

Vid årsmötet 1982 valdes Rolf Pettersson till ny ordförande efter Rune Thörnqvist. Övriga styrelsen 

bestod av Otto Oest v.ordf. Alfred Jenssen sekr. Bengt Hylander skattm. Gordon Blom klubbm. med 

Rolf Jaegerfalk som vice. Till suppleanter valdes Rune Thörnqvist och Johan Rosenberg.  

Årsmötet uppdrog åt Henry Haskel att ta fram ett förslag till klubbnål. 

Medlemsförteckningen 1982 innehöll bl.a. följande ännu verksamma pionjärer: 

Bengt Olof Bengtsson, Ronald Bergman ,Lars Björn, Henry Haskel, John Wiktor Holm, Bengt Hylander, 

Arnold Ihrfors, Kaj Ingelman, Jan Petré, Bengt Raab, Bengt Sindemark, Hans Sylvén, Sten Uggla, Ulf 

Ulfvarsson, Anders Wall och John Örtengren. Det totala antalet medlemmar var i oktober 62. 

Från årsmötet 1983 i september rapporteras att antalet medlemmar nu är hela 117 och att man un-

der det då avslutade verksamhetsåret 1982 genomfört fyra aktiviteter med ”god stämning, god an-

slutning och gott uppförande”. Särskilt framhölls den nu årliga damfesten på Långa raden. Man be-

slöt att permanenta genomförande av fest med damer under våren. Protokollet avslutas med konsta-

terandet att ”mötet hade en mycket informell prägel, delvis orsakad av en god middag och påföl-

jande avec”. Verksamhetsberättelsen för 1984-85 utvisar att styrelsen under 1984 utgjorts av Rolf 

Pettersson (ordf), Otto Oest (v.ordf.), Alfred Jensen (sekr), Bengt Hylander (skattm.), Johan Rosen-

berg (bitr.skattm.), Gordon Blom (klubbm.) och Henry Haskel (bitr. klubbm).     
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Efter årsmötet på Skeppsholmen i september 1984 besöktes Riksdagshuset i december, åts ärtmid-

dag med bastubad på hotell Reisen i januari, besöktes Polismuseet i mars och inviterades damerna 

till vårfest på Sjöofficerssällskapet i maj. 

 I verksamhetsberättelsen flaggade styrelsen med att deltagarantalet under året varit aningen otill-

fredsställande med tanke på att medlemsantalet nu ökat till 125. Från 1984 kan också konstateras att 

man inhöstat 91 årsavgifter och sålt medlemsnålar för 403 kronor. Behållningen vid verksamhetså-

rets slut var 6.684 kronor och 18 öre. Skattmästaren hade uppenbarligen god ordning på bokfö-

ringen.                                                                                                 

 

1985 valdes Ragnar Wesström till sekreterare efter Alfred Jenssen. I övrigt omval över hela linjen. 

Det bör nämnas att man under åren från 1986 till 1994, med några undantag för jubileer m.m.  

arrangerade vårbal på Skeppsholmen. År 1995 tvingades man inställa p.g.a. otillräcklig anslutning. 

Årsmötet 1987 med 25 deltagare beslöt att adjungera Gordon Blom till styrelsen. I övrigt omval över 

hela linjen. Man initierade en jubileumsfest våren 1988 och tillsatte en kommitté för att bilda en för-

ening för män födda 1941. 

Under 1987-88 noterades ett inställt möte och i övrigt lågt intresse från medlemmarna vilket föran-

ledde årsmötet 1988 att tillsätta ett aktivitetsutskott (Bengt Stiernlid och G E Ottervald).  Som posi-

tivt framhölls i årsberättelsen ett besök på TV-huset med 36 deltagare. Rolf Petterson omvaldes som 

ordförande och även övriga styrelsen fick nytt förtroende. Styrelsen, som omvaldes i sin helhet ”med 

acklamation” fick i uppdrag att planera för jubelåret 1991. 

Under 1988 besöktes bl.a. ÖCB och årsmöte (med fyrverkeri) genomfördes i anslutning till Vårbal den 

6 juni på Skeppsholmen. 

Årsmötet 1990 kunde notera att man under året 1989-90 utöver årsmötet genomfört två aktiviteter; 

besök hos Scan/Farmek där bl.a. Sten Uggla stod för ett gästfritt värdskap samt den sedvanliga vårba-

len på Sjöofficersmässen.  Årsmötet beslöt att föreningen skulle vara fadder åt Föreningen 1941 års 

män. 

Våren 1991 gavs den 13 april en minnesvärd middag på restaurang Foresta. Detta med anledning av 

att alla föreningsmedlemmar detta år fyllde jämna år. För dansmusiken svarade medlemmen Bunta 

Horns band. Enligt verksamhetsberättelsen ”orkade föreningen inte mer det året på grund av med-

lemmarnas höga ålder och låga kondition”!  

Valberedningen meddelade vid årsmötet 1991 att styrelsen i in helhet önskat ställa sina platser till 

förfogande, för att därigenom kunna åstadkomma en förnyelse av styrelsearbetet. Ordföranden Pet-

tersson åtog sig, sedan årsmötet vädjat om detta, att åta sig uppdraget under ytterligare ett år – men 

endast ett. Övriga styrelsefunktionärer blev Bengt Hylander, Gordon Blom, Bengt Stiernlid och Bo 

Ljungqvist med Lars Falksveden och Yngve Kant som suppleanter. 

Vid årsmötet i oktober 1992 avtackades Rolf Pettersson efter tio år som  som ordförade och ersattes 

av Arne Kragsterman. Årsmötet beslöt att föreningens verksamhet skulle ”kretsa kring årsmötet och 

den årliga vårbalen samt om möjligt 2-3 möten ”med av någon medlem anordnad aktivitet”. Gordon 

Blom var  sekreterare och Bengt Hylander klubbmästare i den nya styrelsen. Antalet medlemmar 

angavs vara 157. Behållningen i kassan vid verksamhetsårets slut (31/8) var 8. 861 kronor. 
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Vid följande årsmöte 1993 ställdes frågan till medlemmarna om de ansåg att den nya inriktningen var 

tillfyllest. Svaret blev ja. Det framfördes dock önskemål om flera aktiviteter där även damerna kunde 

vara med. Man beslöt att antalet ”gubbaträffar” inte fick minska, men att styrelsen skulle komma 

med förslag på ytterligare aktiviteter med damer. Henry Haskel fick i uppdrag att tillsammans med 

Rolf Pettersson försöka bilda en bridgesektion. På en fråga om att höja årsavgiften och införa livstids-

medlemskap beslöts att styrelsen skulle återkomma i ärendet. 

Under verksamhetsåret 1993-94 förekom bl.a  besök hos Vin och Sprithstoriska museet och Ulriks-

dals slott och traditionell vårbal på Sjöofficersmässen. Lyckan var påtaglig när föreningens golfentusi-

aster lyckades ta hem segern i Årsföreningsgolfen både individuellt och i lag genom K G Cederlöf och 

Stig Thimén. Årsmötet med 16 deltagare innebar inga stora förändringar. Styrelsen beviljades (som 

vanligt) ansvarsfrihet och Jan Linder invaldes som ny sekreterare. Till suppleanter nyvaldes Bo Agge-

born och Lennart Myrén. 

Av verksamhetsberättelsen för 1994-95 framgår att man på årsmötet 1995 diskuterade ett förslag till 

stadgeändringar, som hade lagts fram av Bengt Hylander. Man beslöt att ta hänsyn till de vid årsmö-

tet framlagda synpunkterna och att sända ut ett förslag till stadgeändringar till medlemmarna inför 

nästkommande årsmöte. Arne Kragsterman och Gordon Blom avtackades för mångåriga förtjänst-

fulla insatser på olika styrelsebefattningar. Richard Hjelt valdes till ny ordförande och Arne Skylling 

ersatte Gordon Blom. Golfarna hade lyckats upprepa fjolårsbravaden och kammat hem första plats i 

årsföreningsgolfen, såväl individuellt som i lag. Nu fick man äran att arrangera mästerskapet ännu en 

gång. 

Tre aktiviteter redovisades för verksamhetsåret. Besök på Almgrens Sidenväveri, besök på Historiska 

museet och rundtur i kulturmiljön i Markims och Orkesta socknar. Man tvingades ställa in dels ett be-

sök på Michelin AB och den traditionella vårbalen ”på  grund av bristande intresse”. 

1996 blev ett betydande år för föreningen. Vid årsmötet den 31 oktober fastställdes de nya stad-

garna utan invändningar. De innebar bl.a. att man från dagen för beslutet skulle övergå till kalen-

derår som verksamhetsår och att nästa årsmöte skulle hållas i början av 1998. Årsmötet beslöt att en 

av ledamöterna i valberedningen av praktiska skäl kunde vara en medlem av styrelsen. 

Årsavgiften var återigen föremål för diskussion, men resultatet blev att de 31 kronorna med frivilliga 

tillägg ännu en gång stod sig. Antalet styrelseledamöter hade tidigare varit sex, men det fastställdes 

nu att styrelsen skulle bestå av ordföranden jämte fyra ledamöter med två ersättare, d.v.s. den ord-

ning som alltjämt gäller. Richard Hjelt omvaldes som ordförande och övriga, Pettersson, Stiernlid och 

Linder, omvaldes som ledamöter. Nyvald blev Johan Rosenberg sedan Skylling avböjt. Yngve Kant 

lämnade styrelsen. Ersättarna omvaldes. 

Verksamheten under året var förhållandevis omfattande. I november besök med damer på Vasamu-

seet, I februari och mars två kryssningar till Åland med Baltic Star, hockey på Hovet i januari med 

Lasse Björn och Rolle Stoltz som ciceroner (båda 31:or), i april besök på Bergianska trädgården med 

34 deltagare, i juni årsföreningsgolf med föreningens förstalag som segrare Andersson/Thimrén/Ag-

geborn), och i augusti en utflykt till Birka med M/S Victoria. 137,5(!) medlemmar betalade årsavgift 

och därutöver 6.759 kronor i frivillig avgift. Årets nettoresultat var 1.249 kronor. Det synes ha varit 

ett bra år för föreningen.  
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Det följande verksamhetsåret 1997 kom således att omfatta 16 månader (sept -96 till dec -97), ett år 

som bl.a. innefattade bl.a. en ”pensionscelebreringsafton” med 63 deltagare (varav 29 damer), ölpro-

varafton på Pripps, bussutflykt till Göta kanal, besök på Berga örlogsskolor och Muskö örlogsbas, mid-

dag på Militärsällskapet och naturligtvis årsmötet. Föreningslaget vann återigen Årsföreningsgolfen! 

Enligt protokoll från årsmötet 1997 var antalet betalande medlemmar nu 149. Man övervägde att fira 

föreningens 20-årsjubileum, men beslöt att vänta med detta till 1998. Lennart Myrén valdes till ny 

ordförande. I övrigt omvaldes styrelse med Bo Aggeborn och Henry Haskel (nyval) som ersättare. 

Antalet medlemmar var vid årets slut c:a 160 och behållningen i kassan c:a 19.000 kronor. 

År 1998 fyllde föreningen 20 år. Verksamhetsåret inleddes i mars med besök på nyöppnade Moderna 

Museet. 35 deltagare, varav 15 damer. Efter årsmötet i april satsade man i maj  på en picknickdag på 

Haga med Bengt Jonshult som trubadur. 26 deltagare, varav 12 damer. I september ordnades ärtmid-

dag på Militärsällskapet för 26 medlemmar. Den 23 oktober var det dags för 20-årsfirandet. Middag 

med dans till Anders Asps trio i Södermalms Festvåning. Evenemanget samlade inte mindre än 58 

deltagare, varav 26 damer. En härlig kväll, sägs det. 

I november fick vi en guidad visning av Bonnierska konstsamlingen (15+10 deltagare) och i december 

bjöds en visning av Konserthuset och möjlighet att följa en repetition med Kungl. Filharmonikerna 

(13+8).  

  

Sammantaget framstår detta jubileumsår som ett mycket bra år med omväxlande och trevligt pro-

gram och god närvaro. Bra deltagande över hela linjen och heder åt denna aktiva styrelse! 150 redo-

visade årsavgifter och 13.844 kronor i frivilliga avgifter, Behållningen vid årets slut var 22.669 kronor. 

 

Det kallades till årsmöte i mars 1999. Jubileumsfesten hade subventionerats med 7.000 kronor, de 

frivilliga bidragen var hela 12.000 kronor så behållningen vid 1998 års slut var ändå 15.700 kronor. 

Lennart Myrén omvaldes som ordförande och ledamöterna Rolf Pettersson och Johan Rosenberg av-

tackades. Nya i styrelsen blev Bo Aggeborn, Hans Sylvén och Bo Dryselius (ersättare).  

Under 1999 gjordes en dagsutflykt till Gotska Sandön. Man besökte Nationalmuseum, Riksbanken, 

Judiska Museet och gjorde en utflykt till Grisslehamn där man besökte museer och en fiskodling. Un-

der senhösten besöktes också Grythyttan och Vår Gård i Saltsjöbaden. 

Man kan konstatera att föreningen under sista delen av 1900-talet upplevde en mycket gynnsam pe-

riod med många aktiviteter och bra deltagande. Utvecklingen kan möjligen ha påverkats av att flerta-

let medlemmar hade gått i pension under åren 1996-98. En fundering bara. En fin period i alla hän-

delser. 

Nytt verksamhetsår och sekelskifte. Året 2000 fortsatte i samma goda stil som kännetecknat slutet på 

1900-talet. Inte mindre än åtta redovisade aktiviteter – i princip en per månad vår och höst. Program-

met innefattade besök på museet Tre Kronor, Riksarkivet, Medelhavsmuseet, Armémuseet (nyöpp-

nat), Par Bricoles Stamhus och Sjöhistoriska museet. Desutom en Solvallakväll och deltagande i en 

resa med Triangelresor till Harstena. 
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Årsmötet 2001 kunde således konstatera att såväl verksamheten som ekonomin var helt under kon-

troll. Man beslöt att subventionera en resa i oktober till Nice, en resa som vid tiden för årsmötet re-

dan var fulltecknad, med 7,000 kronor. Man beslöt att subventionera det gemensamma 70-årsfiran-

det med motsvarande belopp. Styrelsen fick förnyat förtroende.  

Året 2001 inleddes med besök på Spagettioperan Regina, Post- och Tullmuseerna,och Täby Galopp. 

70-årsresan till Nice i oktober fick 34 deltagare och en 70-årsfest på Da Capo i november inte mindre 

än 58 glada festdeltagare. För resan fanns det två alternativ: Provence eller Toscana? Valet föll på 

Nice och Provence. Det blev ett sjudagarsprogram med bl.a. besök på vingårdar, på Chagallmuseet i 

Nice, på parfymfabrik i Grasse och på konstutställning i St Paul de Vence. Såvitt framgår var det heller 

inget fel på mathållningen. 

Vid årsmötet 2002 lämnade Bengt Stjernlid skattmästarbefattningen och valdes att i stället vara 

klubbmästare. I hans ställe nyvaldes Lars Holmberg till skattmästare. Hans Sylvén lämnade styrelsen 

på egen begäran. Övriga styrelsen omvaldes. Årsmötet avsatte 5.000 kronor till en höstfest 2002. 

Klubbnålar kostade 30 kronor och man drabbades av en ”nålpeng” (10:-) om man inte bar den vid 

klubbsammankomster. Från året kan nämnas en dagsutflykt till Nynäs slott, boule, årsmöte på Stock-

holms stadshus, Cosmonovabesök, middag med föredrag på Militärsällskapet, höstfest på f.d. Da 

Capo samt ett besök på Nationalmuseum. Det kan noteras att deltagandet nu inte längre var i den 

tidigare nivån. 

Årsmötet 2003 diskuterade årsavgiftens storlek (frågan hade dessförinnan varit uppe vid kanske  

hälften av alla genomförda årsmöten). Liksom tidigare kunde man återigen konstatera att de frivilliga 

bidragen (i snitt 100 kr/medlem) gjorde en höjning onödig. Sålunda blev årsavgiften oförändrat minst 

31 kronor. Nytt för året var att man tog beslut för både 2003 och 2004 samt att kommande årsmöten 

skulle besluta om det nästkommande årets avgift. Eget kapital var nu nästan 45.000 kronor. 

Lennart Myrén hade av personliga skäl undanbett sig omval. Det medförde att Gordon Blom, som va-

rit mycket aktiv under föreningens tidigare år, nu valdes ”med acklamation” till ny ordförande. Bengt 

Stjernlid hade enligt protokollet avsagt sig medlemskap i föreningen och därmed invaldes 

Lennart Ljungqvist som klubbmästare. Årsmötet uppdrog åt Henry Haskel att förbereda ännu en 

höstfest. Man satsade friskt på inte mindre än 9 sammankomster, varav  åtta med damer. Nämnas 

bör Hallwyska Museet, Cosmonova, Stockholm Casino, Tessinska Palatset, Rörstrands slott, Rosen-

dals slott, Strindbergs Blå Tornet samt en traditionell höstfest med 40 deltagare, varav 20 damer. 

År 2004 avhölls årsmötet på Restaurang Berguven, Stockholms gasverk. Av protokollet kan man ut-

läsa att detta var ett helt odramatiskt årsmöte. Styrelsen omvaldes och man uppdrog åt klubbmäs-

taren att med samma ekonomiska förutsättningar som föregående år arrangera en höstfest.  

Beslutet avsåg en allmän höstfest med god meny ”om inte en traditionell gåsafest kan anordnas till 

rimliga villkor”. Antalet medlemmar vid årets början var 141. Höstfesten med damer gick sedermera 

av stapeln på W 6.   

2005 års årsmöte omvalde styrelsen med Gordon Blom som ordförande, Övriga var ledamöterna Ag-

geborn, Linder, Holmberg och Ljunqvist med Dryselius och Haskel som ersättare. Man beslöt att ge 

styrelsen möjlighet att disponera 2.000 kronor för kostnadsersättning till styrelsemedlemmar. Års-

mötet 2006 diskuterade gruppresor i föreningens regi. Det konstaterades att gruppresor med krav på 

minst 25 deltagare inte längre gick att arrangera på grund av otillräcklig anslutning. Man besökte un-

der året Spårvägsmuseet, Ryska Ortodoxa kyrkan, och Långholmsfängelset och inledde en sedan 

återkommande besöksserie hos Margit och John-Wiktor Holm på Ekerö. 
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Under året fyllde dessutom alla medlemmar 75 år. Detta skulle manifesteras med en attraktiv jubile-

umsfest. Den nya styrelsen för året (där Bo Dryselius nu ersatt Ljungqvist som ledamot och Gunnar 

Tysk tillkommit som ersättare och klubbmästare) arrangerade i november en god, närande och trev-

lig middag på van der Nootska Palatset för inte mindre än 59 deltagare, varav 25 damer. Halva mål-

tidskostnaden (330:-) subventionerades.   

Under 2007 genomfördes följande aktiviteter: Almgrens sidenväveri (16 delt. Varav 7 damer),  

Sv. Filminstitutet (8+4), Jazzkryssning med ångaren Blidösund (12+10), Waldemarsudde (6+4), med-

lemslunch på Sällskapet (13) och besök på Obsevatoriemuseet (10+9). 

I den styrelse som valdes vid årsmötet 2008 ingick efter omval Gordon Blom ordf, Bo Aggeborn v 

ordf, Lars Holmberg skattmästare och Jan Linde sekreterare. Ersättaren Gunnar Tysk, som under 

2006 skött klubbmästeriet blev nu ordinarie ledamot och sekreterare i styrelsen. Bo Dryselius och 

Carl Johan Vedin utsågs till ersättare. Bo Aggeborn senare avled under året valdes Jan Linder att ef-

terträda honom som vice ordförande.  

Årets program genomfördes i sin helhet. Besök på Liljewalchs vårsalong, årsmöte med lunch på Sjöhi-

storiska Museets utställning av marint måleri, dagsutflykt till Sigtuna med besök på Bergholz klock-

gjuteri, visning av vandrarhemmet af Chapman och av konstnären Olle Nymans hem. Den 6 oktober 

firades föreningens 30-åriga tillvaro med en härlig jubileumsmiddag ombord på Birka Princess under 

en dygnskryssning till Mariehamn med 39 deltagare (varav 19 damer) som blev mycket lyckad. 

I november intogs dessutom en medlemslunch på Sällskapet med föredrag av Jan Linder. 

Vid årets utgång var antalet betalande medlemmar 110, som dessutom bidrog till ett bra verksam-

hetsår med 9.000 kronor i frivilliga årsavgifter. Jubileumsresan kunde subventioneras med 7.000 kro-

nor. 

Styrelsens ordförande, Gordon Blom, hade uttryckt önskemål om att få fungera i ett mindre tidskrä-

vande uppdrag. Detta med hänsyn till hans långvariga vistelser utom Stockholm. Årsmötet 2009 be-

slöt att tillmötesgå denna önskan och valde Gunnar Tysk till hans efterträdare. Gordon applåderades 

för sina insatser som ordförande, valdes till vice ordförande och den nye ordföranden konstaterade 

att man nu gjort allt för att föryngra styrelsen genom att välja föreningens yngste medlem till ordfö-

rande. Styrelsen i övrigt omvaldes och Henry Haskel adjungerades till styrelsen. 

Verksamhetsåret inleddes med ett besök i februari med lunch hos Odd Fellow och guidad visning av 

ordenslokalerna. Efter årsmötet i mars följde besök på Nobelmuseum och Naturhistoriska Museet 

med Cosmonova. Medlemmarna, denna gång utan damer, intog lunch med föredrag på Sällskapet i 

oktober. Dagens föredrag handlade om den spektakulära flytten av Abu Simbeltemplet vid Nilens 

strand. Ett besök i Tantolunden fick inställas p.g.a. sjukdom. Den 16 november avslutades verksam-

hetsåret med ett besök med visning av Kungl. Dramatiska Teaterns lokaler. Antalet betalande med-

lemmar var nu 101.  

Så var det 2010. Vid årsmötet blev det omval på alla poster. Henry Haskel adjungerades ånyo. 

Antalet medlemmar vid årets slut var 97. Verksamheten omfattade besök på Stadsarkivet, bouletäv-

ling med lunch i Bertil Gummessons regi, en högst minnesvärd vårutflykt till Margit och John-Wiktor 

Holm på vårvackra Ekerö den 19 maj för 20 deltagare, varav 8 damer, Under hösten besökte man 

Tantolunden där en av koloniägarna, Christer Nyström, förevisade vad en koloniträdgård i allra bästa 

fall kan uppvisa, man åt också medlemslunch på Sällskapet med Martin Stugart som föredragshållare, 

besökte brandförsvaret i Katarina och slutligen även Armémuseum. 
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2011 - det år då vi åter fyllde jämnt.   Men det var ju ett jubileumsår och det måste ju firas, först ut 

var klubbmästaren själv. Leif är född på årets första dag och var naturligtvis den mest lämpade att 

planera firandet. Under våren genomfördes årsmötet utan personförändringar och dessutom boule-

mästerskap, besök på Medeltidsmuseet och vårutflykt till Bullandö där lunch intogs på krogen och 

eftermiddagskaffe m.m. på ordförandens terrass. 

Medlemmarnas 80-åriga tillvaro högtidlighölls sedan med jubileumsmiddag kvällen den 13 septem-

ber på väg till Helsingfors med Silja Symfoni. Tjugo medlemmar och aderton medföljande damer. Da-

gen därpå fortsatte tjugoen resenärer varav tio damer med snabbtåg till St Petersburg och fick ett 

mycket intressant, guidat besök i den gamla fina ryska huvudstaden. På hemvägen fick vi en angenäm 

dag i Helsingfors. Leif blev vederbörligen hyllad för den härliga resan. Ett stort tack avsändes till med-

lemmen Anders Wall som bidragit med 5.000 kronor till jubileumsfirandet. 

I oktober samlade en medlemslunch på Sällskapet, med föredrag av Martin Stugart om Carl Michael 

Bellman, tretton deltagare. Jubileumsåret avslutades med ett besök med lunch på Fotografiska Mu-

seet för tjugo deltagare, varav åtta damer. 

Årsmötet 2012 omvalde återigen hela styrelsen. Vid årsmötet informerades om att Riksarkivet upp-

hört med att ta emot handlingar från föreningar som upplösts. Årsmötet beslöt att med anledning 

därav låta §19 i föreningens stadgar utgå. Antalet inbetalda årsavgifter 2011 var 94 och kassabehåll-

ningen 16.131 kronor. 

Under året genomfördes utöver årsmötet sju aktiviteter: 

Februari; Studiebesök och lunch på Fryshuset med tio deltagare varav 4 fyra damer, 

April; Besök med visning i Uppenbarelsekyrkan, Aspudden,  (16+6), 

Maj; Föreningsmästerskap i boule (med 14+ 6 deltagare). Leif Olsson årets mästare. 

Juni; Bilutflykt till Sala silvergruva med visning (kallt på 160 meters djup). På hemvägen härlig lunch 

hos familjen Dryselius i Vittinge. Stort tack från oss deltagare, 

September; Besök på Mälsåkers slott i Mariefred,. Särskilt intressant var slottets moderna historia 

från andra världskriget och en långt kommen renovering, gjord med samma metoder och samma typ 

av verktyg som använts när slottet tillkom på 1600-talet. Efteråt en god lunch på värdshus i Marie-

fred. 

Oktober; Medlemslunch på Sällskapet med information om den nytillkomna föreningen Årsringarna – 

en sammanslagning av årsföreningskommittén och Årsringarna. 

November; Studiebesök med gemensam lunch på Nya Spritmuseet med 16 deltagare, varav 7 damer. 

Årsmötet 2013 kunde konstatera att medlemsantalet vid årsskiftet 2012/13 var 86, en minskning 

med 8 medlemmar. Det började märkas nu att medlemskadern inte längre var helt ung. Två medlem-

mar som varit med från början, Gordon Blom och Rolf Jaegerfalk, hade gått bort under 2012. I styrel-

sen nyvaldes Göran Apelqvist som sekreterare och Bo Dryselius. Henry Haskel återinträdde som er-

sättare. 

I september genomfördes bouletävlingen. Denna gårng triumfferade Inga Olsson och vandringspoka-

len stannade hos Olssons ännu ett år. 

Föreningens 35-årsjubileum firades med middag ombord på Birka Paradise. I denna mycket lyckade 

kryssning deltog15 medlemma med 13 damer, varav en, Mejt Blom, särskilt inbjuden. 

I november sedvanlig medlemslunch på Sällskapet med åtta deltagare. Sällskapets direktör berättade 

om Sällskapets historia sedan starten 1800. 

Medlemsantalet vid årets slut var 77. 
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Vid årsmötet 2015 blev det återigen omval över hela linjen, Styrelsen bestod nu av Gunnar Tysk ordf, 

Bo Dryselius v. ordf, Göran Apelqvist sekr, Lars Holmberg skattmästare. och Leif Olsson klubbmäs-

tare. Ersättare var Bertil Gummesson och Henry Haskel. 

Verksamhetsåret inleddes i februari av femton pigga pensionärer, varav sju damer, med middag 

(med dans) på Restaurang Louis i Södermalmsgallerian till musik exekverad av en sextett i vår egen 

ålder. 

Den 30 april gick färden till Norrtälje där Bengt Hylander med hustru hälsade välkommen och bjöd på 

en intressant dag med stadsvandring, besök på nya badhuset och på industrimuseet i kvarteret 

Pythagoras, där man förr tillverkade tändkulemotorer. Paret Hylander fick ett stort och varmt tack 

för en fin dag. 

Vid föreningsmästerskapet i boule (i maj), som med sedvanlig ackuratess leddes av Bertil Gummes-

son, var deltagandet så lågt att någon mästare för året inte utsågs. 

Den 3 juni var så tiden inne för den efterlängtade vårdagen hos Margit och John-Wiktor på Ekerö. 

Försommaren prunkade, utsikten över Mälaren imponerade och vi njöt av mat, dryck och varandras 

sällskap och ett mysigt värdpar. 

En planerad bilutflykt i augusti till Statens porträttsamlig på Gripsholms slott måste dessvärre instäl-

las på grund av otillräckligt antal anmälningar. 

I oktober gick det bättre och vi fyllde nästan maximitalet för besöksgupper när vi besökte Pressbyrå-

museet på Kungsholmen. Museet är litet och förhållandevis okänt, men speglar Pressbyråns tillvaro 

och den betydelse för samhällsutvecklingen den medverkat till. Dessutom berättat på ett strålande 

sätt av två äldre gentlemän, tidigare Pressbyråanställda.  

Sedan var det dags att runda av verksamhetsåret med den nu sedvanliga medlemslunchen på Säll-

skapet. Ordföranden, tidigare sekreterare i Kungl. Patriotiska Sällskapet, berättade om dess historia 

(det tillkom 1772 och är ”still going strong”). 

Så var det 2014.  Årsmötet i maj innebar inga förändringar i styrelsens sammansättning. Revisorer 

och valnämnd omvaldes, kassaställningen var under kontroll och allt var frid och fröjd. 

Verksamheten under året inleddes med besök på Musik- och teatermuseet, och fortsatte efter års-

mötet med vårutflykt till Grudes Ateljé och Stentryckeri i Huddinge. Boulemästerskap i maj med El-

mar Dyrberg som mästare för året och en angenäm båtutflykt till Sandhamn fick inleda höstprogram-

met. Därefter blev det sedvanlig medlemslunch på Sällskapet med docent Fred Goldberg som förelä-

sare. Hans föredrag handlade om mänsklighetens möjligheter att påverka klimatet. 

I november besöktes Karlbergs slott under Sten Ugglas ledning. Han var ”på sin mammas gata”, född 

och uppvuxen på slottet. Före honom hade bl.a. Carolus Rex bott där. 

Vid årsmötet 2015 blev det återigen omval över hela linjen, Styrelsen bestod nu av Gunnar Tysk ordf, 

Bo Dryselius v. ordf, Göran Apelqvist sekr, Lars Holmberg skattmästare. och Leif Olsson klubbmäs-

tare. Ersättare var Bertil Gummesson och Henry Haskel. 

Verksamhetsåret inleddes i februari av femton pigga pensionärer, varav sju damer, med middag 

(med dans) på Restaurang Louis i Södermalmsgallerian till musik exekverad av en sextett i vår egen 

ålder. 

Den 30 april gick färden till Norrtälje där Bengt Hylander med hustru hälsade välkommen och bjöd på 

en intressant dag med stadsvandring, besök på nya badhuset och på industrimuseet i kvarteret 

Pythagoras, där man förr tillverkade tändkulemotorer. Paret Hylander fick ett stort och varmt tack 

för en fin dag. 

Vid föreningsmästerskapet i boule (i maj), som med sedvanlig ackuratess leddes av Bertil Gummes-

son, var deltagandet så lågt att någon mästare för året inte utsågs. 
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Den 3 juni var så tiden inne för den efterlängtade vårdagen hos Margit och John-Wiktor på Ekerö. 

Försommaren prunkade, utsikten över Mälaren imponerade och vi njöt av mat, dryck och varandras 

sällskap och ett mysigt värdpar. 

En planerad bilutflykt i augusti till Statens porträttsamlig på Gripsholms slott måste dessvärre instäl-

las på grund av otillräckligt antal anmälningar. 

I oktober gick det bättre och vi fyllde nästan maximitalet för besöksgupper när vi besökte Pressbyrå-

museet på Kungsholmen. Museet är litet och förhållandevis okänt, men speglar Pressbyråns tillvaro 

och den betydelse för samhällsutvecklingen den medverkat till. Dessutom berättat på ett strålande 

sätt av två äldre gentlemän, tidigare Pressbyråanställda.  

Sedan var det dags att runda av verksamhetsåret med den nu sedvanliga medlemslunchen på Säll-

skapet. Ordföranden, tidigare sekreterare i Kungl. Patriotiska Sällskapet, berättade om dess historia 

(det tillkom 1772 och är ”still going strong”).                                                                             

Året 2016 inleddes i januari med middag på Restaurang Louis (efter Armstrong) med möjlighet till 

dans. Vi var något färre än föregående år, men fem herrar kunde ta en svängom med fyra medföl-

jande damer. 

I februari besöktes Sven Harrys konstmuseum i Vasaparken. Nu elva deltagare varav fem damer 

kunde njuta av ögonfägnaden. Man börjar ana en tendens till begränsat deltagande. Åldern? 

Årsmötet i mars, som vanligt på Restaurang Löwenbräu. Detta år med elva deltagare . Styrelse och 

revisorer omvaldes.  

Klubbmästerskap i Boule genomfördes i maj med tolv deltagare, varav två nöjde sig med åskådarrol-

len. Bertil Gummesson ledde det hela och Göran Apelqvist tog årets inteckning i vandringspriset. 

 

Den 29 maj var det så dags för årets begivenhet – när föreningens medlemmar skulle fira varandras 

under året infallande 85-årsdagar. Det blev ett firande med två nätter till sjöss och mellanliggande 

dag med besök i Riga. Självklart var våra damer med oss. Resan samlade inte mindre än 33 resenärer, 

vilket i sig var glädjande. Styrelsen hade kalkylerat med betydligt färre resenärer när man fastställde 

subventionen per deltagare, så det var tur att vi hade en slant på banken! En god och närande 

jubleumsmiddag intogs ombord den 29:de och en guidad rundvandring i Riga den 30:de blev min-

nesvärd. Resan gav en mycket positiv upplevelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Den 7 september inleddes höstprogrammet med sjöresa till Vaxholm, där vi fick en god lunch, en 

promenad i den gamla staden och ett besök på Kastellholmen. 

I oktober besökte vi det nya museet Hamn i Fisksätra, som hade nominerats som årets museum 

2016. Samlingarna hade anknytning till traktens historia, inte minst slaget vid Baggensstäket 1719 då 

ryska trupper gjorde visit. Tyvärr blev vi bara nio deltagare, varav 3 damer. Vi fick en god lunch också 

på Saltsjö Pir. 

Den 16 november kunde vi avrunda verksamhetsåret med sedvanlig medlemslunch på Sällskapet, där 

ordföranden i sällskapets direktion, Anders Björk, delgav oss minnen under rubriken ”I maktens korri-

dorer”. Tretton medlemmar åhörde intressanta minnen från en lång och framgångsrik karriär som 

politiker och sedermera landshövding i Uppsala. 

Vid årets utgång hade medlemsantalet sjunkit till 62. 

Verksamhetsåret 2017 inleddes med ett intressant besök på Ersta Diakoni, i första hand dess oblat-

bageri.  

I februari var det återigen dags för en god middag med en svängom på Restaurang Louis vid Medbor-

garplatsen. Nio deltagare, varav fyra damer. Detta besök visade sig tyvärr bli det sista då restaurang-

verksamheten sedermera lades ned under året.  
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Vid årsmötet i mars omvaldes styrelsen, styrelsen beviljades ansvarsfrihet och årsavgiften förblev 

oförändrad. 

Ett intressant guidat besök på Farmacihistoriska museet gjordes i april med tio deltagare (6+4). Vice 

ordföranden Bo Dryselius, som en gång i tiden varit apotekselev, bidrog med personliga minnen från 

förr. 

I maj var det återigen dags för vårt återkommande besök på Ekerö hos Margit och John-Wiktor Holm. 

Vädrets makter gjorde att vi inte kunde vara utomhus, man vad gjorde det, alla vi femton deltagare 

(8+7) hade det precis lika hemtrevligt och gott som tidigare år. Vi kunde också, trots vädret, njuta av 

den fina utsikten över Mälaren. 

I september och oktober tvingades vi ställa in boulemästerskapet och ett besök på Tumba pappers-

bruk på grund av otillräckligt antal anmälningar. 

I december var det medlemslunch på Sällskapet med åtta deltagare. Ordföranden berättade om   Gå-

löstiftelsen, som tillkom ett hundra år före allas vår födelse (1831) och vars huvudändamål är att ge-

nom stipendier och organisationsbidrag stödja barn och unga inom Storstockholm. 

Antalet medlemmar i Föreningen 1931 års män var vid årets slut 56.  

Verksamhetsåret 2018 kunde inledas i januari med ett uppskattat besök i Eneby kyrka i Enebyberg, 

där Sten Uggla underhöll med egenhändig pianomusik. Vi var fjorton deltagare (8+6). 

I mars besöktes Konsthallen Artipelag, tyvärr blev det bara 4 deltagare (3+1), men det bör framhållas 

att de fina lokalerna, läget vid Baggensfjärden och inte minst ett bra kök gör att ett senare besök kan 

rekommenderas. 

 I mars var det också årsmöte. Denna gång med en ny punkt på dagordningen. Styrelsen föreslog 

nämligen att föreningen skulle upphöra. Detta på grund av att deltagandet i aktiviteterna var lågt, att 

deltagarna i huvudsak var desamma varje gång och att de då oftast bestod av de förtroendevalda och 

deras damer. Ett beslut i enlighet med förslaget måste tas på två varandra följande årsmöten. Årsmö-

tet beslöt i enlighet med förslaget och ett slutligt beslut kan därmed tas vid årsmötet 2019. 

I april besöktes Polismuseet, varvid tio deltagare (7+3) kunde ta del av inte minst den tekniska ut-

vecklingen för polisens arbete. 

I slutet av maj firades föreningens fyrtioåriga tillvaro vid en jubileumskryssning till Åbo. Antalet rese-

närer blev tolv (7+5). En fin kväll i Furusundsleden, följd av en intressant dag i Åbo med hemresa på 

kvällen. 

  

Under hösten genomfördes prövades en modell för att kunna fortsätta samvaron även efter att före-

ningen upphört, nämligen månatligen återkommande informella luncher på Löwenbräu. Tre luncher 

genomfördes och de deltagande enades om att fortsätta dessa träffar tills vidare. 

Verksamhetsåret avslutades med sedvanlig medlemslunch på Sällskapet med fem deltagare. 

Föreningens medlemmar har nu kallats till årsmöte 2019 den 23 januari 2019. Utöver sedvanliga be-

slut som rör föregående verksamhetsår förekommer endast en punkt på dagordningen, nämligen för-

eningens upplösning. 

Vid pennan                                                       

             

       Gunnar Tysk 

Avgående ordförande 
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EFTERORD 

Starten blev lyckad och det berodde inte minst på den ursprungliga styrelsens engagerade arbete. 

Man ville uppenbarligen inte låta projektet misslyckas och medlemstillväxten blev snabb. Heder åt 

dessa insiktsfulla pionjärer. Det har varit intressant att studera aktivitetsnivån genom åren därefter. 

Man hade rätt allvarliga problem med anslutningen till aktiviteterna under åren runt 1990, ja det gick 

så långt att styrelsen ville avgå. Tursamt nog lyckades man klara denna svacka och slutet av 90-talet 

blev en fin period i föreningens historia. Kanske berodde medvinden då till del på att medlemmarna 

passerade 65-årsdagen och fick lättare att vara engagerade på dagtida aktiviteter. Det får sedan ses 

som en naturlig utveckling att deltagandet minskade i takt med att medlemsåldern ökade. Historien 

visar dock att aktivitetsnivån förblev oförändrat hög även om deltagarantalet minskade. 

En fråga som vållat huvudbry har varit föreningens formella stiftandedatum. Någon gång har man 

övervägt att välja 1977. Detta kan med fog påstås vara det rätta, men man har i stället valt att be-

trakta 1978 som formellt begynnelseår. Detta grundat på det förhållandet att föreningens stadgar 

fastställdes av årsmötet 1978. Som framgår av denna sammanställning är det 1978 som högtidlighål-

lits med jubileumsfiranden  i alla år.  

En annan följetong har varit årsavgiften. Den har, trots alla förslag till ändringar, förblivit oförändrat 

31 kronor. Det har naturligtvis inte räckt för att finansiera verksamheten utan man valde möjligheten 

att i stället för höjningar plädera för frivilliga bidrag. Sammanställningen visar att medlemmarna, 

grovt höftat, tredubblade sina årsavgifter. Och det har fungerat i alla år och medlen har räckt till att 

också subventionera viss verksamhet. Föreningen upphör skuldfri, men lämnar inte heller några till-

gångar efter sig. 

Det har varit fina fyrtio år med en fantastisk allmänbildande verksamhet och trivsam samvaro för oss 

alla 87-åringar (dec -18) med högt uppskattade närstående. Men nu kör vi vidare, fast i annan form. 

Välkomna alla 31:or med damer till lunch på Löwenbräu den första helgfria onsdagen under februari 

t.o.m. juni och september t.o.m december.  

Om man ovanpå allt detta skulle framföra någon önskan, så är det att flera årgångar lär sig inse vär-

det av denna typ av verksamhet med sin utvecklande allmänbildning och med trivsam samvaro långt 

upp i åren. Vi önskar alla yngre årgångar lycka till och hoppas att de får det lika bra som vi haft det 

och att de, liksom vi får vänner för livet. Man kan ju också hoppas att de fortfarande aktiva 1931:orna 

nu ansluter sig till Årsringarna och deltager i deras mestadels utmärkta aktiviteter. 

Styrelsen med Gunnar Tysk, Leif Olsson, Göran Apelqvist, Lars Holmberg, Sten Uggla,Henry Haskel 

och Bertil Gummesson tackar därmed för sig och önskar alla medlemmar en riktigt god fortsättning. 

Stockholm den 23 januari 2019 

 

 

 

 


