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Solbacka just nu!
Det är naturligtvis många som undrar hur det går med Solbacka och hur framtiden kommer att te sig. 

Därför ringde vi ner till Thérèse Aspelund-Johansson som sedan 2008 är VD på Solbacka Sport & Konfe-
rens. Vi bad helt enkelt henne berätta hur läget är just nu och vad som kommer att hända i sommar. Thérèse 
har följande att berätta: 

”För att ytterligare utveckla verksamheten har vi i år till vår stora glädje utökat vårt samarbete med 
Golfklubben och stärkt vårt samarbete med Grytsberg. 

Lars Nordzell på Grytsberg har som nog de flesta vet en lång och gedigen erfarenhet av Solbacka och 
hela bygden. Eftersom det var han som på 1980-talet skapade det nya Solbacka. Rensade bort den tidigare 
så kallade ”kursgården” och tog tillbaka internatskolans historia. Han driver sedan flera år tillbaka en egen 
verksamhet på Grytsberg, intill Gryts kyrka.  Han har sedan länge haft ett givande samarbete med Sol-
backa och golfklubben och till stor del inkvarterat sina bröllops- och festgäster i rummen på Solbacka. 

Tillsammans med Golfklubben och Grytsberg håller vi på så vis att bilda något som kan liknas vid en 
slags paraplyorganisation för Solbacka. Det kan man för övrigt studera och se mera av på vår nya förstasida 
på hemsidan www.solbacka.se. I förlängningen hoppas vi också kunna utveckla samarbetet med hela trak-
ten kring Stjärnhov.

Vi får hit en fantastisk ”matprofil” som kökschef. Ännu lite hemligt, men det handlar om en person med 
gedigen erfarenhet och ett stort nätverk. Känd från press och massmedia. Något som vi är säkra på kommer 
att berika Solbacka, inte minst i samband med vår marknadsföring.

Hittills har vi haft en något mindre beläggning än förr om åren. I huvudsak med endast Mässen, hela 
receptionsbyggnaden och Västerbo igång. Något som innebär att vi har en total kapacitet på 110 gäster. Vid 
särskilda behov har vi möjlighet att öppna något eller några hus till.

Golfklubben har nu flyttat upp till oss, helt och hållet. Endast toaletter blir kvar nere i gamla klubbhu-
set. Den tidigare golfrestaurangen upphör, och all mat & dryck som serveras på området kommer i fortsätt-
ningen ske på Solbacka. Vilket innebär att all golfverksamhet från och med i år utgår från Solbacka Sport & 
Konferens. 

Restaurangen kommer att vara öppen varje dag under hela golfsäsongen. För det har vi öppnat ett litet 
café i det gamla biblioteket intill receptionen. Nya utemöbler utanför receptionen inbjuder till lite mer ute-
servering. Vi har också öppnat en liten sittlounge i receptionen, och vi kommer att ha bar i både restaurang 
och reception.

Vi har även slutit avtal med en tysk researrangör, så förhoppningsvis får vi hit många tyska gäster i som-
mar.

Så i det stora hela kommer vår verksamhet ha samma inriktning som tidigare; konferens och privat (golf, 
weekend, klubbar, föreningar med mera). Däremot inga ungdomsläger! 

 Till sist vill jag passa på att önska alla Solbackaelever, med familjer och vänner, varmt välkomna hit i 
sommar.”, säger Thérèse Aspelund Johansson med tillförsikt i rösten.

Låter inte det trevligt, så säg?

Tomas Stenberg/Föreningens ordförande

OBS! Bokningen till årets Solbackadagar gör du med hjälp av den inbjudan som finns på tidningens baksida!
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Magister ”Tranan” 90 år!
Lennart Jarnhammar

Den 29 mars fyllde magister Tranquist 90 år och i 
Sörmlands Nyheter firades han med en rejäl artikel. Jag 
har tagit mig friheten att saxa lite av hans berättelse. 

De flesta av oss känner väl honom ännu som ”Tra-
nan” kort och gott. Eller kanske med det lite mer res-
pektingivande, ”Kapten Tranquist”. Till skillnad från 
de ”kapare” som jag hade att göra med i Stockholm un-
der mitten av 1960-talet hade inte ”Tranan” sådana later 
med skrik och ordergivning. ”Tranan” visade sig vara en 
hängiven själ för all form av gymnastik och friluftsliv. 
Dessutom var han också en vänlig och fridfull person 
som tycktes trivas väl på Solbacka. Trots att generatio-
nerna efter 1965 kanske inte var alltför intresserade av 
just idrott som tidigare hade varit fallet. 

Magister Tranquist föddes och växte upp på Skjut-
saregatan i Nyköping. Efter skolgången hade kriget just 
brutit ut. Något som kom att forma hans första år. Han 
berättar själv: 

”Jag mönstrade vid 20-års ålder när kriget kom, det 
blev ett avbrott för många pojkar som fick rycka in i 
lumpen. Jag låg i Karlskrona och på Gotland och tjänst-
gjorde i kustartilleriet. Jag påbörjade efter en tid min ut-
bildning som reservofficer och avgick med kaptens grad 
strax efter krigsslutet. Jag sökte mig då till GCI, Gym-
nastiska Centralinstitutet i Stockholm, för att bli gym-
nastiklärare. Det var under den här tiden som jag träf-
fade Britt, som blev min fru. Den första tjänsten fick jag 
på läroverket i Lidköping 1950. Här föddes våra bägge 
döttrar. 

 Trots att vi trivdes bra i Lidköping hade jag lite 
längtan tillbaka till Sörmland och sökte därför en tjänst 
på Solbacka. Jag blev antagen av rektor Goding och vi 
flyttade dit. Den första tiden bodde vi uppe på skolan. 
Här föddes också vår son. Det var helt fantastiskt att 
komma till Solbacka för en gymnastiklärare som jag. 
Med alla möjligheter av storslagen natur och fantastisk 
idrottsförhållanden. Vi hade till och med egna skjutba-
nor och var tidigt igång med bland annat skidskytte. 

 Det kändes vemodigt då skolan lades ner 1973. 
Jag fick en ny tjänst i Gnesta och vi bosatte oss i Björn-
lunda. Jag var kvar i Gnesta fram till 1985 då jag blev 
pensionerad.

 Vi flyttade tillbaka till Nyköping och bor sedan 
dess i det nybyggda området Slottsdammen. Jag har 
varit politisk engagerad i Moderaterna och suttit i flera 
nämnder, bland annat som nämndeman i tingsrätten, 
under många år. Idag är jag med i Moderata seniorerna 
som träffas var fjortonde dag.

 Än idag håller jag igång som mycket jag bara 
kan. Jag simmar och cyklar regelbundet. På sommaren 
spelar jag boule på Rosvalla och dit cyklar jag varje gång. 
Min far blev över 104 år så jag antar att jag har honom att 
brås på.”

 Grattis magister ”Tranan”! Föreningen Sol-
backapojkarna med alla gamla Solbackaelever skickar 
sina hjärtliga gratulationer.

Vi som kom till vår gamla, kära skola upplevde den 
sörmländska försommaren i sin allra skönaste skrud. 
Återseendets glädje var i år större än tidigare och skälet 
var naturligtvis att, i det absolut värsta scenariot, skulle 
vi aldrig mer kunna mötas på denna underbar plats. Nya 
vindar hade blåst och det var länge ovisst om den årliga 
Solbackadagen skulle kunna hållas enligt tradition. I 
juni 2008 hade Sörmlands landsting sålt Solbacka Sport 
& Konferens till privat ägare och det var oklart vilka 
intentioner denne hade med anläggningen. Ett tag var 
man inne på att boka in sig någonstans i närheten av Sol-
backa, om vi inte kunde fira på Backen.

Nu kom våra värsta farhågor tack och lov på skam. 
Solbacka öppnade igen i maj, om än i begränsad omfatt-
ning. Trots dessa förändringar kunde styrelsen hålla sitt 
möte i föreningens styrelserum på Klostret – som vi fort-
farande disponerar, och vi kunde genomföra Solbacka-
dagen med årsmöte och middag enligt planerna. Det 
som skilde från tidigare Solbackadagar var att årsmötet 
fick hållas i salen ”Kungsljuset” i huset Näckrosen i stäl-
let för i Aulan. 

Vår ständige ordförande Tomas Stenberg redogjorde 
för de händelser som så när kostat oss den viktigaste av 

Solig Solbackadag
den 16 maj 2009 
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våra fasta punkter i Solbackatillvaron. 
När alla räknats in var vi ungefär femtio glada flickor 

och pojkar.
Ett imponerande stort antal 60-årsjubilarer hade 

samlats:
Christer Lindell(47-49), Kristina Karlsson(42-49), 

Sten Gunnar Edström(47-49), Olov ”Nappen” Carl-
man(46-49), Gunnar ”Frasse” Berg(43-49), Per ”Frisse” 
Frisenfeldt(45-49) & Margareta, Christoffer Drang-
el(45-49) & Anna-Krista Hutters, Hans ”Hasseville” 
Wilhelmson(45-49), Hans Holck-Clausen(46-49) & 
Anna-Lena, Lennart Albanus(47-49) och Lennart Örn-
dahl(47-49)

Ett hjärtlig tack till radarparet Lennart & Lennart 
utan vilkas medverkan den kompletta listan inte varit 
möjlig. Nu ser vi fram emot årets Solbackadag med en 
from förhoppning om att vi åter kan träffas på vår gamla 
skola.

Från Familjenyheter i bland annat Uppsala Nya Tid-
ning har vi saxat följande:

”Anders tackar Solbacka Läroverk för att han blev 
journalist. I över 30 år arbetade han på Sveriges Radio. 
Under sin tid som chef på Dagens Eko formade han, inte 
bara nyhetsjournalistiken i radio, utan var även general-
sekreterare i den illustra sammanslutningen ”Bränn-
vinsfrämjandet”. Nu har han efter väl förrättat värv fyllt 
80 år.

Han gick hela sin gymnasietid på reallinjen på Sol-
backa och tog studenten 1949. Han påpekar att det var 
samma skola som J. Guillou mycket negativt har beskri-

vit i sin roman ”Ondskan”. Men Anders upplevde skolan 
på ett helt annat sätt. Här fick han lära sig spela basfiol, 
trummor och piano i skolans jazzorkester. Han var med-
lem i den litterära föreningen Foibos, förestod skolbib-
lioteket och var redaktör för Solbacka tidningen 1947. 
Med detta uppdrag fortsatte han med även när han var 
reporter på Expressen. Innan dess hade han arbetat på 
Eskilstuna-Kuriren och Stockholms-Tidningen. 

I intervjun säger han vidare ”att jag inte hade blivit 
journalist om det inte hade varit för Solbacka. Det var 
en mycket positiv tid, underbart bra.” På bilden står han 
utanför sitt och Karins 1700-talshus på Söderns höjder. 
Vem kan tro att han fyllt 80 år.

Föreningen Solbakapojkarna framför ett sent men 
hjärtligt Grattis!

Bengt, som är intendent på Skokloster, har av Fin-
lands president Tarja Halonen tilldelats riddartecknet 
av klass ett av Finlands Lejons orden. Överlämnandet 
skedde den 10 december i Finlands ambassadör, Alec 
Altos, residens.

Han får det för sina insatser för den finska museisek-
torn. Han har sedan länge samarbetat med Museiver-
ket och med de kommunala museerna i vårt grannland. 
Under hans tid som president för Association of Castles 
and Museums around the Baltic Sea, antogs Tavastehus 
slott och Olofsborg som medlemmar. Syftet med denna 
förening är att öka det kulturella utbytet i Östersjöregio-
nen. Tack vare sitt stora intresse för nordiskt samarbete 
flyttades exempelvis en utställning från Skokloster till 
Tavastehus.

Bengt, som tog studenten på Solbacka 1969 är utbil-
dad på Uppsala universitet där han studerade historia, 
statskunskap och konstvetenskap. Sedan 1980 har han 
varit medlem i International Council of Museums.

Som Uppsalabo organiserade han för Uppsalakretsen 
år 2003 en mycket uppskattad kulturdag med personlig 
visning av Skokloster.

Anders Wilhelmson 80 år 
Jüri Kurvits

Bengt Kylsberg 
finsk riddare

Jüri Kurvits
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Som väl alla vet har Tennstopet i Stockholm varit 
vårt vatten – eller snarare ölhål - sista onsdagen i varje 
månad. Allt detta tack vare ägaren Solbackagossen Gun-
nar Ekdahl. På fotot står han i ”vår” publokal framför en 
målning av Peter Dahl. Tavlan visar ett motiv från res-
taurangen med värdparet Ekdahl. 

Du som ännu inte varit med, eller alltför sällan delta-
git i någon onsdagsträff, bör starkt överväga att komma. 
Det är nämligen här som alla världshändelser diskuteras, 
alla Solbackahistorier, minnen och skrönor berättas. 

Ett bra exempel på vad Tennstopet kan trigga igång 
följer här. Vid februariträffen i år deltog bland andra lä-
raren Bror Åkerbloms son Nils Åkerblom, som påminde 
om en berättelse från tiden. Det hela utspelade sig på 
Solbacka år 1957. Modersmålslärarna Bror Åkerblom och 
Karl-Erik Holm hade en diskussion om vilket av deras 
modersmål - det finska eller svenska - som var vackrast. 
Åkerblom hävdade med emfas att finskan var vackrare, 
ja kanske det var världens mest melodiska och under-
bara, medan Holm påstod att svenskan med sin string-
enta elegans intog första platsen. Då de inte kunde enas 
vände de sig till Sir Harry Berger som skulle avgöra tvis-
ten. Denne gigant i bland annat engelska funderade 
en stund och sade ”om jag får tid skall jag fundera på 
saken”. Efter att ha fått tid och funderat, bad han kon-
trahenterna att översätta den engelske poeten Percey 
Bysshe Shelleys poem till respektive språk:

”Island island,
 Grassy island,
 Grassy island´s Bride”. 

Åkerbloms översättning löd:
Saari, saari,
Heinäsaari,
Heinäsaaren Morsian.

Holms översättning resulterade i följande:
Ö, ö,
Hö ö
Hö öns Mö.

Det var rubriken i 1993 års SolbackaTidning och 
samma gäller även idag.

Det som hänsyftas är Solbackas arkiv, såväl Solbacka 
Läroverks som Föreningen Solbackapojkarnas. På ini-
tiativ från Lennart Jarnhammar och Cecilia Björkman 
fördes det arkivmaterial som förvarats i gamla bibliote-
ket på Västerbo och på Sjöstugan över till Landsarkivet 
i Uppsala. Cecilia hade då sedan 1970 arbetat som arki-
varie på Landsarkivet. I april 2010 går Cecilia i pensi-
on. Ersättare har utsetts samt ett nytt depositionsavtal 
tecknats med Landsarkivet. Detta går i korthet ut på att 
för tillträde till Föreningen Solbackapojkarnas arkivma-
terial krävs tillstånd. Detta kan utfärdas av föreningens 
styrelseordförande.

Vi återger delar av Cecilia Björkmans egna ord ur Sol-
backaTidningen 1993:

”Som dotter till lektor Karl Björkman, lärare på Sol-
backa Läroverk 1948-1969, hade jag mitt föräldrahem 
på Jättna och var själv elev vid Solbacka åren 1958-1964. 
Min barndom och skoltid är därför intimt förknippad 
med skolan och trakten däromkring. Som lärarbarn och 
kvinnlig elev befann man sig inte inne i internatskole-
miljön på samma sätt som Solbackpojkarna utan såg den 
mera utifrån.

Redan i mitten av 1970-talet undrade jag vad som 
skulle hända med Solbacka Läroverks arkiv i fråga om 
framtida förvaring och tillgänglighet för allmänheten. 
När jag hos Bokförlaget Tempera skulle beställa boken 
om Solbacka Läroverk, träffade jag Lennart Jarnham-
mar. Kontakten med honom har sedan lett fram till att 
arkiven nu förvaras i landsarkivet. Som f.d. Solbacka-
elev har jag fått uppgiften och förmånen att ta hand om 
dessa arkiv och handlägga förfrågningar som rör detta 
material. Namn och bilder väcker många minnen och 
känslor.” 

Föreningen Solbackapojkarna, samt medlemmar 
som under åren blivit hjälpta av Cecilia Björkman, fram-
för ett hjärtlig tack för hennes viktiga arbete och önskar 
henne allt gott.

För alla som vill berika vårt arkiv med bilder och an-
dra dokument kan skicka detta till Landsarkivet. På så 
vis kommer detta material i tryggt förvar och sparas för 
all framtid. Så sätt igång och rota efter vad ni har gömt i 
bokhyllor, källare, vindar och andra skrymslen. Skicka 
det till: 

Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala. 
Postadress: Box 135, 751 04 Uppsala. 
Besöksadress: von Kraemers Allé 19, Uppsala.

Tennstopet 
Jüri Kurvits

Föreningens och 
skolans arkiv i fortsatt 

tryggt förvar
Tomas Stenberg &  Jüri Kurvits
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”Gingi” Löwenhielm, 1950-2009
Av Lennart Jarnhammar

Han kom in i mitt liv som en virvelvind. Hade en stor 
varm familj med flera syskon. Han var yngst i familjen. 
Och som han såg upp till sina bröder Peter och Fredrik. 
För att inte prata om hans stora kärlek till syster Harriet. 
Han bröt tydligt på västmanlänska. Han var kaxig och 
fullständigt orädd och började otvunget prata med allt 
och alla. Gingi tog oss alla med storm på Allén II redan 
den första kvällen den 28  augusti 1966.

Vi hamnade i samma klass. Det stod snart klart för 
mig att Gingi inte var så förtjust i lärare, eller myndighets-
personer över huvudtaget. De gällde alla som försökte 
inskränka på hans känsla för frihet. Skolan var inte nå-
got som roade honom så mycket. Men med musiken var 
det något helt annat. Han spelade gitarr redan från första 
kvällen som ingen annan. Gitarren stod alltid nära till 
hands. 

När vi hängde i hans och Pekkas rum satt han alltid 
och plockade lite förstrött på gitarren. Samtidigt som to-
kiga idéer och skämt strömmade ur honom. Det var im-
ponerande att se denna musikalitet. Själv jag kunde inte 
ta en ton. Men det kunde Gingi. Han var som född med 
att kunna gå, sitta, ligga och spela gitarr på samma gång.

På hans slitna byrå stod en gipsavgjutning av hans hö-
gra hand. Syster Harriet hade hjälpt honom med det. Jag 
hade aldrig någonsin sett något sådant. Kunde man göra 
kopior på sina händer? Vem hade kommit på en sådan 
idé? 

Gingi var annorlunda och tänjde rejält på de gränser 
som vuxenvärlden hade lärt oss. Det förde dock med sig 
att han fick en del personer emot sig. För det mesta tris-
ta och väluppfostrade killar som aldrig kunde acceptera 
hans sätt att vara. Det brydde sig inte Gingi så mycket 
om. 

Han tog mig med till familjegården Norrtuna utanför 
Gnesta. Här fick jag undervisning i allt som hade med den 
sörmländska sommaren att göra. Folkparkerna, dansba-
norna, snyggaste tjejerna, köra bil på bakvägar efter fes-
terna, fiska kräftor, blanda drinkar och mycket, mycket 
annat som handlade om att leva så fort det bara gick. 

Det fanns även andra sidor hos Gingi. Sidor som skulle 
ta en tid innan han visade. Han var en god lyssnare och 
vi pratade mycket om våra föräldrar, om våra syskon. Om 
allt som handlade som var viktigt. Men också det som 
kändes jobbigt. Mer mörkare sidor. Det var något som 
han dolde i början. Men jag började långsamt förstå att vi 
båda någonstans var av samma skrot och korn. Vi kom allt 
närmare varandra. 

Denna närhet har bestått under åren, även om det 
kunde gå långa perioder mellan vi sågs eller pratade på 
telefon.

Nu är Gingi borta. Det känns så främmande, så overk-
ligt. Sorgen har stundtals varit bedövande. Allt gick så 
fort. Allt det som kallas livet. Ofta brukade vi prata om att 
Solbacka kom att bli några av våra lyckligaste år. En frihet 
som vi aldrig skulle få tillbaka. Jag tror att det är sant. 

Dikten är till dig Gingi!
 
Det var de dagar, då man girigt vägde
var timma, som fanns kvar till lovets slut.
Det var den tid, då varje timma ägde
en egen kraft. Som måste vinnas ut.
Och ändå hände det, man smög sig undan
från leken till en backe, där man låg
och såg med ung, svart begrundan
på svalors flykt och vita skyars tåg.

Så reste man en kväll, då solen väckte
en djupröd glöd ur alla hus.
Man höll den avskedsgåva, sommaren räckte,
en påse astrakaner mot sin blus.
I tårögd tystnad for man till stationen,
och runtomkring en höjde syrsor gällt
den sista glädjedruckna sommartonen
från skördade och tomma fält.

”Slut på sommarlovet”
Gunnar Mascoll Silfverstolpe
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Ellington, Goodman och de andra kisarna
Intervju med Ingmar Matsgård av Lennart Jarnhammar

Har ni hört talas om den legendariska jazzgruppen 
”Black and Tan”? Orkestern som grundades på Sol-
backa på sommarkursen 1935 av bland annat den kända 
jazzgitarristen Staffan Broms. Tillsammans med Nils 
”Fisk-Lasse” Larsson från Eskilstuna började de sina 
stapplande steg mot berömmelsen. 

Då höstterminen började samma år anslöt sig några 
medlemmarna av den redan befintliga skolorkestern; 
Per Olof Östberg på trumpet, Anders Grönberger och 
Sten Sture Modéen på saxar och Ulf Odén på bas. Or-
kestern utökades sedan med Bertil Mikaelsson och Lars 
Hellgren, båda på piano och Hans ”Säcken” Clemmed-
son på trummor. 

Spelandet fortsatte under terminerna och ofta gjor-
des populära framträdanden i aulan. Men i slutet av 
1930-talet slutade många av originalmedlemmarna sam-
tidigt som det blev svårt att hitta ersättare. Det såg ut 
som om orkestern slutligen skulle tyna bort efter drygt 
sex års framgångar.

Men så hände något på höstterminen 1942. Det var 
bland annat då som Södertäljegossen Ingmar Matsgård 
började på Solbacka. 

Pappa Matsgård var stadens krögare och drev Stads-
hotellet och Badhotellet i Södertälje. Intresset för skol-
arbetet var väl inte något som Ingmar högprioriterade 
direkt. Det fick bli Solbacka för att få ordning på pojken.

Ingmar berättar: ”Jag var 15 år gammal och hade re-
dan då börjat lyssna på jazz och köpa mina första plattor. 
De första var till exempel Alice Babs och hennes Hot 
Trio med låtar som ”Jag är en jitterbugg från söder…” 
och några andra i den stilen. Jag gick också regelbundet 
till Fritz Petterssons Musik & Fotohandel och lyssnade 
på 1930-talets tidiga storheter som Jimmy Landsford 
och Duke Ellington. Men redan innan hade jag en gång 
i veckan tagit pianolektioner för att lära mig klassisk mu-
sik. Något som jag inte tyckte var speciellt roligt. Men 
däremot var jag scoutmedlem i patrull ”Räven” och där 
började lära mig spela dragspel. Snart dök det upp en 
kille som spelade gitarr och en som spelade klarinett. 
Plötsligt hade vi blivit en trio och började öva tillsam-
mans.

Vår första offentliga spelning, som ordnades av vår 
patrulledare, gjorde vi på fångvårdsanstalten Hall utan-
för Södertälje. I praktiken kunde vi bara två låtar hyfsat. 
Den ena var ”Havsörnsvalsen” och det gick bra. Värre 
blev det då vi skulle pröva att jazza upp det hela lite med 
”Lady Be Good”. Då blev det problem. Jag och gitarr-
killen spelade i B-Dur, men klarinetten som var stämd i 
B-Dur kunde ju bara spela i den tonarten. Och det lät ju 
för djävligt! Men vi spelade på och fick trots det stående 
ovationer av fångarna. Det var mitt första gigg!

Sämre gick det i skolan i Södertälje och det gick så 
långt att jag nästan tvingades gå om en klass. Då trött-

nade min pappa. Eftersom han regelbundet hade rektor 
Folke ”Burken” Goding och flera av Solbackas lärar-
kår som gäster på Stadshotellet var det naturligt att ta 
kontakt med ”Burken”. Det var bara två veckor innan 
höstterminen 1942 skulle börja och det var bråttom. 
Källarmästare Matsgård och rektor Goding gjorde upp 
planerna över telefon och jag skickades iväg med tåget 
till Solbacka.

Jag började i första ring och valde latinlinjen. Något 
som innebar att vi bara blev tre i latinklassen. En av 
dessa tre var greve Albert Stenbock från Ornö som jag 
också fick dela rum med på Allén II. Det enda musik-
instrument han kände till var att spela på kam. Året ef-
ter flyttade vi upp på ”Loftet” på Allén III och sista året 
njöt jag av att få bo på Sjöstugan. Då delade jag rum med 
Arvid Posse från Växjö och med magister Folke Göth-
lin som pater. Göthlin hade tidigare haft en lägenhet på 
gamla Nain. 

De sista två åren, jag slutade 1945, beordrades vi 
som gick i andra och tredje ring stanna kvar på skolan 
ett par veckor efter terminsavslutningen för en slags för-
beredande militärutbildning. Då restes ett litet militärt 
tältläger strax intill landsvägen nedanför rektorsvillan 
mot Österbosidan. Det var exercis med givakt, höger 
och vänster om marsch hela dagarna. Vi övade skytte på 
skjutbanan. Det fanns också några äldre killar som var 
tvingade att ge sig av och bevaka gränsen till Norge på 
långloven. När terminen sedan började kom de tillbaka 
till Solbacka.

Mycket i mitt huvud handlade redan från början på 
Solbacka om musik och mina föräldrar tyckte att det 
var viktigt att jag skulle fortsätta med pianolektionerna 
även på skolan. Det blev musiklärare Söderström som 
togs sig an mig. Det var för övrigt han som hade kom-
ponerat den käcka trallåten ”Röda stugor tågar vi förbi”. 
En gång i veckan hade vi lektion i hans övningsrum som 
låg i källaren på Allén, med ingång från Sjöstugesidan. 

Det hade bara gått en månad då det plötsligt dök upp 
en kille som frågade mig: 

-”Lirar ru´piano?” 
-”Jaaaee”, svarade jag lite lamt. 
-”Lirar ru`nån jazz då?”
-”Njaaeee…”
-”Å ru´vet vår pianist här ha sluta. Vi behöver nån som  

           kan lira piano.”
-”Njaaeee, jag tror inte…”, svarade jag tveksamt.
-”Ähhe, men kom me upp till oss. Vi har en kille här 

som e djävligt dukti på re mesta.”
Jag hängde med och vi samlades i det gamla kartrum-

met direkt till vänster om entrén till skolhuset. Det rum 
som senare fungerade som rådsrum. Där stod ett piano 
och det var där som resterna av ”Black and Tan” övade. 

Det var nu som”Black and Tan” återuppstod på all-
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var. Bandet leddes av Lasse Svensson från Jönköping. 
Han var något äldre än vi andra men var en jäkel på att 
spela trumpet. Han arrangerade och det var han som 
ledde bandet. Han var också en mycket duktig pedagog 
och snart kom vi igång rejält.

Förutom Lasse Svensson på trumpet och jag själv 
på piano, bestod bandet av Folke Karlsson-Heinius på 
gitarr, Robert Fleetwood på bas och Rolf ”Lill-Pajsarn” 
Högberg på trummor. Magister Kastengren, (latinlärare) 
var också med och spelade trombon. Vi började med en 
del swingmusik som till exempel ”One O´Clock Jump”, 
”All of me”, ”Cherokee”, lite Benny Goodman och lik-
nande band med mindre sättningar. Men vi lyssnade 
också på musik med kända svenska jazzmusiker. Ibland 
blev vi kvar på ”läxis” varför vi flera gånger blev hand-
gripligen utkastade av rektor Goding.

Lite senare fick vi ett lite större övningsrum som låg 
i källarvåningen på skolhuset. Vi baxade ner pianot och 
satte igång med lite mer avancerade arrangemang. En 
bit in på terminen växte en idé fram om att vi kanske 
skulle spela för publik. Vi beslöt att vi skulle spela ett 
par låtar innan filmen startade i aulan. Vi spelade sedan 
regelbundet, parallellt som vi repade fler och fler låtar. 

Det hela ledde så småningom att vi vågade oss upp 
till Stockholm där vi visste att det fanns en inspelnings-
studio på Regeringsgatan som kallade sig ”Din röst”. 
Under ett hemreselov gav vi oss dit. Vi var oerhört ner-
vösa men det gick bra och vi spelade in de låtar vi kunde. 
Eftersom det var krig var det svårt att hitta riktigt mate-
rial till pressningen, varför man använde sig av ett slags 
lack som hälldes ner på en aluminiumskiva, som sedan 
pressades ihop till en grammofonplatta. Den gick fak-
tiskt att duplicera. Dessvärre var detta lack inte mate-
rialbeständigt och efter ett par år krackelerade skivorna 
och föll i bitar. Det finns därför sorgligt nog inget kvar av 
dessa tidiga inspelningar. 

På våren 1944 hade vi hunnit bli lite mer varma i klä-
derna. Då hade det också kommit till några nya killar 
i bandet. Flera som kunde saxofon så att vi kunde bil-
da en saxsektion med tre saxar. Utöver det hade vi tre 
trumpeter och magister Kastengren på trombon. En av 

de nya saxofonisterna var Albert Stenbock som hade av-
ancerat från att spela på kam till att hantera en altsax. 

Till vår stora glädje ordnade magister Kastengren så 
att vi fick komma upp på Radiotjänst, som Sveriges Ra-
dio då hette och låg på Kungsgatan 8. Varje dag sände 
man programmet ”Dagens Melodi”. Det gick ut på att 
varje dag efter tolvslaget bjöds en artist eller orkester 
in som fick möjlighet att spela en låt. Väl uppe på Ra-
diotjänst fick vi provspela, men redan efter ett par mi-
nuter avbröts vi och producenten meddelade att vi var 
välkomna tillbaka men då med en annan basist. Den 
vi hade med oss hade dittills inte lyckats med att spela 
en enda rätt ton. Det var den stackars Fleetwood som 
var självlärd som blev uthängd och det hela blev ju lite 
pinsamt. Som plåster på såren fick vi spela till dansen på 
Solbackas vårbal 1944. 

Musiken tog över det mesta vilket naturligtvis ock-
så drabbade mina betyg. Efter andra läsåret fick jag Bc 
i matte. Jag fick en rejäl utskällning hemma av både 
mamma och pappa. 

Men till saken hör att bara några dagar efter avslut-
ningen infann sig några lärare från Solbacka på Stadsho-
tellet i Södertälje. Bland annat magistrarna Axel ”Acke” 
Ericson och Rolf Julius. Efter att de hade ätit gott och 
var inne på groggbordet fick mamma syn på sällskapet. 
Hon gick artigt fram och hälsade på sin sons lärare. Hon 
beklagade sig över att sonen Ingmar hade blivit körd i 
matematiken. Då svarade Julius: ”Det kan inte vara 
möjligt!”

”Jo det är faktiskt sant och vi tycker det är så tråkigt”, 
fortsatte mamma.

”Det har jag svårt att tro”, insisterade Julius.
För att visa herrarna det hela svart på vitt gick mam-

ma in på kontoret hämtade betyget som jag hade lämnat 
in där. Mamma återvände och höll fram betyget.

”Se här själva!” envisades mamma.
Julius tog emot betyget och studerade det, varpå 

han säger: ”Här måste uppenbarligen föreligga ett rent 
skrivfel!” 

Varpå han med sin penna ändrar c:et till ett a. Och 
vips hade jag fått Ba i matematik. 

Så kunde det gå till på Stadshotellet i Södertälje i 
mitten av 1940-talet. En underbar historia som jag har 
fått mig berättad av magister ”Acke” Ericsson personli-
gen. För han var med!

Vi fortsatte med spelningarna i aulan även under det 
sista läsåret 1944-45 och på vårbalen 1945. Många av oss 
slutade samtidigt det året och jag tror att det blev svårt 
att ersätta de ”förlorade” i bandet. Så småningom ebba-
de kanske intresset för ”Black and Tan” ut. Är lite osä-
ker på vad som hände”.

Än idag är Ingmar verksam med jazzmusiken och 
tycks känna det mesta i branschen. Han organiserar re-
gelbundet spelningar för många jazzband i Stockholms 
jazzvärld. Men det hela började trots allt med ett par för-
sta gigg för internerna på Hall och Solbacka. 
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Under det tidiga 60-talet togs flera klassfoton utanför Västerbo. Det gick lätt att ställa sig i rader på trappen. Bilden har vi fått låna av Nils Åkerblom, lärarson till magister Bror Åkerblom. Per Magnus Ihse, med sitt otroliga minne, har prickat in alla på bilden. Ett par adresser fattas dock. Vi hoppas ni har överseende med det. Vet ni om 
dessa luckor får ni själva fylla i det i er tidning eller skicka ortsnamnet till oss på redaktionen. Fotografiet är också en lysande bild på modet under det tidiga 1960-talet. Titta på skor, tröjor och skjortor. Främsta raden från vänster: Lennart Blomquist, Malmö; Christer Ihrman, - ; Jakob ”Coco” Frisk, Stockholm; Magnus Sollersten, - ; Jan 
Ödman, Djursholm; Leif Brock-Kavander, Danderyd; Jan Erik Hallqvist, Örebro; Knut Heikenskjöld, Korsnäs. Stående andra raden från vänster: Christer Lundqvist, Göteborg; Olof Diedrichs, Göteborg; Stefan Morge, Solbacka; Nils Åkerblom, Solbacka; Björn Klintskogh, Falun; PeröOlof Olsson, Köping; Per Magnus Ihse, Oskars-
hamn; Bo Andersson; Stjärnhov. Stående bakom den tidigare raden från vänster: Jan-Peter Henckel, Helsingborg; Björn Nordwall, Djursholm; Jan Frising, Köping; Ulf Gustafsson, Södertälje; Gunnar Bendz, Bromma; Peter Arne, Göteborg; Hans Bergström, Roslags-Näsby. Näst sista raden från vänster: Christoffer Christoffersson, 
Edsvalla; Wilhelm Arfwedsson, Hållsta; Thomas Schramm, Göteborg; Rolf Peter Scherrer, Stockholm; Carl-Eric Thoreaus, Stockholm; Anders Berg, Guldsmedshyttan. De två sista överst, och längst bak, från vänster: - Sucksdorff, Stockholm; Per Rinman; Saltsjöbaden.
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Solbacka mitt i naturen
Av Nils Åkerblom

Vi flyttade från Björk Allé utanför Helsingfors till Sol-
backa sommaren 1950.  Min far Bror Åkerblom hade fått 
tjänsten som lektor på Solbacka läroverk, mor Glory och 
systrar Kristina och Tora Margaretha. Vårt första hem 
blev på Österbo II och jag var 3 år. På Bellmansdagen 
sommaren 1952 föddes min bror Carl-Mikael. Västerbo 
blev klart 1953 och vi flyttade dit och när Norrebo senare 
blev klart flyttade vi igen. 

När jag tänker tillbaka, så har alla mina starka min-
nen något att göra med naturen. De första åren fram till 
skolstarten i småskolan fanns det gott om tid att utforska 
omgivningarna. Skogar, stigar, fält, ängar, bäckar, åar och 
sjöar utforskades in i minsta detalj. Hämtade mjölk från 
Jättna eller Solberga.

Blåbär och svamp plockade vi i skogen mellan Krogen 
och Godings villa, hallon vid grusgropen och på väg ner 
till badet vid Misteln. Köpte jordgubbar, som odlades av 
”Stor Sparris” på Jättna. Äpplen och körsbär köpte mam-
ma av ”Krogtanten”. Pallade äpplen, päron och plommon 
gjorde vi ungar ute i bygden, när det var säsong.

Jag fick tidigt lära mig en svidande läxa, att fåglar är 
snabba. Plockade liljekonvaljer vid gården, som låg på 
andra sidan fälten från kiosken. Jag hade pappas stora cy-
kel och kortbyxor, och djurvän som jag var väjde jag för 
en sädesärla och hamnade i ett dike med brännässlor och 
cykeln ovanpå mig. Det tog en stund, att komma upp och 
hem till mamma för omplåstring.

Vi åkte skolskjuts varje dag från Krogen ovanför Nor-
rebo i en ”Sugga”, Volvos svarta taximodell modell 1953, 
till Öllösa på andra sidan Misteln och passerade då Kam-
marstenen ett gigantiskt flyttblock vid edet mellan Dun-
kern och Misteln.

Tredje och fjärde klass gick jag i Stjärnhov och började 
1958 i 1:5 på Solbacka. Springa fort och långt var vi bra på, 

Janne Wennerholm, Satty Ryckerts och jag, jagades av 
jordgetingarna vid ishockeyrinken och stutarna (ungtju-
rar), som vi gärna retade i hagarna vid Ekholmarna. En 
gång stannade vi upp och fick se hur vattnet liksom ko-
kade vid Lillsjön. Braxen lekte i strandkanten och när lar-
met av hovarna kom närmare fick vi bråttom att snabbt 
klättra upp i en av ekarna. Där kunde vi sitta många tim-
mar innan vi kunde springa därifrån. Ekholmarna hade 
förutom alla ugglearter också de bästa och största enarna, 
när vi skulle göra pilbågar. Våtmarken sjöd av liv på våren, 
tofsviporna underhöll oss med sina vådliga piruetter, när 
vi klubbade lekande gäddor, som vi såg under isen och 
våra bandyklubbor fungerade både att klubba och hacka 
hål på isen för att hämta upp fångsten. Vi jumpade på is-
flaken och ibland druttade vi i.

Vintern på Solbacka var också en härlig tid med myck-
et skidåkning och skridskor. En dag hade hela skolan 
skridskoutfärd. Vi startade från Sjöstugan nere vid Kyrk-
sjön och gav oss iväg ner mot Stjärnhov, promenerade över 
till Naten och åkte vidare ut på Båven. Vid lunchtid stan-
nade vi och bussar kom med kaffe, choklad och mackor. 
Utfärden slutade i Skebokvarn eller om det var Mälby. 
300 elever åkte i alla fall nästan 5 mil på ishockeyrör en 
bedrift i sig och de stackars pimplarna svor, då vi dånade 
förbi och skrämde bort all fisk. Det hade kunna gå illa för 
när vi såg bussarna var det tävling för att komma först och 
lärarna blev ifrån åkta. Vi fick bannor av lärarna Per ”Tra-
nan” Trankvist och ”Loskan” Nilsson.

På Misteln vid badplatsen sågade det alltid upp is-
block ca 1 x 1 meter och transporterades upp med häst 
och släde och lagrades i sågspån i skjulet vid vägen mitt 
emot Krogen och isen räckte nästan hela året, så därför 
fanns det alltid is till punschen.

Runt om i skogarna hade vi skidspår för längdåkning. 
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flykter till bland annat Tåkern och fick se och höra tranor 
och rördrom. Inför en skrivning i biologi bytte jag etiket-
ter på de uppstoppade fåglarna utanför biologisalen. Ro-
ligt tyckte jag, men kanske inte så snällt mot de kompisar 
som försökte lära sig något de sista minuterna innan pro-
vet.

Solbacka hade en hemvärnssektion och ett par vapen-
förråd. Vapen fanns i källaren på Österbo och ammuni-
tionen fanns i Godings källare. Solbacka hade gamla fina 
skyttetraditioner. Vi hade 50-, 100-, 200- och 300-meters 
banor och även fältskytte. Många små bucklor finns kvar 
som minne av framgångsrikt tävlande i skytte, oriente-
ring och friidrott.

Pappa Bror Åkerblom var många år rektor för sommar-
kurserna. Ett par av höjdpunkterna var fotbollsmatchen 
mellan lärare och elever och inte att förglömma bussresan 
till Stadion i Stockholm och Finnkampen. Vi stannade 
alltid i en vänsterkurva innan Vårberg, med utsikt mot en 
fin vacker kyrka och en vik av Mälaren, när vi tuggade i 
oss mackor med stekt ägg, leverpastej och drack läsk.

Varje sensommar, just innan skolstarten, hade Mili-
tärhögskolan konferens på Solbacka med landets höga 
militärer och politiker. Jag fotograferade gamla kungen 
Gustav Adolf och rektor Folke Goding 1957 med min 
första lådkamera. Minns småpratandet med de flesta par-
tiledarna och med de höga militärerna vid hoppbryggan 
1954-1963.

Tidigt i livet kom jag fram till det som Rousseau pro-
pagerade för; nämligen ”Tillbaka till naturen”. Jag söker 
mig fortfarande ut i naturen så fort jag kan året runt. Sla-
lom, längdåkning och långfärdsskridskor och på somma-
ren promenader och mycket segling och cyklar dessutom 
året runt. 

Tack Solbacka för alla fina minnen och naturupplevel-
ser och möten i den södermanländska myllan. Jag tror all 
många elever, som gått på Backen har liknande upplevelser.

Framför gamla ”Reserven”, ursprungligen den första ”Mässen”, 
står från vänster; Nils Åkerblom, Nanne Larsson, Satty Ruckerts 

och Janne Wennerholm.

Populärt var att åka till bondgården vid Solberga, som 
hade branta backar ner emot gölen. På den tiden, 1950-
60 talen, trampade vi backarna för att få bra underlag. Vid 
Misteln fanns en slalombacke och uppifrån till höger i 
skogen det vi kallade störtloppsbacken, även dessa back-
ar trampades. Det var slalomtävling eller träning med låga 
fästpunkter det vill säga fungerade genom läderremmar, 
som spändes och höll ner pjäxan mot skidan. En av elev-
erna körde omkull och fick halva slalomkäppen in i låret, 
han bars under våldsamma plågor till sjukstugan med 
käppen kvar i låret och fick höra av sjuksyster: ”Bloda inte 
ner mitt golv”. En dag gick Bernt, son till köksmästare 
Eriksson, igenom isen på Kyrksjön och låg länge i vaken 
innan han räddades. 

Någon månad senare i mitten på mars lyste solen och 
det var varmt i luften. En tidig lördagsmorgon runt klock-
an nio, bestämde Janne, Satty och jag oss för att cykla och 
hälsa på Bernt, som då gick på folkhögskolan i Mariefred. 
Vi tog vägen förbi Dunker. Med endast en ask Läkerol 
som matsäck cyklade vi på och hoppades på att vi skulle 
kunna få lite fika och bullar hos Bernt. Väl framme i Ma-
riefred visade det sig att Bernt redan åkt hem till Solbacka 
över helgen. Helt utan pengar tiggde vi till oss lite vatten 
och socker för att få nya krafter till hemvägen. Vi valde att 
cykla mot Björnlunda, då vi trodde det skulle vara några 
kilometer kortare. En punktering drog ner på tempot, då 
vi ofta måste stanna och pumpa. Solen gick ner och kylan 
kom krypande. Klockan sex och sex mil senare kom vi 
hem till våra oroliga föräldrar, trötta, hungriga och frusna. 

Vi ungar höll på med alla tänkbara sporter, orientering, 
löpning, fotboll, bandy, ishockey, pingis, tennis, friidrott 
och fick många gånger åka och tävla i Skolungdomens 
olika tävlingar i friidrott och i orientering. Solbacka hade 
också ett bra fotbollslag.

Janne Wennerholm och jag tävlade i orientering och 
nattorientering för Stjärnhovs orienteringsklubb. Vi satte 
också ut ca 30-40 stycken fasta orienteringskontroller, 
som skolan använde sig av. Det finns också en stor buckla 
i prissamlingen med våra namn på, som vi fick som tack 
för våra insatser.

Janne och jag är nog unika, så till vida att vi lurat ut 
prinsessan Birgitta i skogen. Varje sommar hade GCI, 
(Gymnastik och Idrottshögskolan) träningsläger ett par 
veckor på Solbacka. När de hade orientering var vi ute 
och kollade. På vägen mellan Hagtorp och Högtorp kom 
prinsessan Birgitta och en kompis ut ur skogen. De såg 
förvirrade ut. De hade missat en kontroll. Vi pekade dis-
kret åt rätt håll och fick senare tacksamma blickar från 
damerna.

Harry Berger lånade ut sin motorbåt till oss mot att 
vi skrapade och målade den på våren. Vi rodde drag och 
drog upp gäddor och abborrar. En dag rodde vi ut och täl-
tade på östra udden på Herrökna. Spännande med ljudet 
av alla fåglar, mås, tärnor, dopping, storlom, ugglor, hack-
spettar, spillkråkor, storspov och beckasiner.

Jag var expert på fåglar och vi gjorde med skolan ut-
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Med viss spänning emotsåg jag Jan Guillous publi-
cering av sina memoarer hösten 2009. Enligt reklamen 
skulle boken ”Ordets makt och vanmakt” sammanfatta 
hans fyrtioåriga yrkesliv som journalist. Redan på sidan 
20 börjar hans berättelser om sitt liv på Solbacka inter-
natskola.

Både Jan och jag kom till skolan i januari 1959. Jag 
hade varit elev åren 1943 till 1948 så jag kände skolan 
mycket väl. Nu återvände jag som lärare, Jan som elev i 
3:5 i realskolan. Katedern skilde oss.

Jan Guillou var elev vid Solbacka vårterminen 1959 
till och med nästan hela vårterminen 1960, alltså knappt 
tre terminen. Han tvingades lämna skolan mycket 
snabbt under vårterminen på grund av att han rökt på 
elevhemmet. Hämnden kom i FIB aktuellt 1966 nr 38 
(sid. 16-19).  Där beskriver Guillou och visar i bilder om 
de ”brutala metoder” och ”de otroliga övergrepp” som 
utövas av lärare på Solbacka. Enligt Guillou var det det-
ta reportage som lade grunden för hans framgångar som 
stjärnreporter. (”Makt och vanmakt”, sidan 47). 

Nu i sin senaste bok ”Ordets makt och vanmakt” 
erkänner han att övergreppet var fejkat. Han erbjöd ett 
tusen kronor för att få bevis på hur det går till på Sol-
backa. Omedelbart dök två frön upp och ordnade en in-
cident med en lärare, en elev utmanade och den andre 
fotograferade med Guillous kamera. (”Ordets makt och 
vanmakt”, sidan 46).

Bilden i FIB aktuellt visar enligt journalisten hur lä-
raren med knytnäven misshandlar eleven. Hade ansva-
riga utgivarna för FIB aktuellt, Rune Ernestad, och stf  
Edgar Antonsson, kännedom om falsariet?

Vilka signaler sände Guillou tydligen till grabbarna. 
Tusen kronor för en liten lögn. Det där med lögner kan 
man tjäna stora pengar på. Grabbarnas senare agerande i 
sina liv är inget att ta efter. 

1981 kom romanen ”Ondskan” där Guillou utveckla-
de sin aversion mot skolan. Boken togs emot mycket väl-
villigt av kritikerna som en roman. Boken skildrar Erik 
Pontis liv från Wasa Real i Stockholm till Stjärnberga in-
ternatskola och i hemmet. Där förekommer några grotes-
ka scener i boken när styvfadern misshandlar styvsonen 
under det att modern bara ser på och fortsätter att spela 
Chopin. Guillou har inte dementera den beskrivning av 
sin mors uppträdande i ”Ordets makt och vanmakt”.

Det fanns ingen styvfader i familjen när Guillou gick 
på Solbacka 1959-1960. Äktenskapet upplöstes den 8 
september 1957. Jan Guillou har i sin produktion ofta 
framträtt som en gentleman men här framställer han sin 
mor som ett stort våp. 

Mödrar brukar slåss som lejoninnor för att försvara 
sina barn. Guillous uppfattning om kvinnan kan man 
med andra ord ifrågasätta. 

Guillous final på Solbacka gör Jan till en stor seger för 

Guillous ”Journalistiska sanning”
Av Hans Norrman

”sanningen” i skolans aula. Verkligheten däremot be-
skrivs av en elev. Omkring två hundra andra elever som 
var närvarande kan bekräfta händelsen. På en morgon-
samling meddelade rektor Folke Goding att Jan Guillou 
hade rökt på elevhemmet och alla visste att det innebar 
omedelbar avstängning från internatet. Elevhemmen 
var byggda i trä och alla visste att det var en dödssynd 
att röka på ”hemmen” på grund av den överhängande 
brandfaran. Guillou relegerades med andra ord och 
skickades hem samma dag. 

När filmen ”Ondskan” kom 2003, och som i stort är 
baserad på romanen, ändrades situationen. I den massiva 
annonskampanjen som då drogs igång gjorde författaren 
misstaget att vidlyftigt och med pondus hävda att boken 
var självbiografisk. En skandalbiografi säljer bättre än en 
roman. Han hade alltså återgivit sina upplevelser på Sol-
backa såsom de verkligen varit. I ett så kallat ”Bonus-
material” till DVD-versionen av filmen ”Ondskan” får 
Guillou frågan av en journalist om han verkligen har be-
skrivit sanningen om sin tid på Solbacka. Guillou svarar 
utan att tveka: ”Det är en journalistisk sanning”.

Guillou vallade journalister på Solbacka från DN den 
20 september, UNT den 27 september, Svenska Dag-
bladet den 27 september, Sundsvalls Tidning den 12 ok-
tober, ”Corren” den 25 oktober, TV4: s ”Hetluft” den 23 
september och Rapport runt på Solbacka Kursgård och 
visade ”rutan”, sitt rum, arrestlokal. Var den plats där 
”han korsfästes måste ha legat här”, säger han i intervjun 
och pekar osäkert ut platsen för TV-tittarna. Vi såg tid-
ningsrubriker som ”revanschen” där reportern refererar 
till Guillou som ”en man som fick ohyggligt mycket stryk 
av sin styvfar under hela sin barndom, som hamnade i en 
våldsspiral på internatskolan Solbacka och som skrev en 
bok för att bli av med ”sitt svarta, tyngande lass”.

Har inte de ovan angivna tidningarnas ansvariga ut-
givare något ansvar för vad deras journalister skriver?

Hur har journalisterna Christina Kellberg (DN), Jan 
Majland (SvD), Åsa Christoffersen (Corren), TV4:s Het-
luft och SVT:s Rapport och flera andra, upplevt att bli 
bedragna av en ”kollega”. Vem granskar journalisterna?

Över 600 000 har sett filmen ”Ondskan”. Bok och film 
används än idag år 2010 i våra skolor, både i grundskolan 
som gymnasiet som exempel på ondskan i världen.

 I dag kan ingen tvivla på förljugenheten i Guillous 
produktion som berör Solbacka Läroverk.

Hans uppgiftslämnande åt den sovjetiska spionor-
ganisationen KGB mellan 1967 och 1972, som förtigs i 
memoarerna bevisar vilka kvalifikationer Jan Guillou 
besitter. Han träffade sin ryske handledare frekvent och 
blev serverad. Penningar, alkohol och intimitet. Detta 
skedde under den smutsigaste perioden. Ingen anstän-
dig människa, varken då eller nu, vill väl associeras med 
Sovjetunionens KGB.
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Jag hittade denna beskrivning i ett gammalt tid-
ningsklipp från 1901. En liten ögonblicksskildring om 
vad som hände just den dag som redaktör Anders Jeur-
ling invigde Solbacka Läroverk 1901. Hans förhopp-
ningar och tankar om vad han hoppades på hur skolan 
skulle kunna utvecklas.

”Solbacka är det karakteristiska namnet på Sveriges 
nyaste läroverk, vilket invigdes den 17 augusti. Det är 
beläget på Jättna egendom, Gryts socken, 5 kilometer 
från Stjärnhovs järnvägsstation, i hjärtat av det natur-
sköna och leende Södermanland, samt inrymt i två i mo-
dern, vacker villastil uppförda byggnader. Byggnaden 
till vänster inrymmer på nedre botten skolans kök och 
ett elevrum, på övre våningen föreståndarinnebostad 
och elevrum samt skolans gemensamma sällskapsrum, 
från vars fönster på frontespisen man har en härlig utsikt 
över den vackra Kyrksjön. 

Nya skolhuset (Olympen) innehåller tre lärosalar och 
gymnastiksal samt slöjdsal, den sistnämnda på övre vå-
ningen, som för övrigt också upptager boningsrum för 
lärare och lärjungar. I full harmoni med byggnadernas 
fängslande yttre och den omgivande, fagra naturen står 
även byggnadernas inredning. Allt är enkelt men ända-
målsenligt och bär en prägel av hemtrevnad och konst-
närlighet, både med avseende på färg och form. Särskilt 
gör möblerna ett synnerligen tilltalande intryck. Man får 
ingen förnimmelse av ett enformigt internat, utan varje 
rum har en särskild prägel med harmonisk färgsam-

Dagen då skolan invigdes 1901
Av Lennart Jarnhammar

mansättning. Allt samverkar till att på gossarna göra ett 
behagligt intryck av ett glatt, ljust och hygieniskt hem. 
Vid läroverket kommer att anordnas en sommarkurs och 
en vinterkurs. Den förra för gossar, som behöva ferieläs-
ning, men vilkas föräldrar och målsmän dock önska, att 
de skola tillbringa sommaren på landet. Vinterkursen, 
som börjar den l september, skall fullständigt ersätta 
allmänna läroverkens motsvarande klasser, och man har 
avsett, att dessa gossar skola i regeln få ha sina somrar 
fria.

Föreståndarinna är fröken Louise Hanson, som dels 
genom enskild undervisning, dels som lärarinna vid Eva 
Rodhes praktiska arbetsskola i Göteborg dokumenterat 
sig som synnerligen lämplig för en plats, sådan som den 
hon nu antagit. 

Vid den fest, varmed skolans upphovsman, redaktö-
ren av Stockholms-Tidningen Anders Jeurling, i lördags 
invigde denna läroanstalt, i närvaro av en hel mängd un-
dervisningsvänner från skolans omnejd och från huvud-
staden. Efter en religiös betraktelse av kyrkoherden A. 
Lundqvist, vilken skall bli skolans studieledare, redo-
gjorde redaktör Jeurling för de principer, som ligga till 
grund för den nya läroanstalt, som han och hans maka 
nu öppnat på sin egendom Jättna. 

Skolan skall, förklarade talaren, arbeta efter all-
männa läroverkens plan, och av behållningen endast 5 
procent på anläggningskostnaden utdelas, medan åter-
stående delen av den eventuella vinsten skall använ-

Utsikt över slänten ner mot Kyrksjön från Klostrets veranda. Nere vid sjön låg badhus och bastu. Klostret var samlingspunkt för alla på skolan. Här bodde 
elever, husmödrar, lärare och rektor. På övre våningen låg ”övre salongen” där eleverna och lärare samlades vid högtidligare tillfällen. Foto från ca 1904-1905.
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das åt frielever vid skolan. Härigenom har man framför 
allt velat åstadkomma, utom understödet åt barn, vilka 
kunde förtjäna dylik uppmuntran, det pedagogiskt vik-
tiga intrycket på lärjungarna, att de icke kunna göra sig 
någon föreställning, att skolavgifterna lända lärare eller 
styrelse till enskild vinning. 

Fördelarna av en dylik skola skulle vara flera: klasser-
na blev ej så stora som i statens läroverk, där lärjungarna 
i de nedre klasserna, synnerligast i Stockholm, så sväll-
de ut, att det bleve svårt för läraren att ägna varje elev 
nödig omvårdnad. I sanitärt och ej mindre i moraliskt 
hänseende skall gossarna ha gagn av att få leva i friska 
vindar och fredade från stadslivets faror och försåt. 

Flera framstående skolmän hade också i brev förkla-
rat sig gilla planen. Till en början skall läroverket blott 
omfatta tre klasser. Vinner företaget önskad anslutning, 
skall ytterligare två klasser inrättas. 

Talaren lät till och med framskymta en framtidstavla 
av ett gymnasium på landet såsom överbyggnad på Sol-

backa läroverk. Då skulle den tid komma, då studenter, 
härdade i landets friluftsliv, kunde sändas till universi-
tetet. Han hade dessutom tänkt sig, att Solbacka under 
de tre månadernas sommarferier skulle kunna ta emot 
till exempel 30 lärjungar varje månad från läroverken i 
Stockholm, och sålunda 90 stockholmsgossar erhålla en 
månads sommarsejour var.

Därefter höll redaktör A. Hallgren ett föredrag om 
Sveriges natur, vari han särskilt berörde Norrland och 
dess skogsförhållanden. 

Vid den på invigningen följande middagen uttryckte 
länets landshövding F. Boström sina förhoppningar om 
det nya uppslaget och uttalade sina varma lyckönsk-
ningar för Solbacka läroverk. Särskilt ville han taga fasta 
på redaktör Jeurlings löfte att söka göra Solbacka till en 
centralhärd för föreläsningar för ortens befolkning. 

Flera andra av de närvarande gav uttryck åt sin er-
känsla för det livliga intresset för undervisning och fost-
ran, varom redaktör Jeurlings skapelse vittnar.”

Denna unika film gjordes som ett specialarbe-
te 1970 av Urban Torell, Krister Jung och Lars 
Baalack. Den är nu överförd på dvd-format. 
Filmen skildrar Solbacka under ett år och är 
en utmärkt tidsskildring över hur livet på sko-
lan tedde sig strax innan nerläggningen. Den är 
bearbetad och överförd på dvd av Urban Torell 
i samarbetet med Maria Sleszynska 2008. (Fil-
mens längd 24 minuter.)

”Livet på Solbacka” på dvd! 
Som bonus finns också två låtar med Michael 
Ramels band ”The Steampacket” från en in-
spelning 1966 som gjordes på Solbacka då ban-
det besökte Solbacka för ett live-framträdande 
på hösten 1966. (Speltid 11 minuter.) 

Missa inte denna chans. Begränsad uppla-
ga. ”Livet på Solbacka” går endast att beställas 
genom Urban Torell direkt. Ring 070-751 05 06 
eller mail: urban.torell@comhem.se

Skolsalarna i gamla ”Skolhuset”, som senare byggdes om till ”Olympen”. Här låg tre skolsalar i fil och kunde öppnas efter behov och behag. Skolhuset bygdes 
1901 då skolan invigdes. Klostret var ursprungligen Jättnas huvudbyggnad som monterades ner och flyttades till skolan 1901. Foto från ca 1904-05.
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Returadress:  
Ernst Nyberg 
Box 4140 
131 04 Nacka 
Sverige

Välkommen till 
Solbackadagarna 22–23 maj  2010

Vi har glädjen att även i år välkomna er alla till de traditionsenliga festligheterna med middag och 
årsmöte på Solbackadagarna den 22-23 maj 2010. De hus som kommer att stå till vårt förfogande är 
förutom Mässen, Näckrosen, Receptionen även Västerbo.
Här är de viktigaste hålltiderna:
Fredag: 19.00. ”Get together Dinner & Warming Up”, för de som anmält sig.
Lördag: 08.00. Golftävling och den första bollen slås ut.
14.00. Incheckning börjar i receptionen från och med klockan 14.00.
14.30. Styrelsemöte - Styrelsemedlemmar
17.00. Föreningen Solbackapojkarnas årsmöte. Drink i ”Kungsljuset” på våning 2 i Mässen. 
Klädsel: Kavaj.
18.30. Jubelmiddag i Mässen.
00.00. Nattvickning i baren vid Gripsholmsalen
Söndag: 08.00-10.00. Frukost. Eventuellt en ny golfrunda för de som vill. De övriga kanske tar en 
uppiggande promenad längs Storstigen.
12.00. Utcheckning. 

Välj själv vad som passar dig!
Helpension i dubbelrum: 1.450:–/person.
Helpension i enkelrum: 1.450:–/person.

Alla rum är försedda med dusch och toalett.

Följande ingår i helpensionen: 
Välkomstdryck (öl/vin i samband med årsmöte), logi i ovan valt alternativ, 

frukostbuffé, temabuffé á la Solbacka Surprise, snaps 6cl, lättöl/vatten, ½ flaska vin, 
avec 4cl, kaffe/te, vickning (varmkorv med bröd).

Om du väljer att enbart vara med på middagen 
och inte stanna över natt:

Pris middag: 700:–/person.
Välkomstdryck (öl/vin i samband med årsmöte), temabuffé á la Solbacka Surprise, 

snaps 6cl, lättöl/vatten, ½ flaska vin, avec 4cl, kaffe/te. 

Bokningen görs direkt till Solbacka Sport & Konferens. 
Senaste bokning skall göras före den 11 maj. 

Telefon: 0158-406 00. Eller mail: info@solbacka.se


