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Jag har besökt Solbacka ett antal gånger under året som gått. Kan konstatera att inga aktiviteter av något slag är 
igångsatta, det råder en handlingsförlamning över hela anläggningen. Det enda som frodas är ogräset som under 
sensommaren var uppe i fönsterblecksnivå vid Mässen. Halvmeterlångt gräs på alla gräsplaner samt nerblåsta gre-
nar och knäckta träd. Alla byggnader i trä är i ett mycket undermåligt skick och ropar efter renovering, om det över 
huvudtaget går att renovera. Tråkigt med en sådan utveckling och en enorm kapitalförstöring. Visuellt kan man ej 
se något som har hänt sedan Kinesiska företaget övertog Solbacka, men det jobbas med olika visioner inom styrel-
sen, såsom “Golf senior college”. Hoppas det blir en verklighet av något projekt, och inte förblir en vision. Personli-
gen tror jag inte att det kommer att öppnas och drivas som tidigare, med en konferens- och hotelldel. Detta innebär 
att våra Solbackadagar måste planeras om till annan ort med möjlighet till övernattning och olika aktiviteter. Årets 
Solbackadag firas återigen på Sundsta Säteri, Roslagen. Detta är den 111:e Solbackadagen, och 77 år sedan Fören-
ingen Solbackapojkarna bildades.

 
En tråkig nyhet nådde oss den 23 juni förra året. Hans Norrman avled efter en lång tids sjukdom. Hans blev 86 år.
Begravningen ägde rum i Mariakyrkan i Sigtuna torsdagen den 19 juli 2012. Föreningen Solbackapojkarna he-

drade Hans med Solbackafanan iklädd sorgflor under begravningsgudstjänsten, och tog ett sista farväl av Hans “Mr 
Solbacka” Norrman. Det var en ljus och fin begravning, samt en trevlig minnesstund därefter.

För mig personligen var Hans Norrman en människa som har betytt mycket, och lärt mig enormt mycket genom 
tiden, allt sedan vi träffades första gången på Västerbo 1i augusti 1968. Hans med fru Eva och barnen Maria och Jo-
han bodde på Västerbo 1, där jag skulle bo första året på Solbacka. Hans blev då min husfar, och hälsade mig välkom-
men på sitt karismatiska sätt. Efter en vecka var kollegiet organiserat, och Hans blev då tillika min klassförestånda-
re. Hans Norrman är den mest pedagogiska lärare jag nånsin haft under min skoltid. Under andra ring på Backen var 
jag Qurator, och Hans var då vårt språkrör mellan skolans ledning och elevrådet. Efter min studentexamen 1971 såg 
Hans till att jag blev invald i Föreningen Solbackapojkarnas styrelse redan 1972, där Hans var ledamot sedan länge. 
Det behövs en föryngring hävdade Hans. 

Då Hans avgick som styrelseledamot efter många års idogt arbete, hade jag dessförinnan blivit vald till ord-
förande för styrelsen, och var med och beslutade om att Hans Norrman utsågs som hedersledamot i Föreningen 
Solbackapojkarna. Hans uppskattade denna honorering väldigt mycket. Under min tid som styrelsens ordförande 
höll jag alltid Hans informerad om vad som hände i olika frågor på Solbacka och i föreningen. Många trevliga tele-
fonsamtal och mejl korrespondens har hunnits med under årens lopp. Hans var ett fantastiskt bollplank för mig, som 
jag kunde diskutera alla spörsmål med. Hans hade många dimensioner för mig, och det var med stor sorg och tårar i 
ögonen som jag mottog den tråkiga nyheten att min pater, lärare, klassföreståndare, språkrör, styrelseledamot, he-
dersledamot, bollplank och en kär god uppskattad personlig vän hade gått bort. Jag kommer alltid att minnas dig, 
och saknaden är stor.

Efter en lång och jobbig vinter är nu ändå våren i antågande, och vi kan se fram emot att fira vår traditionella 
Solbackadag den 24-25 maj i Roslagen, Sundsta Säteri, hos Lasse Baalack och dotter Therese som anrättar en väl-
smakande tre rätters middag på vår Solbackadag, se inbjudan på baksidan av tidningen som återigen har tillkommit 
tack vare vår eminenta redaktör, Lennart Jarnhammar. Föreningen är skyldig dig ett tusenfaldigt TACK ! Du gör 
ett kanonjobb!!

Detta år är det ett stort antal 60-års jubilarer , 11 st av 14 levande, som anmält sig till Solbackadagen. Sammankal-
lande har varit Åke Nerell, Falun. Fantastiskt bra jobbat!

Skolan upphörde som ni alla vet 1973, vilket innebär att det är sista gången som vi har ett 40-års jubileum. jag 
hoppas att det finns några ordningsmän i studentkullen 1973 som ser till att sammankalla så många som möjligt och 
fira detta unika jubileum. Chansen kommer aldrig mer!

Alla hälsas varmt välkomna till årets Solbackadag !
 
Er tillgivne orförande
Tomas Stenberg

Ett förlamat Solbacka  



Hemligheten om Bröderna Danielssons pokal
Tidningen fick ett brev från Claes Beckman i Stockholm, 
som behöver vår hjälp! Han skriver: ”Jag har vid flera tillfäl-
len tänkt berätta om min fina silverpokal, som jag har kvar 
från mina år på Solbacka. Pokalen är stor 18 cm hög och 14 cm 
vid, mycket vacker med blommor. I pokalen står ingraverat 
” Bröderna Danielsons vandringspris i orientering ” och de 
personer som fått priset är enligt ingraveringen ”1945 Stig 
Wallén, 1946 F. G. Berg, 1947 O. Eissen, 1947 C Beckman, 
1948 C Beckman och 1949 C Beckman”. Jag gick på Solbacka 
under åren 1946 -1951. Är det någon av de som då gick på 
skolan som vet vem bröderna Danielsson var och kom ifrån så 
är jag tacksam för information. 
 För de som inte kan placera mig riktigt är jag den Claes 
Beckman som sedan långe drivit herrboutiquen ”Look Mr”, 
mitt emot stora Åhléns på Klarabergsgatan 35. Idag är det 
min son Fredrik som sedan flera år tillbaka är min delägare”. 
 SVARET: Tidningens redaktör hittade bröderna Da-
nielsson i en matrikel från 1953! Carl och Per Olov Daniels-
son var Stockholmspojkar boende i Äppelviken i Bromma. 
Ett än idag förmöget villaområdet vid sjökanten av Mälaren 
mitt i mot Stora Essingen. Carl var den äldste av de båda och 
född 1921 och Per Olov 1924. De började på Solbacka 1936, 
då Carl var 15 år och Per Olov 12 år. Det bör ha varit i realsko-
lan de började. Hur länge de blev kvar kan jag inte se. Men 
jag hittade Per Olov senare då han hade återvänt till skolan 
1943 när han hunnit blivit 19 år och då handla det om gym-
nasiet. Säkert tog han studenten detta år. Om någon vet mer 
om dessa båda bröder skulle det vara roligt att veta mer. Det 
bör vara Per Olov Danielsson som instiftade pokalen 1945, 
strax efter att han slutade. Roligt att Claes Beckman har den 
hemma som ett kärt minne från sina skolår.

Vargjägaren Kaj Sjunnesson på Välnäs.
Sökandet efter den 10-månader gamla vargungen Vulko var 
slut. När den för andra gången på två dagar försökte ta får på 
gården Välnäs på Fogdö mellan Eskilstuna och Strängnäs var 
fårfarmaren och Solbackaeleven (1966-69) Kaj Sjunnesson 
beredd. 
 Kaj berättar: ”Jag hade haft två attacker på mina djur. Tre 
av mina finaste baggar hade gått åt. Första besöket av vargen 
var en lördagskväll. Då tog sig vargen igenom stängslet in i 
fårhagen. Mina 300 tackor fick panik och sprang rakt igenom 
stängslet upp till gården. Senare på söndagen hittade jag två 
av mina finaste avelsbaggar döda. På måndagseftermiddagen 
fann jag den tredje.”

 Kaj kontaktade då jaktvårdsfolk som kunde konstatera att 
det var varg som gett sig på baggarna. På en av baggarna var 
allt inkråm och en del av bogarna uppätna. 
 ”Man brukar säga blodad tand och det stämmer på den 
här vargen. Jag var imponerad av vargens bett som sådant. På 
en av baggarna hade den gjort ett ”snyggt jobb”, men vargen 
är en riktig ”killermaskin”. Men de två andra hade förblött av 
sina skador. Efter attacken på lördagen trodde jag att vargen 
skulle gå vidare. Men så blev det inte. 
 På måndagskvällen såg jag att vargen kom in mot gården 
och sökte efter en ingång till hagen med de 300 tackor jag då 
hade ute på bete intill fårhuset. Jag ropade till mina tackor 
för att varna. Men inget hände. Vargen fortsatte och jag följde 
efter. Till slut var jag cirka 60 meter ifrån den. Då sköt jag. 
Det var ett bra skott. Inget lidande. 
 Men Kaj är ingen ”varghatare”. ”Absolut inte. Jag tycker 
det är fina djur. Men den här tillhörde inte den svenska 
vargstammen. Den var på rymmen från en djurpark. För mig 
känns det väldigt skönt att det är så. De hade ju själva skjutit 
den andra vargen som rymt från Kolmården. Hade det här 
hänt i februari hade vargen lufsat förbi. Fåren hade inte varit 
ute. Men nu var de i hagen och under veckan skulle ytterli-
gare 650 tackor med 700 nyfödda lamm släppts ut. Vår gård 
Välnäs är för övrigt en av landets största lammproducenter.”
 Direkt på morgonen därpå tillkallades polis, länssty-
relse och Kolmårdens djurpark. En anmälan finns om illegal 
rovdjursjakt eller brott mot jaktlagsstiftningen. En förunder-
sökning är inledd, men polisen tror inledningsvis inte att den 
kommer att leda till något. Troligen får fårfarmaren ersätt-
ning av länsstyrelsen för sina förlorade djur och en polisut-
redning har han inget emot. Kolmårdens djurpark åkte direkt 
upp till Välnäs Gård då vargen skjutits: ”Vi scannade av och 
såg att det var vår varg. Känslorna är blandade. Vi har försökt 
få tag i den under en månad nu. Det var inte otroligt att det 
skulle sluta så här. Den har ändå skött sig rätt bra. Tidigare 
har vargen tagit en råddjursget och ett kid. Tyvärr hade den 
det dåliga omdömet att ge sig på fåren. Då förstod vi att det 
inte skulle gå så bra. Det blev ett vemodigt slut. Vi trodde 
nog inte heller att en 10-månaders vargunge, uppfödd i en 
djurpark, var kapabel att fälla sådana här villebråd.” Det var 
vad Kolmården Djurpapark hade att säga om sina vargar på 
drift i Sörmland och på Kajs gård Välnäs.

Det kom ett mail från Micke Oldby
”Hej Lennart. 
Kul att höra från dig. Hoppas allt väl. Har inte, tyvärr, mycken 
kontakt med Backen-folk längre. Bor fortfarande i södra 
Spanien, men troligtvis börjar tiden här nere gå mot sitt slut! 
Det latinska och nordiska strular till sig ibland, men det kan 
väl allt göra! Vore bussigt om du skickar tidningen till min 
dotters adress i Ystad istället. Jag har också en son som bor i 
Köpenhamn, han blev 30 i höstas. 
Må väl Micke Oldby”.
 Vem av oss från studentkullen 1969 minns väl inte Micke 
Oldby. Han kom in som en virvelvind på skolan från Piteå 
och snart var han kompis med allt och alla. Micke var natur-



vetare och gick i klass 3C med klasskompisar som Lill-Marie 
Pettersson (nu Persson), Klasse Klementsson, Hans Åberg, 
Claes Landahl, Håkan Frising, Yvonne Carlsson, Stellan 
Niklasson och flera andra. 
 Micke fick ett litet rum på Olympen I och trivdes bra från 
första början. Han hade nog haft en hel del problem med sitt 
livaktiga lynne hemma i Piteå. Pappa Oldby var läkare där 
och hade nog tröttnade på Mickes vilda leverne. Skulle det 
bli ordning på honom var det nog säkrats att sätta honom på 
internat. Det blev Solbacka och jag har en känsla av att det 
nog var ett klokt beslut.
 Micke blev snabbt kompis med ”Masse” Andersson, 
Martin Gerentz, Staffan Olesen, Torgils Bonde, Göran Ge-
benius och alla andra på Olympen. 
 Jag har också ”dokumntärbilder” från den beryktade 
hemliga sillunchen vi organiserade ute på Ekholmarna i mars 
1969 och strax före studentskrivningarna. Vi trodde alla att 
vi kunde hålla allt hemligt men av en eller annan anledning 
kom det naturligtvis till rektor Ehns och hela kollegiets 
kännedom om vad vi hade haft för oss. Till en början var vi 
sturska och trodde aldrig de skulle kunna samla bevis mot 
oss. Efter ett par veckors förhör samlades samarbetsnämn-
den för beslut. ”Loskan” Nilsson var den manade på för att få 
oss relegerade. 
 I sista stund tvingade vi att erkänna allt, annars vilade 
hotet tungt om att omedelbart bli relegerade från skolan. Vi 
hade inget annat val än att erkänna. Jag minns att rektor Ehn 
beordrades oss all att samlas i klassrummet bakom rektorsex-
peditionen. 
 Rektor Ehn steg in med högdragen min. Han ansåg att 
det var ett lämpligt tillfälle att också tilldela några av oss 
några andra allmänna omdömen om vårt annars allmänt usla 
beteende på skolan. Vi tvingades upp på skampålen. Vi som 
drabbades strängast var förutom Micke Oldby även Mats An-
dersson, Nisse Pihl, Kaj Sjunnesson, Martin Gerentz, Staffan 
Olesen, Carsten Nordström, Lennart Jarnhammar och några 
till.  Gingi Löwenhielm kunde man inte komma åt eftersom 
han den sista terminen hade flyttat hem till familjegården 
Norrtuna utanför Gnesta. I sista stund lyckades däremot 
”Tarras” Löfgren krångla sig ur sitt ansvar, eftersom han var 
livrädd för vad som skulle hända om pappa ”Bufflas” skulle 
få reda på att han hade varit med om att han både ätit sillunch 
och druckit sprit på Ekholmarna. 
 Flera av oss blev suspenderad i två veckor och fick åter-
vända till Solbacka efter att i hemlighet ha tillbringat större 
delen av tiden med medföljande skoluppgifter i familjen 
Sjunnessons sommarhus i Torekov. Det var nog ingen vidare 
hemlighet och det rådde inget tvivel om vad som lärarkol-
legiet tyckte. Vad lärarna däremot aldrig fick reda på var att vi 
hade haft med en kamera på sillunchen på Ekholmarna och 
där vi dokumenterade allt som hände under kalaset. Masse 
Andersson höll hemligheten om negativen en tid för sig själv 
och gömde negativen på ett pålitligt ställe i fotolabbet i käl-
laren på Allén. Senare då vi återvände till skolan kopierades 
bilderna och de sitter än idag i ett av mina fotoalbum från 
Solbackaåren. Tur att kollegiet inte fick nys på bilderna då 

hade det nog inte räckt med två veckors suspendering utan 
något betydligt hårdare straff.
 Flera av bilderna visar till exempel hur Micke Oldby gick 
till väga för att han skulle få upp sillburkarna med en stor 
knölpåk. Innan och mitt i röran på vi planerade sillkalaset 
hade vi glömt att ta med oss en konservöppnare, varför vi 
hade allvarliga problem med öppnandet. 
 Micke löste problemet iklädd min stora regnkappa som 
satte på sig framifrån. Burköppnare gick dåligt, men till slut 
fick vi upp tillräckligt många för att kunna börja lunchen. 
Potatisen kokades på ett lite spritkök som vi hade med. Snap-
sarna flödade och sällskapet blev rejält berusade, varför det 
nog var bra att det inte hände något riktigt allvarligt på isen 
då vi vacklade hem sent på eftermiddagen. 
 Vart tog då Micke vägen efter studenten?
 Efter att vi slutat på Solbacka hade de flesta av oss tät 
kontakt med varandra. Micke Oldby var kvar ett tag i Stock-
holm innan han gav sig av till Danmark för vidare studier 
till arkitekt. Han gifte sig med en vacker läkare och bosatte 
sig i Småland. Under 1980-talet utsågs han till stadsarkitekt 
i Eksjö innan han beslutade sig för att ge sig av på äventyr 
söderut. Han hamnade på Mallorca där han köpte en stor se-
gelbåt som han inredde till sitt hem. Sedan dess har han haft 
segelbåten som både hem och inkomstkälla för segelintresse-
rade turister. Nu har tiden rullat vidare och det verkar nu som 
om han är på väg tillbaka hem. Vem vet för nu är det tyst igen.  
 Har han satt segel igen?

Hellerström och Engzell på alptopparna
Claes Hellerstöm har också hört av sig till Hört Hänt & Sett. 
Claes gick på Solbacka under slutet av 1940-talet och är ännu 
pigg och allert. Han skriver så här med hälsning till alla i 
föreningen: 
 ”Fortfarande går det utför för oss två gamla Solbackapoj-
kar och vi menar då alpint. Solbackapojkarna Göran Engzell, 
född i maj 1928 och jag själv Claes Hellerström, född i juli 
1928 båda på väg mot 85 år. Min kompis Göran beger sig till 
franska alperna, Meribelle, Les Trois Vallées nu i februari 
och jag själv till Zug/Lech, Vorarlberg i Österrike, där vi varit 
i 62 år i rad tillsammans med barn och barnbarn alltså 3 gene-
rationer. 
 Vi bor alla hos en skidlärare i Zug, 3 km från Lech och bor 
vägg i vägg med hästar, höns och kossor, lantligt i allra högsta 
grad. Claes har haft pappan Gebhard husbonden under tidi-
gare år som skidlärare. Liften finns 200 meter från boendet, 
annars tar man bussen till Lech, där skidskolans elever sam-
las varje morgon klockan 10.00. Vi slipper åka till Lech och 
köa till liften med alla eleverna, vi tar istället liften 20m från 
vårt boende direkt upp till 2 200 m och har nerfarterna för oss 
själva mellan 9.00-10.00.
 Förutsättningen är att jag är i jag alltid är i fin form varför 
jag varje dag tränar flitigt och själv kan leda jag morgongympa 
alla mornar på seniorboendet Nockebyhus och två lunchpass 
i stan samt ett pass i Sundbyberg. Ja, det gäller ju att vara i 
form hela livet. Sans doute! Med vänliga hälsningar Claes”.



Hälsningar från Mallis!
Jan ”Munken” Munkberg, Michael ”Tarras” Löfgreen, Tor-
gils Bonde och Fredrik Cederlund. Alla utom Munken bor i 
egna hus på Mallorca. Vad gör killarna på dagarna kan man 
undra? ”Munken” skriver:
 Tarras går ut med hundarna, vattnar i trädgården samt 
dricker rödvin på dagarna och trivs alldeles utmärkt med 
detta. Gruvar sig mycket varje gång han måste åka hem till 
Sverige. 

Från vänster; Munken, Tarras, Torgils och Fredrik

 Torgils odlar apelsiner på sin Finca där han förutom att 
åka runt med traktorn också far runt med sin fina Merca och 
äter lunch med kompisarna. Dock är det numera noll %-tig öl 
som gäller förutom apelsinjuice och smarriga bakverk. 
Fredrik jobbar som färdledare på bergsvandringar, bland an-
nat. Han är en mycket omtyckt sådan och kan varmt rekom-
menderas. Han går under namnet ” Cabra de Montana ” av 
ortsbefolkningen. Tidningens redaktör vet även att Fredrik 
arbetade sommaren 2102 som uppskattad guide åt Strömma 
Turism & Sjöfart där han visade svenska och internationella 
turister den stockholmska skärgården ombord på Waxhollm 
III som dagligen lägger ut från Nybrokajen på turen ”Tusen 
öars kryssnig. Tips till sommaren ut till Strindbergs Ky-
mendö, konstnärerna Bruno Liljefors och Axel Sjöbergs yt-
terskärgård och mycket annat sevärt. Tre serveringar hinner 
man med och serveras under heldagsturen.
 Munken är bara ”snyltgäst”, väldigt ofta, hos Tarras där 
han får bo i ett eget litet hus på gården. Han tar långa prome-
nader tidigt varje morgon i byn Calvias omgivningar. Sitter 
under fikonträdet och läser böcker och tar ibland en tur med 
lokalbussen till Palma.

Kompisarna Gräbner och Palm
Bilden nedan är en detalj från ett större fotografi som idag 
hänger i museet på Solbacka och visar ett hav av pojkar i 
aulan i slutet av 1950-talet. Det är strax dags för helgbio och 
längst fram till vänster skymtar två ansikten bland realskole-
eleverna: Göran Palm och Christer Gräbner. Christer började 
redan 1954 i 2:5 för att sedan vara borta i ett par år då han 
återvände till skolan och hamnade i 4:5. 1958 var det dags för 
gymnasieår då började också Göran Palm. Christer och 

Göran blev då rumskamrater på Västerbo 1, med Bror Åker-
blom som pater. 
 ”Vi hade mycket att pratat om varje kväll”, berättar 
Christer ”och hade svårt att släcka, varför magister Åkerblom 
varje kväll ropade högt: ”Palm, Gräbner. Släck där nere!” 
Sedan dess har de under alla år varit bästa vänner, med 
samma intressen kring det mesta. Christer har varit verksam 
i Stockholm sedan Solbackaåren. Medan Göran Palm under 
många år varit bosatt i Tyskland, där han i Hamburg driver 
en större färgfabrik. Sedan några år tillbaka har Göran och 
Christer återvänt till både Solbacka och Sandhamn för att 
kunna knyta an till den gamla vänskapen. Både Göran och 
Christer är sedan ett par år också medlemmar i Solbackapoj-
karna styrelse.

Längst upp till vävnster Göran Palm. Med slips Christer  Gräbner.

Marianne Wallbergs ”Öl-& whiskymässan” tar 
över lokaler i Nacka Strand.
För 22 år sedan jobbade Marianne Wallberg som konsult för 
att kunna sätta fart på mässan i Nacka Strand. Men när AP-
fonderna tog över ägandet fick hon maka på sig, och nöja sig 
med att via omvägar hyra in sig för att få tillgång till lokalerna. 

Nu har Marianne köpt bolaget som driver och är operatör för 
mässan varför hon nu kan öppna sin egen verksamhet den 
första april 2013. Företaget som hon köpt har tills idag haft 
namnet ”J Event” och har tidigare ägts av Operakällaren Ca-
tenaccis restaurang- och hotellbolag Nobis. I fortsättningen 
kommer Mariannes företag få namnet ”Nacka Strandsmäs-



san”. Mässlokalerna består av drygt 5 500 kvadratmeter och 
det hela kommer att starta med ett stort ”Öppet hus-kalas”. 
Vi kan passa på att tipsa om ett besök när öl- & whiskeymäs-
san startar. Ett oförglömligt och lärorikt besök. Vår ordfö-
rande Tomas Stenberg är med och håller i trådarna med 
insläpp och annat. För mer information kontakta ”Stenis” via 
föreningens hemsida.

1953-års studenter firar 50-år jubileum
Åke Nerell har skickat en fin beskrivning Solbacka Tidning-
en över sina gamla Solbackakompisars “liv och leverne” från 
studenten 1953. Här kommer den en liten kortversion. De 
flesta av dem kommer till Solbackadagarna på Sundsta i år: 
 Sven-Otto Allard. Har haft jobb på olika Ambassader 
runt om i världen. Han var även kansliråd på Utrikesdepar-
tementet. Han har förutom tjänstgöring på Departementet 
också varit verksam på ambassaderna i London, Bangkok, 
Wien, Pretoria, Kairo, Arhén, Warszawa, Hanoi samt på 
generalkonsulatet i Sydney. Lennart “Stånkan” Bengtsson. 
Har efter studieåren ägnat sitt liv åt familjeföretaget Falu 
Kuriren, sedermera Dalarnas Tidningar, som vd och ansva-
rig utgivare. Han har varit med om en fantastisk resa i 2007 
såldes företaget till Mittmediakoncernen, som idag ger ut 17 
tidningar norr om Dalälven. 
 Richard “Lappen” Hallén. Han arbetade i vinbranchen 
på 60-talet och är aktiv i Föreningen Munskänkarna sedan 
mer än 50 år. Har arbetat från 1970-talet som informations-
chef på MICHELIN med ansvar för de fem Nordiska Län-
derna med ansvar för däck, motorsport och Guide Michelin. 
Ulf Hedberg. Gick på GCI tillsammans med “Tumba” 
Johansson och Prinsessan Birgitta. Bor nu i Norrköping. Där 
finns också magister Reidar Sunnerstam, som var lärare på 
Solbacka 1963-64 i samhällskunskap och religion. Arne Hel-
gesson. Jobbade hela livet i familjens väskshop i Göteborg. 
Arne bor som pensionär i Floda och seglar julle med sprisegel 
på Västkusten varje sommar. 
 Pelle Hernblom. Fick sin tandläkarlegitimation 1958 vid 
“Käftis” i Stockholm. Började direkt på en liten enmanskli-
nik i Julita och var där i tre år. 1961 öppnade egen praktik i 
Katrineholm och drev den till 1999. Segling, utförsåkning, 
jakt i alla former är andningshål under fritiden. Dagarna 
fylls nu med förtroendeuppdrag i några styrelser, bl.a ordf. i 
Kyrkofullmäktige i Katrineholm. 
 Örjan “Linkan” Lindqvist. Några resor i M/S Vingaland, 
plåthallen Götaverken, ritkontoret Eriksberg. CTH linjen för 
Skeppsbyggnad. Alltså, ajöss CTH till spantrutor och propel-
lerberäkningar, det blev markbundna fordon, närmare bestämt 
bussar, ett obetydligt produktslag hos Volvo då. Vice vd på 
Konstruktion med ansvar Produktplanering, FU och beräk-
ningsavdelning. Planen att lämna vid 60 sprack med en ny vd. 
 Åke Nerell. Gick på KTH (Flygteknik) samtidigt med 
Gösta Apelskog (Elektroteknik). Åke fick SAAB:s  flygsti-
pendium 1957 och tog flygcertifikat. 1960  blev Åke Civilin-
genjör, började jobba på Fläktfabriken i Nacka. Senare det 
blev Theorells i Stockholm och Bahco Ventilation i Enkö-
ping. Var Marknadschef på Bahco GmbH i Frankfurt 

och blev därefter VD för AGA:s  dotterbolag Candorchemie 
GmbH och gjorde affärer i Tyskland och Öststaterna. Han 
slutade på familjeföretaget Nerell Ventilation och pensione-
rade sig 2003. 
 Sven ”Ingvar” Sandén. Gick på Tandläkarhögskolan i 
Stockholm samtidigt med Gunnar Dahl och Pelle Hernblom. 
Han har varit tandläkare hela livet, men är numera pensionär 
och bor i Skottorp. Är fortfarande en mycket skicklig jazzpia-
nist. Flög som pilot sjöflygplan under många år. 
 Per Hugo Santesson avled nyligen i cancer den 4/3 . 

 Göran “Vargen” Schlyter. Han blev civilekonom 1958 
och jobbade därefter hela livet för LM Ericsson. Lämnade 
Sverige för Holland i ett år, sedan Marocko där det blev 
uppstart av ett dotterbolag under sju år. Var regionschef i 
Frankrike under tre år. Hasse Sylvén. Tog en jur kand efter 
studenten. Först jobbade han i näringslivet. Sedan har han 
jobbat på SACO i många år. Hasse är numera bosatt på Svea-
vägen i Stockholm. 
 Rikard “Ricke” Widerström. Tog examen i företagseko-
nomi, drev egen firma, blev inköpare på Tretorn, studerade 
pedagogisk utbildning i Gävle och I Linköping, varefter han 
arbetade som ekonomilärare tills han blev pensionär. 
Jan “Ölet” von Oelreich. Civilekonom vid Handelshögsko-
lan i Stockholm, liksom “Lappen” och “Vargen”.Var under 
många år inom Scaniakoncernen både i Sverige och utom-
lands. Senast som styrelseordförande för fler av Scanias dot-
terbolag bl.a. Ryssland, Ukraina, Baltikum och Polen samt 
dessutom i KAK. 
 Claës  Öhman. Är fortfarande aktiv som ledare för 
Saltsjö-Dufnäs Marina och inte alls pensionär. Efter praktik 
vid tunnelbanebygget vid blivande T-centralen under 1 år, 
blev det Sjökrigsskolan, som avslutades med reservofficers-
examen. Betygen räckte till att komma in på Chalmers, där 
tillbringade han 3 år tillsammans med bl.a. Örjan Lindqvist. 
Det var alldeles för trevligt i Göteborg, så slutstationen för 
studierna blev STI i Stockholm och en ingenjörsexamen. 

Flygaresset Åke Nerell i sin stridsmustang



och flera rejäla fördrinkar i “Solbackabaren” innan det blev 
dags för den årliga festmiddagen på Värdshusets veranda. 
Inte mindre än 28 gäster fanns runt bordet och som alltid var 
maten fantastisk. Att Lars roliga och spirituella välkomsttal 
gjorde att stämningen snabbt kom på top var givet. Vi är alla 
tacksamma för värdparets aldrig sinande värme och glädje 
och för att vi får komma ut varje höst till Sandhamn. Väl mött 
hösten 2013.

Fr.v Janne 

Fr.v. Madde  Åkerfeldt, Thomas Erikson, Lars Wikström,  Lasse Baalack på Sandhamn

Solbackadagen på Sundsta 2012
Eftersom hela Solbacka fortfarande förra året låg i en full-
komlig Törnrosasömn tvingades föreningen lägga firandet av 
Solbackadagen på annan ort. Lars Baalack tog sig an firandet 
och bjöd in föreningens medlemmar till sin gård Sundsta i 
Roslagen. Ett 30-tal personer mötte upp och firandet lycka-
des mycket väl. Lasse anordnade tävlingar i både golf och 
folkracing. Mat, dryck och övernattingen var över all för-
väntan varför alla var synnerligen glada och nöjda över hela 
arrangemanget. 
 Bland gästerna i vimlet kunde tidningens egen “Hört, 
Hänt & Sett –Reporter” upptäcka många “Backenkändisar” 
i vimlet: Målarkungen från Hamburg  Gunnar Palm, Tenn-
stoplegenden Gunnar Ekdahl, delikatesskungen Torgny 
Zetterling, Olof Holm från Stenugnssund, prinsen av Åtvida-
berg Thomas Erikson, Skärgårdsorginalet Herr Hoppe som 
körde som en prins på Folkracetävlingarna och slog folk med 
häpnad, Julitas ekonomiminister Ove Svedberg, skönhets-
drottningen Madde Åkerfeldt, tandläkarprofessor Christer 
Persson, Tennstopets Grand Old Man Christer Gräbner, Pre-
sidenten av Solbacka Tomas Stenberg bland många, många 
andra välkända och okända ansikten.
 I år hoppas vi på ännu fler gäster eftersom de flesta av 
Åke Nerells gamla studentkompisar har anmält sig och 
kommer att dyka upp. Läs mer firandet och aktiviteterna på 
tidningens baksida om årets Solbackadag.

Sandhamnsmiddagen hösten 2012
Redan på båten ut till Sandhamn och till Lars och Ann Marie 
Wikström vackra Wärdshus samlades gäster som aldrig förr. 
Några kom i egna fartyg och redan under fredagkvällen 
var stämningen på topp i den lilla krogstugan “Dahlbergs-
rummet”. De flesta gästerna hade inkvarterats uppe i Lars 
historiska och nyinredda “Missionshus”. Här togs både en Styrelsen för föreningen Solbackapojkarna på Sandhamn 2012



sökte tränga djupare in i det elektriska mysteriet. Det 
innebar ideligen utskällningar av rektor Berglund och 
ännu strängare förhållningsregler.

Periodtalet var mycket låg i strömmen så att lamporna 
flimrade besvärande hela tiden. Någon ansåg med be-
stämdhet att orsaken var den drivande 2-takts motor. ”En 
4-taktsmotor skulle lösa alla problem” ansåg han. Drift-
säkerheten var långt ifrån den man är van vid nu är detta 
skrivs i slutet av 1940-talet. Och de gamla fotogenlampor-
na måste därför alltid finnas till hands.

Jublet var odelat bland grabbarna då ljuset plötsligt, 
under pågående läxis, började dala och lämnade alla i 
mörker.

De flesta var försedda med egna små elverk i form 
av ficklampor, vilka de redan haft med sig innan skolans 
elverk installerades. 

Man kan inte påstå att dessa lampor var speciellt por-
tabla, men de var bättre än ingenting alls. Då skolans lam-
por tändes genom att man enkelt vred på en knapp var 
något mycket säreget.

Vaktmästaren, som dagligen skötte elverket, hade 
en besvärlig tid, eftersom han hade fullt sjå med att hål-
la grabbarna borta från verket. Det ideligen bytande av 
propparna och lamporna var inget som uppmuntrade 
hans tillvaro direkt. Men eleverna var glada. 

Det var en kulen höst, troligen 1914, då det glimmade 
till i det nyinskruvade lamporna och skolan fick sin elek-
triska belysning. Före denna stora dag fanns enbart foto-
genlampor, som dimmigt upplyste skolsalarna och elev-
rummen. Förutom alla de insmugglade ljusstumpar som 
de äldre och mera försigkomna tände efter släcknings-
dags och för att i smyg läsa spännande indianböcker eller 
njuta av undangömt godis.

Att lampglasen inte skulle hålla särskilt länge förstod 
alla, eftersom de användes till så mycket annat än de 
egentligen var till för. Det var möjligt att det var orsaken 
till att rektor Berglunds beslut att installera ljus på skolan.

Några kraftledningar fanns ännu inte på den tiden, åt-
minstone inom ekonomiskt avstånd. Så ett litet kraftverk 
installerades och placerades i vedboden intill Vakten. Det 
bestod av en tuffande tvåtaktsmotor som drev en gene-
rator som alstrade ström till de elektriska ledningarna. 
Motorn tuffade och hostade och eleverna njöt av fotogen-
oset från motorn och den ojämna takten. Men det var ny-
modigheten i sig som man njöt mest av.

Alla hade följt förberedelserna med största spänning 
och långt innan verket och motorn sattes igång kände 
många sig som fullärda elektriker och kände till allt om 
elektroteknik. Trots det förorsakade eleverna ideligen 
sönderbrända proppar genom kortslutningar då man för-

Då Solbacka fick elektriskt ljus
Lennart Jarnhammar



Visste ni att Ernst Nyberg var med att starta upp bil-
skolan på Solbacka under hösten 1964. Det hade redan 
tidigare önskemål om detta men det tog sin tid att få det 
hela att fungera. Rektor ”Tosse” Magnusson och Lars 
Oskar Nilsson var välvilliga till förslaget och förhand-
lade med föräldrar för att få dem med. Ett av villkoren 
var naturligtvis att teoriundervisningen inte skulle störa 
den vanliga undervisningen. ”Tosse” förhandlade med 
Länsstyrelsen och efter en hel del byråkratisk pappers-
exercis kunde man sätta igång på hösten 1964.
 Som lämplig bilskola valdes Flens Bilskola som 
drevs av Arne Hedlund. Han hade redan 1946 börjat i 
Eskilstuna och 1954 öppnade han eget i Flen. Till sin 
hjälp hade han den före detta polismannen Rune Berlin 
med i verksamheten. 
 Självklart blev det en lyckad satsning. Under det 
första halvåret fram till februari 1964, då allt var klart 
anmälde sig inte mindre än 40 elever till teoriundervis-
ningen. I januari hade 6 stycken godkänts och på en bild 
i Katrineholms Kuriren från januari 1964 sitter eleverna 
Johan Juhlin och Per Unsgaard i Arnes körskolebilen 
med Arne.
 Lektionerna hälls uppe i Skolhuset på andra vå-
ningen i magister Norrmans historiesal. Det krävdes 
minst 12 lektioner om vardera 2 timmar med rast en 
gång i vecka. Därefter var det dags för övningskörning 
på landsvägen till Flen. Halvvägs bytte man förare och 
samma sak skedde på tillbakavägen.
 Själv tog jag mitt körkort på våren 1967 och minns 
att Arne Hedlund var en hedersknyffel. Vi kunde säga 
”Du” till honom och inte ”magistern” eller något annat 
trams. Det var befriande. Jag tror att det var på tors-

dagarna vi övningskörde. ”Walle” Walfridsson hade 
övat mycket och länge och det tog lång tid innan hans 
körkort var klart. 
 Snabbare trodde ”Gingi” Löwenhielm att det skulle 
ta och då han var med första gången på landsvägskör-
ningen och vi skulle byta halvvägs till Flen. ”Gingi” 
placerade sig självsäkert vi ratten och satte igång bilen. 
Han hade erfarenhet från familjens gård Norrtuna 
utanför Gnesta, där han hade tjuvkört redan från 15-års 
åldern. Väl uppe på 3:ans växel förklarade han för oss 
andra i baksätet: 
 ” Killar! Vet ni hur man växlar utan att trampa ur? 
När varvtalet är tillräckligt högt är det bara att trycka in 
4-an”. Och så sköt han upp växeln utan att trampa ur.
Det blev tyst i bilen men efter några sekunder sade 
Arne lugnt till Gingi:
 ”Gingi”. Vill du vara snäll och köra in där borta vid 
vägkanten där det finns plats och stanna bilen. Jag tror 
att vi skall låta någon annan få köra nu!”
 Efter det blev det en snopen Gingi som fick sätta 
sig i baksätet. Han begrep att han inte kunde imponera 
på Arne. I Flen fick vi hänga på Konditori Violen innan 
alla hade övat ”stadskörning”. Det fanns ett rödljus i 
hela Flen men ännu ingen rondell. När jag körde upp på 
våren hade jag ingen som helst kunskap om varken ron-
dellkörning eller stadskörning. Men lycklig var jag när 
jag äntligen fick mitt körkort. Det kändes för det flesta 
av oss viktigare nästan än att ta studenten. 
 Att jag redan bara efter en månad lyckades med att 
buckla till pappas Merzedes i fronten på Sveavägen i 
Stockholm är en annan historia.

När bilskolan startade på hösten 1964
Lennart Jarnhammar

Möt våren på Solbacka med en kaffekorg!
Alternativ Solbackadag lördagen 25 maj, 2013

Solbackadagen har alltid varit förknippad med en 
promenad på Storstigen för mig, och jag vet att det är 
många som har samma uppfattning om att det är under-
bart att gå där, minnas och filosofera lite om livet 
och se naturen som vi vistades i som unga.
 Jag, kommer i år på lördagen den 25 maj åka till 
Sobacka, ta med mig en kaffekorg och stå vid Storeport-
klockan 10.30, för där invänta andra, som kanske har 
samma intresse. Skulle vädret bli dålig på lördagen så 
blir kanske söndagen bättre! Hur var det där med dåligt 

väder eller dåliga kläder? Kanske kan man grilla korv 
nere vid Sjöstugan vid Mistelns strand.

 Kontakta Urban Torell. Elev på Solbacka under åren 
1965-1971, 
 Har du några frågor, kontakta gärna mig på mobilen 
070 751 05 06 eller skicka ett mail, urban.torell@com-
hem.se

Välkommen till Solbacka!



Ser han månen undrar jag? Där nere i sitt ensamma rum 
på Ekebo. Ser han den gnistrande snön därute om nat-
ten. Ser han den blå mångatan på isen?
Eller hör han ibland rösterna från förväntansfulla abitu-
rienter som en gång fyllde gamla Nain. Kanske till och 
med nynnar röster från torparfamiljer som levt där på 
sluttningen sedan urminnestider. 
 Kanske ser han Vintergatan och Karlavagnen bland 
det oändliga myllret av stjärnor däruppe? 
 Säkert hör han hur det dånar i isen på senvintern, då 
den första vårvintern är i antågande? Men ser han räven 
nere på fälten mot Solberga. Undrar han varför den skäl-
ler? Ser han hur den tassar på skaren, där den letar och 
lyssnar efter sork? 
 Ser han vassen hur den böljar i vinden nere vid strand-
kanten en gråkall januaridag? Ser han hur det blånar 
över skogen och sjön då det första vårljuset fyller himlen? 

Hör han de fina tonerna från mesarna i sin ihärdiga jakt 
efter mat i de gamla björkarna utanför? Nog ser han hur 
det droppar smältvatten från taket när vårsolen gassar 
på mot sydsidan en tidig aprildag?
Har han hört de första hoandena från ugglan under de 
kalla februarinätterna? Har han hört den första trasten 
tagit ton i granskogen bortåt Storstigen? Eller ser han 
och hör han något annat därinne i sitt rum. 
       Undrar han över ansiktena på väggarna i det gamla 
Skolhuset och i Mässen? Känner han doften i de gamla 
träbyggnaderna hur det knakar i korridorerna och i de 
slitna rummen? Där allt nu är tyst och mörkt.
Eller längtar han hem? Hem till en värld där bara han 
själv känner sig hemma? Långt, långt borta från sitt rum 
och det kalla blå ljuset från en måne som han inte ens 
känner igen som sin egen? 
Månne längtar han nog hem trots allt.

Lärarkåren i Gripsholmssalen 1965. Översta raden från vänster: Stig Nirstedt, ”Tranan” Trankvist, ”Lufsen” Andersson, Axel  ”Råttan Ericksson, ??, 
Arne ”Isse” Isenius, Erik ”Stor Sparris” Larsson, okänd,  Karl  ”Kalle Wetter” Wetterström, Bertil Hestrues, Hans ”Hasse” Norrman. Sittande från 
vänster: Bo ”Pippi” Magnusson,  Otto Dressler, Karl Erik ”Kalle” Holm, Harry ”Sir Harry” Berger, rektot Tor ”Tosse” Lundberg, Carl ”Pelle Baj” 
Björkman, Gustav ”Lill Sparris” Larsson, Lasse Wall, Andreas Ehn.

Måne över Ekebo
Lennart Jarnhammar



Det är med tungt hjärta vi kan berätta att magister Hans 
Norrman har gått bort. Det fanns väl inte någon som 
varit trogen skolan under så många år. Först som student 
under kriget på 1940-talet och sedan som lärare från i 
början av 1950-talet och till skolans nerläggning i början 
av 1970-talet. Själv hade jag förmånen att under de sista 
åren av 1960-talet ha Hans som historielärare och det 
innebar att vi fick en nära och för mig inspirerande kon-
takt. Kanske inte så mycket just under lektionerna men 
väl mer i samtal under min lediga tid. 
 Det var under dessa år inte så vanligt att jag hade så 
många att pratat med om ämnet varför Magister Norr-
man var till stor hjälp. Vi pratade inte bara om ämnet 
historia utan mycket annat som rörde skolan under 
dessa år. Ofta hade vi delade meningar om hur skolan 
sköttes men Hans hade alltid tid att diskutera och res-
pektera de synpunkter jag förde fram. 
 Under mitt år som kurator 1967-68 fanns det mycket 
som hände då en ny tid knackade på dörren med många 
gånger falska påståenden i massmedia. Hans kämpade 
hårt för att skolan skulle få en rättvisare bild för att myn-
digheterna skulle förstå och fatta ett klokt beslut då det 
handlade om att välja ut de internatskolor som skulle 
utses som riksinternat. 
 Det lyckades inte men Hans kämpade vidare och då 
han och hans Eva beslutade flytta till Sigtuna förde de 
båda med sig viktig erfarenhet och kunskap rörande hur 
förhållandena skulle skötas på ett internat. Hans släppte 
aldrig för en sekund sin kontakt med Solbacka. Varken 
med sina gamla studentkamrater eller med skolans 
lärare och elever. 

Hans och jag hade en liten lek tillsammans då vi lotsa-
des att vi aldrig lade bort titlarna med varandra. Han 
titulerade mig alltid som redaktörn´ eller skriftställarn´ 
och jag skulle aldrig drömma om att kalla honom någon-
ting annat än ”Magister Norrman”. Något som jag alltid 
kommer att minnas och vara stolt över!
 Vi hade en intressant kontakt och diskussion kring 
hans egna memoarer som han skrev ner för några år 
sedan. Då jag frågade om jag fick publicera de löpande 
i Solbacka Tidningen blev han glad, men med ett par 
strykningar av namn som han tyckte var onödigt att 
publicera. Det gjorde jag också och i det tidigare numret 
2012 berättade Hans om sina första år på Solbacka. Nu 
följer den andra delen av hans minnen av Solbacka.  

Magister Norrman fortsätter att berätta i 
”Ett smultronställe”:
På våren 1947, när jag gick i tredje ring, men bodde 
bland halvgudarna på Olympen upplevde jag en mot-
sättning, som var intressant. Uffe Peiron var kurator 
och hade de flesta med sig, men det fanns en grupp, 
som tyckte att han var för väluppfostrad. Det började i 
matsalen, busarna förde ett djäkla liv. Uffe krävde ord-
ning och när det inte blev detta smällde han stolen mot 
bordet och lämnade matsalen. Detta tyckte Palle och 
Stubben inte om, utan det blev ett herrans liv på Kaxis. 
I samma veva hade en grabb fuskat på ett matteprov för 
Bryntse. Fuskaren var ett snällt får, ingen kunde tänka 
sig att han skulle ha en sådan initiativförmåga. Han fick 
AB på provet. Alla visste, även Bryntse, att han fuskat, 
men bevis saknades. Då samlade Uffe eleverna i Aulan 
på kvällen och höll en moralpredikan för oss. Kontentan 
var ”ska Ni fuska, så för fan gör det för ett B”. Därmed 
var bråket med ”slabbedöserna” igång. Ordet ”slabbe-
dös” skapades av Lektor Bo Magnusson på 60-talet.  De 
tyckte att Uffe inte hade med detta att göra. Av någon 
underlig anledning fick jag medla mellan grupperna. Jag 
tillhörde inte avgångsklassen, så det aktuella problemet 
var inte mitt, men väl det moraliska. Jag sprang mellan 
våningar och talade om, vad respektive grupp tyckte. 
Efter någon dag var den aktuella motsättningen borta, 
och allt var som vanligt.
 I dag, 1995, och alla andra dagar vill alla ha reda på 
hur det var med nazism och judar på skolan. Angående 
judar så fanns det kanske ett tiotal. Jag märkte inte 
någon skillnad på dem och oss andra. Det enda jag 
märkte var att de fick lov några dagar någon gång under 
terminen och försvann från skolan. När vi frågade var-
för, fick vi reda på, att de hade någon speciell heldag att 
fira. Möjligen var vi avundsjuka på det extra lovet, men 
någon motsättning såg jag aldrig. Under min lärartid 

”Ett smultronställe del 2”
Utdrag ur Hans Norrmans minnen från tiden som elev på Solbacka under slutet av 1940-talet



Solbacka i slutet av 1930-talet. Ännu ligger badbryggorna 
och hopptornet kvar nere vid Kyrksjön. Elevhemmet ”Nain” 
finns kvar på sin kulle, inte förrän i början av 1950-talet revs 
huset för att ge plats för Västerbo. Någon idrottsplats är heller 
inte byggd, fotbollsplanen utanför Gymnastiken fick duga 
ett tag till. Hela trakten andas ännu av en jordbruksidyll där 
åkerskiftena ännu odlas av Jättna gård.

fick jag detta bekräftat, när en elev från Göteborg, med 
både judiskt namn och utseende, anförtrodde mig att 
”Solbacka är den enda skola jag gått i, där de aldrig har 
kallat mig judedjävul och jag har gått i åtta olika skolor”.  
Vad som hade ägt rum före min tid har berättats mig och 
det är ingen söndagsskoleläsning. Både fana hade setts 
och sånger sjungits. Ett par år tidigare hade det berät-
tade Titus, student 1942, funnits en grupp elever, under 
ledning av Esse Björkman som utövade vissa symbol-
handlingar.
 Visst fanns det nazister på skolan. Jag kom till skolan 
hösten 1943 och händelserna vid Stalingrad ägde rum 
hösten och vintern samma år. De värsta yttringarna av 
tysksympatierna hade börjat lägga sig. De tyska mar-
scherna var populära. En av de tuffa grabbarna nöjde 
sig inte med att stampa takten. Han satte sig på en stol 
och hoppade i takt med den, för att fyrfaldigt starkare 
markera takten. Och visst hörde man både ”Wir Fahren 
Gegen Engeland” och ”Horst Wessel-sången” om ”Die 
Braunen Bataljonen”. Några organiserade grupper fanns 
inte på min tid. Sympatierna var nog inte för nazismen 
utan för den tyska militären och den pompa och ståt, 
som fanns i Tyskland på den tiden. Flera av eleverna 
hade under ferierna rest där nere.  Hur skulle ointres-
serade grabbar kunna ta ställning i ideologiska frågor på 
en tid då massmedia inskränkte sig till dagstidningar 
och lite radio. En nackdel med Solbacka var att vi levde 
isolerade från världen i övrigt.  Ingen av de värsta skrik-
halsarna visste vem Horst Wessel var och än mindre 
visste de något om Hitlers idéer. ”Mein Kampf” fanns i 
biblioteket och jag lånade den en gång på uppmaning av 
Kalle Holm, efter tio sidor och dagar lämnade jag boken 
åter, jag begrep ingenting. 
 Ordet mobbing var ännu inte uppfunnet. Pennalism 
kallades det, men det var nog mera en form av att man 
retades. Goding hade nog haft erfarenhet av detta, så 
över detta vaktade hans örnöga särskilt vaksamt. (Go-
ding var enögd) Visst talades det om det. När snön kom 
skulle ”dopet” äga rum. Det hörde vi nya och hoppades 
på en snöfattig vinter. Men när nysnön kom och man un-
der middagen hörde de ”gamle” viska om dop, blev man 
lite skärrad.  När vi kom ut så blev det ett helt normalt 
snöbollskrig under en kort stund. Vi nya, hösten -43, var 
så många och särskilt många stora och äldre grabbar, så 
kvällen avlöpte lugnt, samling över kaxissnacket där 
och sen hem eller till gymnastiksalen för brottning eller 
fäktning, sportgrenar som var populära vinterhalvåret.
 Under årens lopp har dessa problem ofta diskuterats 
och min misstanke är att dessa avarter hade existe-
rat på skolan, men Goding hade blivit varse dem och 
bekämpade dem med all kraft. Och det var inte lite, när 
Goding satte igång. Varje antydning på förtryck från en 
äldre elev mot en yngre resulterade i avstängning från 
elevhem och därmed togs syndaren hem. Detta gällde 
vare sig plågaren kom ifrån slott eller villa. 
 Mitt förhållande till rektor, lärare och husmödrar 

blev utmärkt. Att husmödrar tyckte synd om den ”före 
detta så sjuke Hans” kan jag tänka mig, men varför var 
lärarna så vänliga mot mig. Jag fick ofta föra elevernas 
talan gentemot både rektor och lärare. Terminen gick 
snabbt. Studenten togs av mina gamla klasskamrater. 
Det enda minnet jag har, förutom foton, är hur ”Palle” 
hjälptes att ta sig ut genom fönstret bakom skolan för 
han blev underkänd. Inte på brist av kunskaper, utan 
ett betyg i treterminskatalogen saknades Han hade bytt 
linjer flera gånger, därför saknades ett betyg. Han blev 
fältflygare tog studenten vid försvarets skola i Uppsala 
och slutade som flottiljchef vid flyget.
 Vid terminsslutet var det återigen en vårbal. Jag 
hade bekymmer varje år med att bjuda en flicka. Jag 
kände inte någon flicka på lämpligt avstånd. Så klass-
kamraterna fick förse mig med systrar. Första balen 
ordnade Claes W en dam från Stockholm. Men hon 
var för lång så efter middagen sprang hon och bytte till 
lägre skor, inte så vidare trevliga minnen. En gång fick 
Grim-Påhlssons syster ställa upp. Alla hjälpte till vid 
förberedelserna, det förstärkte sammanhållningen. 
Danslektioner påbjöds, småpojkarna stod i kö för att 
vara servitörer. Vid någon dansbals förberedelse ställde 
även Gabriel Falkenberg (från Lagmansö) upp och 
hjälpte oss med transporter. Han var både före detta 
elev och förälder till eleverna Henrik och Johan ”Lob-
be” Falkenberg.
 Flickorna kom. Ockuperade de nyligen utflugna stu-
denternas rum på Olympen. Jag fick bo kvar som ende 
grabb. Vi träffades, det lilla oskyldiga tafflande pratet 
före middagen, byte av kläder och uppsnyggningen och 
trumpetfanfarerna som kallade till Gripsholmssalen.  
 Presentationen inför kollegiet, drinken och sen pla-
ceringen. Allt var ju som man trodde att det skulle vara 
och senare också blev. Talen, maten, dansen till skolans 
egen orkester ”Black And Ten” och fyrverkeriet, allt väl 
preparerat. Palle som var orkesterns trumpetare ställde 
upp, trots att han fått smita ut genom fönstret.  Efter 
vickningen med lägereld vid sjöstranden, korv och bröd, 
följde den långsamma promenaden hem till flickans 
elevhem. Men där var det stopp.
 Sommarloven under min Solbackatid följde ett visst 
mönster. Först hem till Långsele, dit jag kom mitt i nat-
ten. Jag smög mig upp genom trapporna och in till mitt 
rum. Där stod Bella Donna, en strävhårig foxterrier, och 
vinkade på svansstumpen. Hon skällde så fort någon 
gick på grusgången utanför vårt hus. Mina steg kände 
hon igen, sade inte ett knyst, förrän jag steg in genom 
dörren. Då bevisade hon att människans bäste vän är 
hunden. 
 Familjen var 1944 på besök hos farmor. Bilen, en 
Volvo 54 med gengasaggregat, på taket ett räcke där 
träkolen i 100 liters säckar fraktades. Huset är rött. 
Lärkträden finns kvar. Kaffet gott.  Mamma Elsa bjöd 
mig på alla mina älsklingsmaträtter och det var skönt 
en vecka. Jag följde med pappa på sjukresor, men mina 



kamrater från förr var ju borta. Olle Sehlstedt jobbade 
som släggdräng i smedjan hos Högbergs Smedja i Sol-
lefteå, Kurt Johansson vid posten. Och de som fortsatt 
vid Teknis i Härnösand var ute och praktiserade någon-
stans. Så redan efter en vecka flydde jag till farmor. Men 
mer kommer om dessa somrar i ett eget kapitel. 
 Sedan var det att återvända till Solbacka på sommar-
kurs. Engelsk och svensk stavning gjorde att betygen i 
dessa ämnen aldrig blev riktigt bra, BC. Men det fanns 
även något annat som drog. Där fanns ju kamraterna och 
alltid något att göra. I Långsele fanns intet. Många av 
klasskamraterna återkom och så var det nya intressanta 
grabbar. Sommarkurserna var egentligen idealet. Jobbet 
var inte så hårt och det fanns tid för annat. 
 På gårdarna runt omkring fanns det unga flickor 
från stan, som var ute på beredskapsarbete och prak-
tiserade. Stjärnhovs Säteri hade ett helt dussin. Efter 
middagen försvann vi på cykel från skolan för att besöka 
våra nyvunna vänner. Att det ibland regnade och att 
vi cyklade hem i bara kalsongerna, gjorde ju bara att 
minnet av dessa äventyr förstärktes. Även på Solberga 
fanns ”hönsflickorna”. Flickorna var inte dumma som 
höns, utan de skötte några hundra höns. Där fann Finn 
Finnsson sin flicka, och det höll till förlovning, men inte 
längre. På Dammhagens dansbana var det fest varje 
lördag, och vi missade inte en enda kväll eller tjej. Sir 
Harry var sommarrektor, och hans lugn smittade av sig 
till hela organisationen. Vi höll mycket på med idrott 
och resan in till DN:s sommargala på Stadion med de 
världsbästa idrottsmännen var sommarens klo.
 På hösten samlades hela klassen på Olympen III. 
Pastor Bertil Edstöm var vår pater.  Där fanns Kaj, Finn, 
Bengt D, Klas von Heland, Kalle S, Mats Hallström, 
Göran Hesser, Kalle Munken, Stig Stocke, Anders W 
och Christer Fredholm. Sven Fredholm bodde som 
halvpater bland realskoleeleverna på ”Nain”. (Elevhem-
met ”Nain”, låg där Västerbo idag ligger. ”Nain” revs i 
början av 1950-talet i samband med att Västerbo bygg-
des. Ursprungligen var ”Nain” torpet Ytter Järnatorp 
och låg som torp under Jättna gård. Redaktörns kom-
mentar). Sven hade blivit ombedd och betrodd att ta 
ansvaret, ingen var därtill mera lämplig. Men han mis-
sade den sociala finslipning av kamrater, som man ut-
sätts för i en så tät grupp. Vi var fjorton grabbar i klassen 
med Kalle Holm som herde och klassföreståndare. Vi 
utgjorde ett helt fantastiskt gäng. Matten var det Bengt 
och Göran som hjälpte oss med.  Bengt kunde strunta i 
allt annat, när vi fastnade på ett mattetal. Sen kom han 
elva på natten och hade löst problemet. Och delade 
glatt med sig. Munken och Kaj var duktiga i engelska. 
Stig Stocke var den litterära typen, som visade med sitt 
ansikte och sin dialekt, ”brommagrabb”, vad han tyckte 
om författarna.  Kalle Holm gjorde våra svensklektioner 
till små högtidsstunder.
 Varje lördagslektion skulle en elev tala om en svensk 
modern författare, en introduktion och sedan diskute-
rade klassen om författarens liv och verk. Vilken hjälp 

jag har haft av dessa små stunder. Författaren skulle 
helst komma från elevens hemlandskap. Som med-
elpading fick jag svårigheter att hitta författare från 
Medelpad, som jag räknar som mitt landskap. Jag fick 
låna Lubbe Nordström och Pelle Molin från Ångerman-
land, jag bodde i deras landskap.  Men sen var det knalt 
med författare från min del av Sverige. Jag minns att 
jag avundades de som hade anknytning till Värmland 
och Dalarna. Jag är ledsen att jag inte kan berätta några 
större och saftigare historier om sattyg jag varit med om. 
Jag var nog som kusinen från landet lite blyg och tyst. 
Men några incidenter, som jag var inblandad i, kommer 
jag ihåg. 
 Några kamrater hade på våren 1948 beslutat att nu 
måste vi göra något, Christer, Stocke, Mats och jag. 
Konseljen, där planen lades upp var på Kaxis. Putte, en 
taxichaufför beställdes till kiosken kl. 20 00. Vi stack 
till Malmköpings Värdshus. Tog en snaps till sandvi-
karna och fick in varmrätten, hann smaka på den, då 
kommer hovmästaren och talar om att ett gäng lärare 
från Solbacka står där ute och skall in. Betalning och en 
snabb reträtt genomfördes till övre våningen. Någon 
måste ju uppehålla lärarna så de andra kunde försvinna. 
Naturligtvis blev det jag. Lärarna kom in i matsalen och 
jag fick konversera dem. Det var Julle, Fritte och Sel-
ling. Det räckte med en minut för att grabbarna skulle 
komma ner från övervåningen bakom lärarna och ut. 
Sedan kunde jag också hastigt avvika. I brådskan att få 
igen bildörren fastnade Puttes fingrar. Han skrek inte, 
men nästan. Hemresan dominerades av snacket om vad 
våra föräldrar skulle säga. Eller mina, för det var ju bara 
mig de sett. Och jag fick lova att inte förråda någon. 
 Dagen efter kom Julle fram och där slöts ett fördrag, 
som har hållit sedan dess. Inte med ett ord berördes vårt 
möte under den tid som var kvar av min Solbackatid 
inte heller senare. Nu är brottet preskriberat efter 62 år.
Ett annat exempel på hur oskyldiga våra upptåg var när 
Christer Fredholm, Mats Hallström och Lars Hansson 
planerade lördagskvällens övning. Jag åkte skidor över 
isen till Stjärnhov för att inhandla lite ingredienser till 
en liten supé på kvällen. Jag handlade krabba, vitt bröd 
och majonnäs. Men när vi skulle ha några öl, fick detta 
inte ske över disken, utan jag fick gå bakom disken in i 
lagret och där gömma de åtta flaskorna i min ryggsäck. 
Godings jurisdiktion gällde även köpmannen Kindblad 
i Stjärnhov. Sedan skidade jag hem över isen. Sent på 
kvällen låste vi in oss på Christers rum. Man låste dör-
ren genom att sätta det Svensk-Tyska lexikonet mel-
lan handlaget och dörrposten. Supén var god, men vi 
stördes vid flera tillfällen av avundsjuka kamrater, som 
trodde, att vi hade något slags orgie därinne. Jag har 
några foton kvar, som kan styrka hela festens oskyldiga 
karaktär.  Roligare var det inte. Kanske det förbjudna 
och avståndet i tid har ökat händelsens betydelse.
stavfel. 
 Alla var vi nöjda.



he says. As a bonus he gives one half of the best new oil 
well to his employees each year. That creates unheard of 
loyalty among the 15 employees, where many have been 
with Kelcas right from the start. The company now 
represents some 150 years combined oil and gas expe-
rience, including drilling, exploration and development 
expertise. Their seismic research team has twenty years 
of experience in the area and is fully equipped to gene-
rate quality drilling prospects. Kelcas’ management has 
personally been responsible for drilling over 400 wells in 
many states including Tennessee, Kentucky, Indiana, 
Illinois, Virginia, and Ohio.

Wilhelm Lilliehöök who also lives in Florida, com-
mutes to Owensboro, KY every other week to his com-
pany. Kellies Castle is a historic castle in Scotland and 
one that gives the owner the title of Baron. The first ow-
ner of Kelcas was a US steel industrialist that had bought 
the castle for the title and then used an abbreviation of 
Kellies Castle for his oil exploration company. When 
he died, his widow wanted to sell the company and by 
a fluke Wilhelm Lilliehöök was working in the area as 
a project manager for a Swedish company developing 
high octane products. Lilliehöök bought the company 
in 2000, when oil averaged $20 a barrel as compared to 
about $60 BBL today.

The Swedish Oil & Gas Sheik predicts that elec-
trical cars will eventually take over from petrol driven 
ones starting around 2015. He is a great believer in Nano 
technique but he has no investment in the field, because 
his new pet project is to patent the methodology how to 
benchmark larger company’s ”soft” intellectual values, 
such as human resources.”

”Wille Lilljehöök började 1964 och gick ut med mig 
1967, jag var inte såå bra i matte så jag fick kliva över till 
biologiska linjen, medan Wille fortsatte på den matema-
tiska. Familjen bodde på Lidingö och hans efternamn 
var då Gårdsten (troligen hans far), men sedan tog han 
sin mors släktnamn, Lilliehöök.

Wille hade i hemlighet med sin bil på Solbacka, en 
stor hundkoja som han med familjen Wennerholms til-
låtelse hade inställd i kioskens garage under läsåren, 
och med den vi körde vi till och från Stockholm ett antal 
gånger. Senare hade jag själv min egen bil på Norrebos 
parkeringsplats de sista åren, nyckeln skulle lämnas in 
hos rektor men det var praktiskt att ha en i reserv för 
egen räkning. Under det sista året på Solbacka 1966-67 
delade Wille och Janne Tham rum på Norrebo. Båda var 
förresten med på Tennstopet i höstas då Wille var hem-
ma och hälsade på i Stockholm. Följande artikel har vi 
fått från Wilhelm Lilliehöök:

”The first oil discovered in North America, was in 
Kentucky in 1819, by a well driller looking for salt. Ten 
years later another driller, also by mistake, erupted a 
”gusher” that spouted up to 50 feet and almost covered 
the whole Cumberland river with thick black oil. It is 
estimated that the well contained 50,000 barrels of oil, 
except that nobody had any use for it, because this was 
long before the energy and industrial benefits of petro-
leum had been discovered.

Today Western Kentucky is regarded as the last fron-
tier for oil and gas exploration in the U.S.A. and that is 
where Wilhelm Lilliehöök has become the local ”Swe-
dish oil sheik” through his Kelcas Petroleum Production 
and Exploration company.

The seventeen year old company has some 11,000 
acres of oil and gas leases including some 90 producing 
and another 150 dormant oil wells. At the moment Kel-
cas produces about 120 barrels a day, and a geological re-
view estimated that over 6 million barrels of oil is left as 
“Proven Recoverable” to pump up from the present oil 
properties. You can add an estimated 10 million barrels 
”Proven Probable” and about 24 million barrels of ”Pro-
ven Possible” reserves on the land to quote the geologi-
cal study of Kelcas concessions.

Kelcas has recently acquired a drilling rig for new ex-
ploration and has three ”service rigs” used when putting 
old wells in working order for pumping oil. Each day 
each well is inspected by a Kelcas ”pumper” and as soon 
as an outlaying storage tank reaches the 80% full tank 
level a tanker truck is called in to transport the oil to the 
oil purchaser in Ohio.

”Oil is a commodity, so there is very little risk in-
volved” says Wilhelm Lilliehöök who has mostly been 
involved in companies where profit has been all depen-
dent on the ”sweat equity” work you put in yourself. ”I 
love the feeling that I make money even when I sleep” 

“The Swedish Oil Sheik”
Ernst Nyberg
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Skänk ett bidrag till Solbackatidningen!
Kära vänner och läsare. 
Vi behöver din hjälp, 
så  var generös och 
skänk tidningen och 
föreningen ett bidrag. 
Antingen via internet 
på Plusgiro
130919-4
eller fyll i en plusgi-
roblankett enligt vårt 
exempel här till höger. 
Glöm inte ditt namn, 
adress och när du gisk 
på Solbacka. 
Tusen tack på förhand!

Kom ut till oss i
skärgården, njut av maten 

och utsikten från ett av 
våra  vackra fönsterbord

mot havet!
Vardag som helg,

året om!
Hjärtligt välkomna önskar

Ann-Marie & Lars Wikström

Tel: 08-571 530 51 Fax: 08-571 532 40
www.sandhamns-vardshus.se



www.sundsta.se
- Golf och upplevelser 

i Roslagen

Sundsta Säteri i Roslagen
761 91 Norrtälje

Tel: +46 (0) 175-605 54
E-post: info@sundsta.se

G-fee medlemskap inkl. 1 runda 399:-
Golfpaket från 950:-
Årsmedlemskap 36 hål 3.750:-
Sommarmedlemskap 2.000:-
Gröna kort utbildning, kontakta oss!

� Konferens / Kickoff

� Bed & Breakfast

� Bröllop � Fester

� Prova på Folkrace

� Jakt & Lerduveskytte

� Jägarexamen (2 dgr)

Njuter du av livets goda? Tillsammans med 

oss kan du gå ett steg längre. På våra mässor, 

provningar och skräddarsydda events kan 

du lära dig mer om dryck och mat, träffa 

likasinnade, prova öl, whisky, vin, avec och 

mycket annat. Kort sagt, frestande upp-

levelser för både öga och gom. 

    Välkommen till Stockholm Beer & Whisky 

Festival med Taste Experience, Swedish 

Beverage, Dryckesakademien samt alla 

våra övriga arrangemang.

www.stockholmbeer.se

Stockholm Beer & Whisky 

Festival med Taste 

Experience arrangeras 

i år för 21:a gången: 

27 – 29 september 

& 4 – 6 oktober, 

på Nacka Strandsmässan 

i Stockholm. 

Boka ditt besök på 

www.stockholmbeer.se 

eller www.ticnet.se

Marianne Wallberg, Solbackaelev, ägare och arrangör.



Returadress:  
Tomas Stenberg
Björkslingan 30
611 73 Vrena 
Sverige

Varmt välkommen till 111:e Solbackadagen! 
Roslagen fredagen 24- lördagen 25 maj 2013

Även detta år blir lite annorlunda historiskt sett. Det är andra gången som vi kommer att fira Solbacka-
dagen på ett annat ställe än på Solbacka. Vår gamla skola är i behov av renovering. 
 För att hitta ett fullgott alternativ till Solbacka har vi vänt oss till Lasse Baalack som sedan 
länge äger och driver Sundsta Säteri som en ”Event-gård”. Sundsta Säteri ligger en mil sydväst om 
Norrtälje. Lasse var också elev på Solbacka under åren 1965-1971. Förutom en traditionell fest- och 
jubileumsmiddag kommer vi också hålla oss till de vanliga aktiviteterna.
 Solbackas Golfmästerskap kommer att spelas på Sundstas egen golfbana, 4-boll, 18 hål. Vi kan 
också erbjuda lerduveskytte och fartfyllda folkrace-heat. 
Boendet sker i dubbelrum på Sundsta, eller enkelrum i en närliggande kursgård, dit transport ordnas. 

Här är de viktigaste hålltiderna: 
Torsdagen 23: 17.00 Styrelsemöte med kaffe 19.00. 2-rätters middag i ”Vita Huset”. För de som har 
anmält sig, hälsas alla varmt välkmna till ”Warming Up”, kl 19.
Fredag: Solbackadagen! Startar med frukost kl. 07.00, därefter 
 08.00 Golftävling, 18 hål från röd tee. Green fee-200 kr. 
 12.00 Lunch, 90 kr. 
 13.30 Startar lerduveskytte, 25 duvor, 250 kr. 
 Samling på folkrace banan för information om Folkrace-duellen. Individuell  
 tidskvalificering, därefter B-final med ”Runner up” till A-final.  1.250 kr./pers. 
 17.30 Föreningen Solbackapojkarnas årsmöte hålls i ”Vita Huset”.
 19.00 Mingel med tilltugg – Gubbröra alternativ laxsnitt 
 19.30 Festmiddag serveras med Viltbuffé från Sundstaskogen. 
 Öl/snaps, vin och avec. 
 00.00 Vickning – Jansson alternativ varmkorv. 
Lördag: 08.00-10.00 Frukost. Därefter fria nya aktiviteter för alla som önskar. 
Helpension fredag-lördag: 1.470 kr.  
Torsdag-lördag: 2.390 kr.  
Enbart festmiddag: 495 kr. 

Anmälan till Sundsta
Din anmälan gör du direkt till kansliet på Sundsta 0175-605 53 eller kansli@sundsta.se. 

Ring och boka direkt och absolut senast lördagen 11 maj. 
Vill du komma redan på onsdag och ta en minisemester går det också bra. 

Tjuvträna golf kanske?

Välkommen till en rolig, spännande och annorlunda Solbackadag önskar Styrelsen  
 


