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Med lätt darrande knän stämde vi, föreningens sty-
relse alltså, möte med moderatkämpen tillika lands-
tingsrådet Lotta Fintorp. Det skulle handla om hur 
Landstinget hade tänkt sig kring försäljningen av Sol-
backa Sport & Konferens. Planerna som professionellt 
hade utarbetats av politikerna och tjänstemännen på 
Landstinget under sommaren och hösten 2008. Av 
Lotta Fintorp fick vi garantier att vi absolut inte behövde 
oroa oss för Solbacka. Här skulle det med lupp och gott 
förstånd letas upp en köpare som skulle säkra anlägg-
ningens framtid. Hon satt vid bordsändan och berättade 
högtidligt ”att det ligger i sakens natur att det främst 
kommer att handla om en köpare som på ett eller annat 
sätt bedriver en verksamhet som har någon form av kon-
ferens- eller utbildningsföretag att göra. Det är vi nog 
alla ense om runt bordet.”

Av dessa raka och fina politikerlöften bidde de intet!
Den 1 juni 2008 tog köparen och finansmannen 

Anders Johansson och hans fastighetsbolag SSF Real 
Estate över Solbacka Sport och Konferens för 24,2 mil-
joner kronor. Redan i början lovade han vitt och brett 
att man samma år skulle installera bergvärme till hela 
anläggningen. Nu skulle det enligt Johansson också 
genomföras en ännu starkare satsning på att Solbacka 
skulle bli ett mer miljövänligt hotell. Eller som han själv 
uttryckte det: ” Att ta över Solbacka var främst ett käns-
lomässigt beslut, men jag ser också en stor potential för 
anläggningen som har en fantastisk miljö. I augusti på-
börjas installation av bergvärme, en investering på cirka 
sju miljoner kronor.”

Av detta känslomässiga bidde de intet!
Som ny vd för Solbacka utsågs Thérèse Aspelund, 

som entusiastiskt trodde på de fagra orden uppifrån det 
vackra Solberga, där Johansson hävdade att han varje 
sommar njöt av ett par veckors stillhet i den fagra som-
margrönskan i det leende Sörmland. Annars hade han 
fullt upp med businessen hemma i London. Thérèse 
lyssnade och trodde kanske på de fagra orden och för-
klarade för dom som ville höra på: ”Att få en ny ägare 
som vill satsa känns jätteroligt. Nu tar vi nya tag och 
hoppas kunna förverkliga flera av de idéer som finns 
bland de anställda för hur vi ska kunna göra Solbacka 
mer attraktivt.” Det var det hon i alla fall vad hoppades 
och säkert trodde på. 

Av dessa fagra löften bidde de intet!
Först och främst var det för Johansson istället vikti-

gare att bygga två nya tennisbanor ner mot Misteln, där 
vi elever en gång skött prick på korthålsbanan. Nu skul-
le det istället spelas tennis, det lät finare. Man röjde sly 
och annat. Ett tag i alla fall. Sedan dog arbetet av. 

Av de storslagna planerna till de nya tennisbanorna 
bidde de intet!

Det bidde ingenting över huvudtaget.
Genom ett trollslag slog finanskrisen till. Världens 

ekonomi darrade inför framtiden. Allt tycktes barka åt 
skogen. Det trodde Johansson på Solberga också. Det 
var lika bra att stänga hela klabbet! Löd hans nya fram-
tidsplan. Säga upp alla anställda som alla hade sin nä-
ring i bygden! Behåll bara de allra nödvändigaste så att 
de eventuella konferensgästerna så småningom tror vi 
är igång till våren igen. Sagt och gjort. Man hankades 
sig fram under sommaren men sedan blev det stopp. Is-
tället lades hela anläggningen i malpåse! 

Thérèse Aspelund tröttnade på att ingenting hände. 
Inte ett öre lades på marknadsföring. Istället beordrade 
Johansson att man skulle dra ner hela anläggningen på 
sparvärme. Det gällde också receptionen där den enda 
anställda receptionisten, som höll fasaden utåt, tvinga-
des ta med sig en värmefläkt för att inte frysa i den 
9-gradiga värmen inomhus. Hela anläggningen gick i 
vinterdvala. Det var inte riktigt vad man kanske borde 
göra för att husen skulle må så bra.

Av framtidstron som Johansson uppe på Solberga 
målat upp bidde de intet!

Men så på höstkanten 2010 dök de plötsligt upp någ-
ra personer från Stjärnhovshållet. Speciellt en av dem 
tycktes vara intresserad av Solbacka som nytt framtids-
projekt. Han hade kommit hela vägen från Kina för att 
se om framtidsplanerna kunde besannas i den soliga 
norrsluttningen av Kyrksjön i Gryts socken. 

Han tycktes gilla det han såg och skyndade tillbaka 
till sitt bolag i Stockholm. Kontaktade sina uppdrags-
givare på moderbolaget Dayou Housing Development 
i Kina. Det hela tycktes som en lysande idé. Sverige 
tycktes vara ett givet framtidsland för på allvar lansera 
nya miljövänliga byggmetoder. I Kina kunde man också 
skryta med en omsättning på motsvarande cirka 2 mil-
jarder svenska kronor. Redan 2007 hade man i Sverige 
även startat dotterbolaget D&H Nordic Investment AB. 
Nu gällde det som sagt att hitta rätta stället att förverk-
liga sina framtidsdrömmar. 

Det var just Guoqiang Zhao, vd för det svenska dot-
terbolag, som var den person som upptäckt den plats där 
framtidsplanerna för den stora satsningen skulle ske. Nu 
lovade man från kinesiskt håll att ta över och betala vad 
Johansson på Solberga, han med de tidigare, begärde. 
Visserligen skulle man behöva riva en hel del av bygg-
naderna på anläggningen. Det fanns ingen framtid för 
dem längre. Nu gällde det att tänka framtid. Solvärme! 
Det gamla namnet stämde ju perfekt också. 

Vad hade då Guoqiang Zhao tidigare för erfarenhet 
av svenskt byggande? 

Jo, under 2007 visade Guoqiang Zhao intresse för 
att samarbeta i ett stort och nytt miljötänkande utan-
för Karlstad. En värmlandstidning visade också stort 
intresse för hans nya framtidsplaner. Det handlade om 
KBAB:s höghus och kvarteret Seglet på Orrholmen.. På 
nätet hittar vi vad journalisten Ola Bjärnek skrev i sam-

Lyssna till framtidens munväder!
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band med mötet i Karlstad 2007 det eventuellt kom-
mande kinesiska samarbetet: 

”Ryktet om KBAB:s energisnåla hus i Karlstad har 
nått kineserna, som nu inleder samarbete med de före-
tag som byggt det. NFO har levererat utrustning som 
styr husets fläktar så energisnålt som möjligt. Går det 
bra väntar hela den kinesiska byggmarknaden. Kinas 
centralregering gör tummen upp för projektet. För bara 
några veckor sedan bildade det kinesiska byggbolaget 
Dalian Dayou Housing Development Company ett dot-
terbolag i Stockholm. I veckan var dotterbolagets vd 
Guoqiang Zhao och dess vice vd Mark Leslie Öqvist på 
plats i Karlstad för att med egna ögon se hur KBAB löst 
de tekniska problemen.

Leslie Öqvist förklarade att 400 miljoner kineser 
beräknas flytta från land till stad inom 10 år och 40% 
av koldioxidutsläppen i Kina beror på uppvärmning av 
bostäder. Huset i Karlstad kräver nästan igen uppvärm-
ningskostnad och utsläppen blir därmed minimala!!. 
Ventilationssystem (NFO-styrt) tillsammans med vär-
meväxlare gör att luftvärmen stannar i huset. Går det 
bra väntar hela den kinesiska byggmarknaden. Kinas 
centralregering gör tummen upp för projektet. För bara 
några veckor sedan bildade det kinesiska byggbolaget 
Dalian Dayou Housing Development Company ett dot-
terbolag i Stockholm. Bolagets uppgift är att scanna av 
svensk byggindustri när det gäller kunskap om miljöan-
passat byggande - framför allt energisnålt.

Det kinesiska moderbolaget har kommit långt på 
den vägen och är prisbelönt för miljöanpassat byggande 
man vill gå vidare.

På måndagen var dotterbolagets vd Guoqiang Zhao 
och dess vice vd Leslie Öqvist på plats i Karlstad för att 
med egna ögon se hur KBAB löst de tekniska proble-
men.

”Vi är här för att ta till oss KBAB:s högteknologiska 
sätt att bygga passivhus”, säger företagets vice vd Leslie 
Öqvist. Vi är intresserade både av hela systemlösningar 
och spetsteknologiska dellösningar.

Vi planerar ett första pilotprojekt på 50 000 kvadrat-
meter i staden Dalian i Kina som har sex miljoner invå-
nare och är Kinas näst största hamnstad. Vi kommer att 
bygga ett antal huskroppar - höghus på mellan 8 och 18 
våningar. Det är 15 gånger mer än KBAB:s höghus på Orr-
holmen. I Kina infördes nyligen en lag med hårdare ener-
gikrav på bostäder. Vi ligger långt framme när det gäller 
miljövänligt byggande, men vi har fortfarande mycket att 
lära från framför allt Sverige, säger Guoqiang Zhao, vd för 
det stora byggbolaget Dalian Dayou Housing Develop-
ment Company, som gillade det han såg av Seglet.

Det här är mycket intressant, verkligen imponerande. 
Kineserna har en stor utmaning framför sig. Inom 

en tioårsperiod beräknar myndigheterna i landet att 
flera hundra miljoner människor kommer att flytta från 
landsbygden in till städerna, något som kräver mängder 
av nya bostäder. Samtidigt värms fastigheterna i städer-

na upp nästan helt på kolkraft och står för 40 % av de 
totala koldioxidutsläppen i landet idag.

Vi har en stor utmaning framför oss att bygga mer 
energisnålt. Det finns idag inga passivhus i Kina, vi vill 
bygga det första! säger Mark Leslie Öqvist, vice vd på 
det kinesiska företagets svenska dotterbolag.

Kineserna har, tillsammans med sitt svenska dot-
terbolag, nu rest runt i landet och besökt flera liknande 
projekt för att lära sig mer om energisnålt och hållbart 
byggande. Och när frågan kom till Willy Ociansson på 
KBAB, tvekade han inte att ta emot besöket.

För oss känns det värdefullt att få dela med oss av 
våra kunskaper när det gäller energisnålt och hållbart 
byggande. Om kineserna i fortsättningen kan bygga hus 
som reducerar energianvändningen radikalt så är vi alla 
vinnare eftersom det minskar utsläppen i världen.”

Detta påstods för drygt 4 år sedan! Sen blev det tyst.
Något mer om samarbetet hittar vi inte och i slutrap-

porten kring kontorshus Park 124 som publicerades 2010 
står inte ett ord om ett eventuellt kinesiska samarbete. 
Och under rubriken ”Att ta med sig som erfarenheter i 
liknande projekt” i projektbeskrivningen nämner inte 
projektansvarige Willy Ociansson heller något om det 
planerade kinesiska samarbetet. 

Men projektet ”Seglet, park 124” prisbelönades trots 
det. Willy Ociansson hedrades med priset ”Årets Ener-
girådgivare 2010.” Då hade han redan startat sitt eget fö-
retag Willys Cleantech i sin gamla arbetsgivare KBABs 
kontorshus, Park 124. Vill man veta mer om det kine-
siska samarbetet kan man kanske ringa just honom. 

Solbackatidningens redaktion har gått bet på några 
andra uppgifter om vad Dalian Dayou Housing Deve-
lopment Company egentligen sysselsatt sig med i Sve-
rige sedan dess. Annat än att de är väldigt intresserade 
av att utveckla begreppet ”passivhus” i Sverige och på 
Solbacka. Och att de nog behöver riva flera av de gamla 
husen på anläggningen. Det skall nu in ny solteknologi.

Köpekontrakt till försäljningen av Solbacka har re-
dan undertecknats sägs det. Nu gäller det bara några 
småsaker kvar innan det hela kan köra igång. Det slogs 
tidigt fast att öppna hela anläggningen den 1 april 2011. 
Några planerade konferenser var redan inbokade sedan 
länge. Det var endast några dagar kvar innan det var 
dags att öppna restaurangköket och hotellanläggningen 
igen. Johannson uppe på Solberga tycktes darra av upp-
hetsning av att bli kvitt sina tidigare utlovade framtids-
planer. Trodde han ja.

Av öppningsplanerna den 1 april 2011 bidde de intet!
Nu är det istället den 1 maj 2011 som gäller för de nya 

öppningsplanerna.
Till dess kan vi njuta av rödhaken nere vid Kyrksjön 

och som sjunger om den ljusnande framtid som kommer 
att bli vår. Det kan vi i alla fall lita på. 

Om allt annat munväder får vi se va det bidde!

                                                                                                         Jarnis
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I början av mars fick vi det sorgliga budskapet att en av 
våra kära lärare hade lämnat oss. Magister Bryntse som-
nade in den 8 mars i sitt hem på släktgården Brynt i Järv-
sö. Han blev drygt 94 år och hade av dessa år tillbringat 
inte mindre än 30 år som lärare på Solbacka. Redan i 
början av 1940-talet kom familjen Bryntse till skolan. 
Alla barnen Kerstin, Göran och Karin tillbringade sina 
skolår på Solbacka. 

Själv hade jag glädjen av att ha magister Bryntse i 
matematik under gymnasiet och som pater på Västerbo 
två år under läsåret 1968-1969. Han var en stillsam man 
och vi klarade oss själva i mångt och mycket. Han överlät 
ansvaret på oss att sköta oss och hålla ordning. Det rådde 
ingen tvekan om att hans intresse för vetenskapshistoria 
var stor. Ofta tog han upp kända svenska vetenskapsmän 
som han ville att vi skulle lägga på minnet. Speciellt his-
toriska matematiker som han intresserade sig för.

Då det gällde schackspelandet var vi väl medvetna 
om hans stora intresse och det fanns några av eleverna 
som han regelbundet tävlade med. Staffan Hedman och 
Johan Holma var en av dessa hängivna spelare på skolan. 
Magister Brynte hade också en torr men uppriktig hu-
mor. Då min klasskompis Björn Hansson valde ämnet 
”svår matematik” i början av första ring tog magistern 
honom efter ett par lektioner åt sidan och sade. ”Jag tror 
att Hansson istället skulle välja svår franska, svår histo-
ria eller något annat svårt ämne. Men inte just svår ma-
tematik.” 

Än idag har vi roligt av dessa underfundig små kom-
mentarer som jag tror vi minns bättre idag lite på ålderns 
höst än vi begrep då.

Jag har tagit mig friheten att saxat i den beskrivning 
för släktens räkning som Ragnar Bryntse och Ingrid 

Bryntse publicerade efter magisterns bortgång. Han be-
gravdes i Järvsö kyrka lördagen 22 januari.

”Arne föddes i Järvsö den 8 mars 1910 och hade nio 
syskon. Familjen tog efternamnet efter släktgården 
Brynt. Som ung sysslade han med friidrott, särskilt spjut-
kastning. Arne var ovanligt studiebegåvad och efter stu-
dentexamen i Hudiskvall tog han på kort tid fil mag-exa-
men i matematik, fysik och kemi i Uppsala. I Uppsla gifte 
han sig med Elsa Grundström och bildade familj.

Arne arbetade som gymnasielärare på internatskolan 
Solbacka Läroverk i Stjärnhov under 30 år. Därefter flyt-
tade han hem till släktgården i Järvsö och tjänstgjorde vid 
Stenhamreskolan i Ljusdal. Arne var en skicklig pedagog. 

Arne började tidigt spela schack och blev Hudiks-
vallsmästare under gymnasietiden. Han tävlade i korre-
spondens-schack och vann SM 1972. Han spelade även i 
Europamästerskapen och var internationellt känd för en 
spelöppning som fått namnet ”Bryntse-gambit”.

Arne var mångsidig och mycket allmänbildad. Han 
spelade piano och sjöng till, var intresserad av veten-
skapshistoria, konst och växter. Han publicerade flera 
tidningsartiklar om Nobel, Berzelius, Olof Rudbeck 
med flera. Han var dessutom en ivrig fotograf, byggde 
flera uthus på tomten och ägnade sig åt odlingar av bland 
annat åkerbär och Rudbeckior. Arne var vänlig, inspire-
rande och en god förebild. Vi saknar honom mycket.”

Det är med sorg vi kan berätta att även Staffan Rydefalk 
har lämnat oss. Staffan var en av mina skolkompisar som 
gick i den naturvetenskapliga parallellklassen under 
åren 1966-1969. 

Han var uppväxt i Gryt och hamnade som många 
andra av traktens ungdomar på Solbacka som externelev 
under real- och gymnasieåren. Mamma Ingrid har under 
lång tid varit en känd kulturprofil i trakten och givetvis 
varit en betydelsefull person för Staffan.

Staffan föddes den 8 juli 1950 och tog studenten 1969 
som naturvetare Han var i hela sitt liv verksam med tek-
nikvetenskap. De senaste åren på Optical Calibration 
Laboratory på STI-Packforsk i Vallentuna. Vid sidan 
av sin veteskapliga begåvning engagerade han sig bland 
annat också tillsammans med kyrkorådet i Frösunda 
kyrka norr om Stockholm, där han bland annat deltog 
i ett kyrkospel i samband med det 700-åriga firandet av 
den Heliga Birgittas födelse.  Då även församlingsbor-
na i Markim,  Orkesta och Frösunda församlingar drog 
sitt strå till stacken, genom  att skriva ett eget kyrkospel 
med scener ur den heliga Birgittas liv. 

Närmast sörjande efter Staffan är hustrun Birgitta 
och barnen, hans mamma Ingrid och syster Barbro samt 
släkt och vänner.

Solbackaarkivet finns på 
Landsarkivet i Uppsala

Magister Bryntse har 
lämnat oss

Magistrarna Harry Berger och Arne Bryntse under 1960-talet

Staffan Rydefalk borta



6

Har ni hört talas om Björnjägarn från Bergsslagsskogar-
na? Han har figurerat i massmedia sedan flera år tillbaka 
och har nyligen dykt upp igen genom tv-programmet 
”Var kommer du ifrån?” och uppmärksammats genom 
att han i verkligheten kom att vara vår tidigare justiemi-
nister Thomas Bodströms morfars bror. 

Vet ni att Björnjägarn gick på Solbacka?
Han fick sitt genombrott som naivist och konstnär 

när han upptäcktes inför en större utställning på vårsa-
longen på Liljevalchs konsthall 1969. Samma vår och 
år som min årsgrupp tog studenten. Jag tror inte att all-
mänheten tog det riktigt på allvar då han visade upp 
sina egendomliga och svårtolkade figurer, flygande lo-
komotiv, abbesinska kor, vagnshjul och andra säregna 
djurliknande detaljer. Det som var svårt att förstå var att 
han som en äldre skäggig man, med utseende som en 
luffare, var bosatt i en gammal uttjänt arbetarbarack i 
skogen. Hans enkla möblering och påvra liv gjorde män-
niskor misstänksamma för vad hans egendomlig naivis-
tiska konst handlade om och om det egentligen kunde 
kallas konst. Vem lurade vem?

I trakten Hällefors där han sedan länge var bosatt 
togs han inte heller på allvar. Tidigare hade man bara 
betraktat Rundgrens teckningar för konstigt kludder. 
Ibland kunde man sätta upp det på utedasset eller bara 
skratta åt det. När nu TV gjorde reportage med intervju 
blev det annat av. Plötsligt blev han lite av en rikskändis 
och många började vädra kosing. Han satt där i sin lilla 
slitna arbetarbarack på gott humör och målade på betal-
ning. För några kronor målade han teckningar till dem 
som ville betala, det berodde på hur lång tid det tog. Vil-
le man ha färger också då kostade det lite mer eftersom 
det tog lite mer tid och var lite krångligare.

Att det var något konstigt med honom stod väl rätt 
klart. Men, han var glad och bekymmersfri i sin lilla 
tillvaro med skogen och djuren inpå knutarna. Av detta 
minns jag själv väldigt lite och det hela föll i glömska till 
långt inpå mitten av 1980-talet då en ung kvinna ringde 
mig på arbetet. Hon frågade om jag hade någon känne-
dom om den naivistiske målaren Björnjägarn? Det hade 
jag inte även om jag tidigare varit fascinerad av en annan 
naivist från Edsbyn i Hälsingland, som författaren Hans 
Lidman upptäckt och låtit ställa ut under i mitten av 
1960-talet på Moderna Museet. Hans gick under nam-
net Lim Johan.

Men någon Björnjägare hade jag inte någon direkt 
kännedom om och då hade jag faktiskt studerat konst-
vetenskap på Stockholms Universitet ett par år i början 
av 1970-talet.

Det visade sig nu att några entusiaster i Hällefors i 
Bergsslagen hade startat ett konstprojekt om Björnjä-

garns liv och öde. De hade snokat reda på att han gått på 
internatskola och att han också haft en tvillingbror. Brö-
derna hette Nils och Gunnar Rundgren. De hade fått 
uppgifter om att de först gått på Solbacka Läroverk och 
sedan hamnat på Lundsberg. Hade jag möjligen några 
som helst spår efter dessa bägge bröder? Jag lovade att 
undersöka saken och bad att få återkomma. Det var Nils 
som senare kom att få namnet Björnjägarn.

Detta hände under tiden då jag som bäst höll på med 
min bilderbok om Solbacka och ännu hade tillgång till 
hela materialet. Jag minns att jag kontrollerade de första 
elevregistren utan egentligen hitta något spår. Men då 
jag tittade på ett par av det riktigt gamla bilderna från 
runt 1905-1906, där det fanns noterat vilka de elever som 
var uppställda på bilderna fanns mycket riktigt två olika 
pojkar stående med samma namn; ”Rundgren”. Men 
vilken som var vilken var för mig omöjligt att avgöra. 
Av de personer som jag hade kontakt med i Bergsslagen 
fick jag ett suddigt fotografi då de båda bröderna står 
uppställda bredvid varandra. Då såg jag också att de just 
var fotograferade på Solbacka med var sin typisk skol-
mössa från Solbacka.

Björnjägarn föddes som Nils Rundgren 1890 i Ved-
eby i Angerums församling i Blekinge. Han hade en 
tvillingbror som döptes till Gunnar och som skulle följa 
Nils under deras första skolår. Deras familj var välställd 
och hade vid dessa år kring 1904-1905 flyttat till trakten 
av Enköping. Fadern Frans Wilhelm tycktes välbärgad 
och det stod tidigt klart att han ville att hans båda pojkar 
skulle få en fin utbildning. 

Rektor Jeurling var en framstående tidningsman och 
känd för sina moderna pedagogiska idéer. Solbacka Lä-
roverk, som öppnade 1901, blev snart omtalat, liksom 
Lundsbergs Skolan i Värmland som en moderna inter-
natskolor. För varje år ökade elevantalet. Läsåret höst-
terminen 1904 och vårterminen 1905 gick bevisligen 
bröderna Nils och Gunnar på Solbacka. Då hittade jag 
dem båda på en samlingsbild med ett par lärare och hus-
mödrar utanför Klostret, som senare blev Sjukstugan. 
Huset var från början huvudbyggnaden på Jättna och 
flyttades till Solbacka i samband med att skolan öpp-
nades 1901. På fotografiet står de bägge bröderna längst 
bak på var sin sida i raden av pojkar.  Nils Rundgren står 
på den vänstra kanten och är ett huvud kortare är sina 
kamrater. På högerkanten hittar vi Gunnar.

Pojkarna Rundgren finns också med på ett annat fo-
tografi som är taget på gärdet utanför gamla Nain. Det 
torp som också kom att bli elevhem men som tidigare 
kallades torpet Ytterjättna och beboddes av en torpar-
familj som hade ett arrendekontrakt till Jättna gård och 
regelbundet krävdes att utföra dagsverken på Jättna. 

Björnjägarń nu på YouTube! 
Lennart Jarnhammar
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Mer än så kom jag inte fram till. Men mina kontak-
ter i Hällefors hade hittat mer. Pojkarna Rundgren slu-
tade på Solbacka något år senare och familjen flyttade 
vidare till trakterna kring Värmland, varför de skrevs in 
på Lundsberg under några år. Fadern kom snart i eko-
nomiska svårigheter och pojkarna tvingades att sluta på 
Lundsberg. Under denna tid hade de blivit skolkamrat 
med den unge baronen de Geer till Lesjöfors. Vad som 
hände med Gunnar senare vet jag inget om, annat än att 
han tyckas ha blivit morfar till vår avgångne justitiemi-
nister Thomas Bodström.

Vad som sedan hände med bröderna Rundgren är 
lite oklart. Men den av bröderna som kom att hamna på 
kant med livet och utvecklas till vagabond och luffare, 
var Nils som kom att hålla till i bergsslagsskogarna un-
der namnet Björnjägarn. Någon jägare i vanlig mening 
var han väl inte, utan mer en vinddriven existens som 
tjänade pengar på enkla eget hoptvinnade ståltrådslek-
saker, vispar, pjäxhängare, potatiskorgar och annat som 
han kunde tillverka själv. Det var sannolikt under dessa 
perioder han också började skapa enkla tuschteckning-
ar och målningar. I sin brist på arbete stöttes han ut från 

samhället och fick problem med sitt filosofiska grubbel. 
Han överlevde i skogskojor och genom tiggeri.

Längs sina vandringar ner i Värmland besökte han 
regelbundet också sin gamla skolkamrat baron de Geer, 
som ofta generöst tog emot honom och gav honom lite 
ekonomiskt bidrag för att klara sig vidare. Fram på 1930-
talet fick han till slut hjälp av familjen Ernfrid Hansson 
som såg till att han fick en arbetarbarack för att han åt-
minstone skulle få tak över huvudet. Han levde enkelt 
på diverse jobb och så småningom en enklare folkpen-
sion.

Han överlevde sina framträdande i TV-rutan, men 
tog det hela med jämnmod. 1971 somnade han in stilla 
och tog med sig hemligheten om sig själv och sitt öde. 

Men ännu har han tydligen inte försvunnit ur män-
niskors medvetande. Bloggar och mail fyller nätet med 
frågor om denne filosofiske konstnär och påhittade 
björnjägare. Men Solbackaåren tycks ha fallit bort från 
berättelsen om den riktige Björnsjägarns livsöde. 

Men misströsta inte. Nu finns han att beskåda och 
lyssna till på YouTube.

Nils ”Björnjägarn” Rundström, 15 år gammal på Solbacka våren 1905, står längst till vänster i den bakersta raden. Nils tvillingbror Gunnar, som senare blev 
justitieminister Thomas Bodströms morfar, står längst ut till höger i den bakersta raden.
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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.
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På trappen till Sandhamns Missionshus står från vänster Källarmästare Lars Wikström, tandläkare Christer Persson, ordförande Tomas Stenberg, 
stjärnmäklare Ernst Nyberg, revisor Mats Carnerup och Åtvidabergssupporten Thomas Ericson
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historier och av livets dråpliga vändningar.
En del tycks ha fortsatt hela natten. Några av oss är 

förståndigare och kryper till kojs. Medan födelsedags-
eliten håller på till fram till småtimmarna. ”Saftis” har då 
fått nog och ryter åt dem att gå och lägga sig. Så somnar 
alla sött vid 4-tiden på morgon i Missionshuset.

Det gryr och efter en härlig frukost ger vi av på en 
timslång promenad runt hela Sandön. Markerna går i 
sandfärg, grönt och brunt. Havet brusar utanför och lung-
orna fylls av härlig skärgårdsluft. Vi är tillbaka efter en 
dryga timme, då Lasse Wikström har dukat upp en härlig 
pyttipanna på verandan. Iskall öl och snapps för de som 
vill ha. Det klarnar upp från öster och det blir tid för sty-
relsemöte för föreningens ledning. Andra tar mer luft eller 
somnar lite efter maten.

Den här gången hade inte mindre än ett 40-tal tagit 
sig ut till middagen på Värdshuset. Underbar mat och här-
liga viner serveras. Den gastronomiska ledningen med 
källarmästarparet Wikström håller samma standard som 
tidigare. Om inte bättre. Ingenting att klaga på. Några 
underbart roliga tal får vi oss till livs. Några nya ansikten 
har också hittat ut till Sandhamn. Ryktet tycks sprida sig 
längs de äldre leden om trivsamheten som Lasse och Ann 
Marie Wikström bjuder oss på varje år. Passa på och kom ut 
och njut av den underbara skärgårdskänslan. Maten, serve-
ringen, rummen och allt som gör det lite lättare att leva.

Stort tack för en underbar skärgårdsvistelse än en 
gång. Boka för hösten då Sandhamns helgen 2011 går av 
stapeln den  29 - 30 oktober 2011.

Vi landar på ångbåtsbryggan på Sandhamn då det är rug-
gigt och kallt. Skärgården visar sig inte från sin alla vack-
raste sida. Men på Värdshuset är det annorlunda vindar. 
Som vanligt är det ett tappert gäng på 30 personer som 
firar redan på fredagskvällen. Den här fredagen är det 
knökfullt inne i rummet. Orsaken är enkel. Vår styrel-
seordförande Tomas Stenberg har fyllt 60 år och skall gi-
vetvis firas av just den här kvällen. Talet hålls av vår vän 
Tompa Ericson som är födelsedagsbarnets trogne vapen-
dragare sedan höstterminen 1968 på Västerbo.

Herr Stenberg är lite oförberedd på detta födelse-
dagsfirande. Vi får mat och dryck och firandet kan börja. 
Ericson går ut lite försiktigt men snart vindlar han i sina 
sällsynt roliga och dråpliga berättelser om vad som hänt 
under årens lopp. Han beskriver Stenberg ur allsköns 
märkliga och spär på med litterära underfundigheter och 
dikter. Snart är atmosfären fylld till det maximala. Vi skri-
ker av skratt över borden. Så bryts talet av regelbundna 
rökpauser och jag undrar hur Ericson skall hitta tillbaka. 
Men det gör han. Han fyller på med nu ännu fler anek-
doter ur Stenbergs liv. Vi dryper av svett i det kokheta 
rummet. Till slut har jag svårt att andas. Vi tycks hålla på i 
timmar, under det att källarmästare Wikström förser säll-
skapet med mat och dryck. Efteråt är vår käre Stenberg 
alldeles matt av allt firande och det kan jag säga att det är 
vi andra också. Det är sällan jag skrattat åt såna underbara 

På Sandhamn 2010!

ekonomiska resurser. Vi läser dagligdags hur stor hjälpen 
är i världen för att ungdomar skall få hjälp med sin utbild-
ning och övriga skolgång. Var denna skola kan komma lig-
ga är upp till oss själva. Kanske i några av våra närliggande 
Baltländer, kanske längre bort i Afrika, Asien eller vad vi 
kan hitta till ett. Denna verksamhet kan också utvecklas 
lång- eller kortsiktigt projekt och som skulle kunna skän-
ka oss glädje över att hjälpa barn att komma vidare. Ett po-
sitivt sätt att bidra till andras bildning. Just som vi alla fick 
en chans till en skolgång som vi än idag gläds åt. Det är 
bättre att ge med varm hand än en kall! 

Solbackatidningen har varit en källa till glädje för oss 
alla men kostar mycket pengar och det är svårt att få nå-
gon att åta sig den digra uppgiften som redaktör. Bidragen 
från oss alla till redaktören blir allt färre och det är svårt att 
koka soppa på denna spik längre. Hemsidan däremot är 
en kostnadseffektiv budbärare varför vi föreslår en ”Sol-
backatidningens nätupplaga” i en utveckling av hemsidan 
när tidningen läggs ner. Bevarandet och utvecklingen av 
hemsidan är den enda kostnad föreningen har i framtiden. 
Vi tror också att dessa förslag skulle kunna vitalisera för-
eningen och underlätta rotation på styrelseplatserna, be-
gränsat i tid, när uppdraget blir mindre ansvarsfullt och 
betungande.

Det föreslår Björn Hanson och Anders Berg

Under de senaste årens stora ovisshet angående var Sol-
backas alla gamla byggnader skall ta vägen och hur de 
skall kunna bevaras har mer och mer känts som ett ok som 
hänger tungt över våra axlar i stället för att generera an-
genäma minnen. Nu kanske det är nära ett nytt ägarbyte 
igen, varför det är rimligt att anta att en ny period av oviss-
het står framför oss. För att komma bort från dessa nega-
tiva känslor och oro som ständigt förföljer har vi ett förslag 
till en förändring till något nytt.

För att säkerställa vårt fina museums fortlevnad före-
slår vi att kontakt tas med lämpligt museum om att detta 
tar vara på samlingarna om vi nu skulle bli huslösa på Sol-
backa. Då kommer samlingarna tas till vara i framtiden. 
Och vi slipper att bekymra oss över detta.

Låt oss också ställa till med en auktion på de inventa-
rier som föreningen äger och omvandla tillgångarna till 
reda pengar. Då kan dessa pengar tillsammans med för-
eningens övriga kassa, eller en del av den, bilda en rejäl 
grundplåt till att Föreningen Solbackapojkarna kan på-
börja ett ”biståndsprojekt” för att hjälpa en skola i världen 
som behöver vår hjälp till att drabbade barn och lärare utan 

Låt oss skaffa en fadder-
skola i världen!
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När Ingemar Bergman såg filmen ”Livet på Solbacka” 
första gången, sa han; ”Förbaskat bra gjort grabbar.”

När han senare såg den nu redigerade upplagan av 
filmen, så blev han tårögd och sa. ”DET HÄR ÄR JU 
ETT MÄSTERVERK!”

Och många som har sett filmen håller med. Filmen 
gjordes år 1970 på Solbacka av eleverna Jung, Baalack 
och Torell som ett specialarbete i årskurs 3. Ett speci-
alarbete skulle tidsmässigt ta cirka 30 timmar, vi la ner 
mycket mera tid och hade ännu roligare under tiden. 
Filmen spelades in med en enkel kamera i superåtta for-
mat. Vi fick låna ett rum på Norra Gymnastiken, och där 
blev väggarna fulla av filmremsor som hängde från tak 
till golv.  På bordet låg kollegieblock som var fullskrivet 
med olika episoder som vi tänkte spela in, de flesta blev 
inspelade.  

Sen kom klippning och att välja ut avsnitt som kunde 
vara med. Vissa klipp hade för dålig skärpa eller var för- 
mörka, andra blev censurerade.  

Vi måste ju tänka på moralen och skolan goda rykte. 
Någon ljudfilm var det inte att tänka på, så vi spelade in 
ett band med bra samtida rockmusik på en rullbandspe-
lare. Vi tre var ju även engagerade i undergrounddiscot 
”Steck-Gotha”, och Jung var ju stor-dj där, så musiken 

blev cool.  Problem bara att synka film och ljudet tids-
mässigt, då båda låg på olika band. 

Dessvärre har Jung spelat över filmmusiken med 
svensktoppen!! Ibland är det inte kul att vara Jung. 

Men det kanske var lika bra.  För nu ligger musiken 
bra synkad med filmrutorna i moder teknik. Musiken 
är inte lika med originalet, minnet sviktade efter 40 år, 
musiken är bättre. Och som en bonus, finns det med 
två underbara låtar av Steampacket inspelade av Gun-
nar ”Saftis” Rosengren i aulan 1965-66. Fick tag på dem 
av Staffan”Musen” Winbergh, wow vad det är härligt att 
höra musiken och publiken, tack. 

Själva filmen har fått en ordentlig ansiktslyftning ge-
nom ett gediget redigeringsarbete att få fram ljuset i den 
tidigare mörka filmen. Det har filmklipparen Maria Sle-
szynska fixat. Filmen ligger nu på dvd och är 24 minuter 
lång, efter kommer 11 minuter från aulan. Filmen kan 
köpas genom att sätta in 250 kr på pg 45 33 97-2 eller bg 
5749-2878, torell inkl allt o frakt.  Märk betalning med 
namn, adress. Maila gärna också urban.torell@com-
hem.se Det är härligt att se hur söta vi var.(och är) Urban 
”Ubbe” Torell, Solbackaelev 1965-71.

Ubbe

”Ett mästerverk!” sa Bergman 

Sedan skolans och Föreningen Solbackapojkarnas om-
fattande arkiv skapades 1993 har Cecilia Björkman haft 
ansvar för att organisera och sköta arkivet på landsarki-
vet i Uppsala. Jag minns då vi sammanträffade för första 
gången i Uppsala och vilken glädje hon visade för att ta 
hand om allt detta som på många sätt också hade varit 
en del om sin barndom på Solbacka. Nu njuter hon för-

hoppningsvis av sin ledighet och sina minnen från skol-
åren. För er som vill berika vårt arkiv med bilder, doku-
ment och minnen kan fortfarande skicka allt detta till 
följande adress:

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

Solbackaarkivet finns samlat 
på Landsarkivet i Uppsala



annons
Karnerup 1/2-sida

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



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!





Returadress:  
Ernst Nyberg 
Box 4140 
131 04 Nacka 
Sverige

Välkommen till 
Solbackadagarna 21–22 maj  2010

Vi har glädjen att även i år välkomna er alla till de traditionsenliga festligheterna med middag och 
årsmöte på Solbackadagarna den 21-22 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: 1.500:–/person.
Helpension i enkelrum: 1.500:–/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: 730:–/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 15 maj. 

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


