
Solbacka Tidningen ges ut av Föreningen Solbackapojkarna. Årgång 2012



Solbackatidningen: Redaktör: Lennart Jarnhammar. Tidningens & Solbackapojkarnas postgironummer: 13 09 19-4
Tidningens adress: c/o Jarnhammar, Värtavägen 33, 115 29 Stockholm.Föreningens hemsida: w.w.w.solbackapojkarna.com

Avsändare: Tomas Stenberg, Björkslingan 30, 611 73 Vrena. Tidningen utkommer en gång årligen med 1 100 exemplar
Omslagsbild: Elevrådet 1967-68. Främre raden från vänster. Magister Hans Norrman, Lennart Jarnhammar (QII), Birgitta Andersson,

Hans-Åke Wängö. Andra raden från vänster. Bo Stibeck, Michael Löfgren (QI). 
Tredje raden. Peter Carlstedt, Thomas Tell, Kaj Sjunnesson, Hasse Parneus. Övre raden. Lars Baalack, Johan Falkenberg.

 

Pikétröja/golftröja: 350:- Solbackaslipsen: 500:- Medalj: 300:-

Solbacka pins: 60:- Solbacka pins: 150:- Solbackanål: 150:- Manschettknappar: 300:-

CD - med musik & toner från Solbacka: 200:- Bok - ”Solbacka, 1953 - 57” av Jan Ekengren: 120:-

Liten dekal 5 st: 100:-  Stor dekal: 50:-

Solbackashopen
Beställ direkt från Solbackashopen. Ring direkt till

Ernst Nyberg tel. 0705-66 77 88
Eller direkt via nätet på www.solbackapojkarna.com

Fraktkostnader tillkommer. Nu går det också att beställa ny 
skolkavaj med skolmärke efter original. Ring Ernst om pris!



Kanske var det bättre förr? Om än oändligt mycket annorlunda! Det är nog vad många känner nu kring 
Solbacka. Tyvärr var det politiska vindar som gjorde att Solbacka Läroverk i slutet av 1960-talet inte kom 
med i den prioriterade skalan av internat, som skulle få tillgång till det stora statsbidraget, och möjliggöra 
att skolan kunde fortsätta som tidigare. Personligen blev mina år på Solbacka under åren 1968-71, några av 
mina bästa år hittills i livet. Studiero, bra undervisning, utmärkta lärare och ett nytt och fantastiskt kamrat-
skap som renderat i vänner för livet!

Jag tog själv beslutet att börja på Solbacka. Men med hjälp och rekommendationer av före detta eleven 
Fredrik Norberg (1952-59), och vid den tidpunkten också Anders Engvall som då var elev på skolan. Vi 
träffades på en studentuppvaktning hos en gemensam vän, som bodde granne med oss i Bettna. Det var 
då jag beslutade mig att börja på skolan. Jag tackar mina föräldrar tusen gånger om för att jag fick förmånen 
att gå ut som student på Solbacka.

Vad hände sen? Landstiget tog över skolan och gjorde om det till Solbacka Kursgård ett namn som se-
nare ändrades till Solbacka Sport & Konferens. Förvaltarskapet varade mellan åren 1973-2008, då Lands-
tinget beslutade att sälja Solbacka. 

Vi hade stor tilltro till nya ägaren Anders Johansson som förvärvade Solbacka i juni 2008 med sitt fastig-
hetsbolag SSF Real Estate. Han utlovade att göra investeringar i anläggningen. Göra det till en modern fin 
sportsanläggning och en modernare konferensanläggning. Faktum var att detta hoppets ljus som tändes, 
slocknade redan efter 6 månader. Då fattade man det drastiska beslutet att avskeda all personal och en-
dast hålla öppet under sommarhalvåret med timanställd personal. Senare, och efter moget övervägande, 
fattade Anders Johansson beslutet om att sälja Solbacka.

Processen startar i juni 2010, och först i juni 2011 blev affären klar med det kinesiska företaget, D&H 
Nordic Investment AB, som är ett dotterbolag till det kinesiska byggbolaget Dalian Dayou Hosing Deve-
lopment Company. Deras strategi och ambition är/var att göra Solbacka till ett pilotprojekt som lågenergi-
anläggning, med bland annat en ny solenergiteknik. Bolaget påstår sig att projektera för ett stort antal bo-
städer i Kina, som alla skall byggas med svensk energiteknik. Samtidigt påstår man sig vilja driva Solbacka 
vidare med konferenser och middagar som tidigare och eventuellt med ett äldreboende för ”50-plusare”. 

Jag besökte Solbacka dagen innan vårt styrelsemöte i höstas på Sandhamn. Träffade då Gregory Zhao, 
en av ägarna i det kinesiska bolaget, samt Leslie Öqvist, VD för det svenska bolaget. Fick då information 
om att Solbacka skulle stängas 1 november för en omfattande renovering samt parallellt byte av anlägg-
ningens hela värmesystem. Planerna var då att öppna igen i juni 2012! 

Vi hoppas nu att den nya ägaren till Solbacka verkställer alla sina planer, och att vi kan fira vår Solbacka-
dag 2013, i ett nyrenoverat och lågenergiförbrukande Solbacka.

På styrelsemötet diskuterades detta länge och mycket. Ett enhälligt beslut fattades att i år istället an-
ordna Solbackadagen på Sundsta Säteri i Roslagen hos Lasse Baalack. Det är första gången i Solbackas 
historia som vi inte kommer att fira Solbackadagen på Solbacka, men det beror helt och hållet på omstän-
digheterna som råder. Vi kan helt enkelt inte lita på löftet om att Solbacka skall öppnas i utlovad tid. Jag 
tror också att det kan bli en vitalisering av mötena genom att prova något nytt! Och vi ser fram emot att 
komma åter till ett nytt och fräscht Solbacka 2013. Vi ser alla fram emot en annorlunda Solbackadag på 
Sundsta!

Till sist, men inte minst, vill jag framföra ett stort tack vår redaktör, Lennart Jarnhammar, som åter 
igen ha gjort det möjligt att se till att vi kunnat komma ut med en ny tidning som så många år tidigare. 
Tack Lennart för ditt fantastiska engagemang.

Önskar alla hjärtligt välkomna till Solbackadagen 2012.

Tomas Stenberg

Hur kunde det bli så här?  



En ny tid och en ny kultur har inletts på Solbacka. De 
nya kinesiska ägarna har tagit över! De sista anställda 
har avskedats och ersatts med kinesisk arbetskraft. 
Bland andra har den senaste köksmästaren sagts upp 
och istället använder man sig av en restaurang i Gnesta 
där man beställer mat ifrån med hjälp av catering. Vice 
vd Staffan har fått gå, liksom Pelle Andersson, som varit 
anställd som vaktmästare i snart 30 års tid. I stället har 
en kinesisk vaktmästare övertagit platsen, med resultat 
att Pelle har fått hoppa in för att reda ut alla missför-
stånd och okunskap för hur anläggningen fungerar un-
derhållstekniskt. Alkohol- och utskänkningstillståndet 
gick ut den sista september 2011. Det kanske säger sig 
själv att antalet gäster inte har varit så många. Somma-
ren 2011 har varit en katastrofsommar ekonomiskt.
 Jag stötte på Fredrik och Birgitta von Matern på 
Rörstrandsgatan, som kunde berätta att de på sensom-
maren 2011 varit på helgbesök. Upplevelsen hade varit 
en aning besynnerlig eftersom de var de enda gästerna 
den helgen. Visserligen hade ett kinesiskt sällskap dykt 
upp och som också åt middag i matsalen/Mässen. Det 
fanns inget att klaga på vad som gällde mat och dryck. 
Men en känsla av ödslighet var påtaglig. En tid senare 
upphörde sprittillståndet. Ledningen har inte riktigt 
förstått hur de svenska utskänkningsrättigheterna av 
sprit fungerar. 
 Det fick också vår ordförande Tomas Stenberg erfara 
då han hade bokat in sig med en grupp från sin gamla 
SAAB-Yoyota-tid för att prata gamla minnen på Sjö-
stugan. Mat kunde Solbacka servera men inget vin och 
sprit. Det blev ingen annan råd än att boka av och hitta 
en annan plats.
 Hasse Parneus har fyllt 60 år, som uppmärksamma-
des med blommor och en silverpokal som Hasse varit 
med om att vinna på 1960-talet. Hasse har sina rötter 
från Eskilstuna och började redan i unga år på Solbacka. 
Tog både realen och studenten på skolan. Under sin tid 
var han en av skolans allra bästa idrottsmän. 1968 tillde-
lades han, tillsammans med Bengt Åke Wängö, skolans 
”Idrottssköldar”. Hasse har sedan dess varit Sörmland 
trogen och varit verksam på sin gård utanför strax söder 
om Eskilstuna. För något år sedan drabbades han av en 
allvarlig sjukdom som höll på att gå riktigt illa. Dess-
bättre är han bättre nu kunde fira sin 60-årsdag med 
buller bång hemma på Tummelsta. Han uppvaktades av 
vår ordförande och vice ordförande Lasse Frisell.

 Fyllt 60 år har också Bosse Stibeck som numera bor 
nere i Falsterbo med kontor i Malmö. Bosse är fortfaran-
de verksam inom hotell- och restaurangbranschen, men 
idag på ett lite annorlunda sätt. Han köper och säljer 
idag och trivs bra med det. Det var delvis golfen som 
drog honom till Skåne. Idag håller han också kontakt 
med Thomas Tell som är framgångsrik affärsman och 
bosatt på Österlen. Thomas och Bosse var samtida på 
Solbacka i slutet av 1960-talet.
 I somras träffade jag av en händelse min ”gamle” 
tysklärare från 60-talets Solbacka; Martin Österdahl. 
Det tog en stund att känna igen varandra. Martin är 
numera bosatt under vinterhalvåret på Cypern och 
under sommaren på Öland. Han var i slutet av 1950-talet 
också elev på skolan och anställdes tillfälligtvis 1961 
då det var lärarbrist på skolan. Han bosatte sig uppe vid 
Gryt och blev kvar fram till 1968 då han flyttade vidare. 
Det rådde inget tvivel om att han var lycklig över att få 
prata gamla minnen då vi sågs. Jag skall se till att han 
får en SolbackaTidning i år. Med sig hade Martin också 
Ingegerd Hillman-Persson, hon är syster till Anders 
Hillman som gick på Solbacka mellan åren 1967-1970. 
De båda kom ursprungligen från Lessebo. Anders flyt-
tade efter studenten till USA där han än idag är verksam 
som jurist.
 Ett annat ansikte som jag ibland stöter på ute på 
Nybrogatan är Tommie Weiss. Han tog visserligen inte 
studenten men var under sina realskoleår en minst sagt 
färgstark person på skolan. Efter Solbacka vidareutbil-
dade han sig inom textilbranschen i Borås och startade 
tillsammans med Dan ”Frygge” Frygelius en trendmo-
debutik i centrala Stockholm. Under några år sålde man 
jeans i oanade mängder. De båda gick senare skilda 
vägar. Idag lever Tommie ett betydligt lugnare liv. Med 
sitt gråa axellånga hår och sitt fårade ansikte och rikt 
tatuerade kropp påminner han mest en gammal klok in-
dianhövding. Humöret är det inget fel på och minnena 
från Solbackaåren är många. Men åren med sin gamla 
kompis ”Frygge” saknar han ännu.
 I slutet av september var vi några stycken som var 
inbjudna på herrmiddag till Anders Åman. Det kan 
man kalla ett storslaget kalas. Ombord på ett vackert 
kryssningsfartyg som numera ligger vid kaj vid Strand-
vägen. För vad vi trodde, en liten intim middag tillsam-
mans. Inte mindre än ett 45-tal herrar uppenbarade 
sig! En blandad skara som Anders under åren både har 
haft affärer med och lärt känna i Stockholm. En hel 
del Växjöfolk också förstås! Och så de gamla skolkom-
pisarna. Till vita linnedukar och servetter slog vi oss 
ner. Här flödade till en början champagne i baren innan 
det blev dags att slå sig ner och njuta av en underbar 
3-rättersmiddag i en minst sagt uppsluppen stämning. 
De mest exklusiva röda och vita viner bars in. Från 
skolåren fanns förutom jag själv också Göran Gebenius, 
Lars ”Frisse” Frisell, Thomas Erikson, Tomas Stenberg 
och Ernst Nyberg. Att få njuta av en middag på denna 



nivå är inte något som man vardagsvis får vara med om. 
Baren utlovades vara öppen till fram på småtimmarna. 
Och det var den sannolikt också men då hade jag redan 
krupit i säng mätt och belåten. Ryktet spred sig senare 
att herr Gebenius med Växjösällskap hade hamnat hos 
”Noppes” vid Smålandsgatan. Några av herrarna hade 
då redan haft för mycket under västarna och det blev 
dags att ta sig hem. Om det är sant eller inte kan man 
bara spekulera i.
 Minns ni ”Calle” Gernandt, numera med namnet 
Emil von Schultz. Han som har haft en karriär som både 
poliskommissarie här hemma och som kökschef i Spa-
nien. Numera driver han Svanskogs Värdshus utanför 
Säffle. Han har sedan ett par år tillbaka arbetat upp det 
lilla värdshuset från ingenting till ett ”mattempel”, en-
ligt egen utsago, dit människor från hela Värmland och 
Dalsland tycks vallfärda för att njuta av hans plankstek 
och den ”fullständigt underbart välsmakade bèarneais-
såsen”. Den har fått så mycket lovord att Calle till och 
med flögs ner till Spanien för att traktera prinsessan 
Birgitta och ett stort sällskap till en påkostad middag. 

Jag nämnde att det enda som Tore Wretman ångrade av 
sin karriär hemma i Sverige är att han just introducerade 
planksteken som rätt. Det höll självklart inte Calle med 
om, men höll med om att det var den gamla restau-
rangen Gothem som ”tourist-trap” förstörde hela idén. 
Nu har plankstegen gjort sitt återintåg i krogvärlden. 
Melker Andersson har tagit över Gothem på Djurgården 
och i Dalsland på Svanskogs Värdshus är det alltså Calle 
som återinfört denna matklassiker i köken. Undrar var 
Tore säger om det i sin himmel? Pröva på så får vi se!
 På Tennstopet i oktober dök norrlandspojken Sten 
Olsson upp för att njuta av en kväll med det gamla för-
eningsgardet. Sten gick på skolan i slutet av dess levnad 

och tog studenten så sent som 1971 parallellt med bland 
andra Lotta ”Kirschan” Kirsebom, Torgny Görsyn och 
Peter Gronowitz. Han tycks ha haft allas vår vän Lars 
Oskar ”Loskan” Nilsson som pater och underhöll med 
en rad historier kring denna tid. Sten bodde under den 
här tiden i Luleå, men är idag bosatt i Umeå. Norrländ-
skan sitter i.
 Beata Holmqvist (1967-1970) är fortfarande kvar på 
Dagens Nyheter och deras ”Namn & Nytt” där ansva-
rar för redigering av många av de läsarbrev som kommer 
in till tidningen varje dag. 
 Som ni kanske vet har krögarparet Gunnar och 
Monica Ekdahl varit ägare och drivit Restaurang Tenn-
stopet sedan 1976 med bravur. De har stått upp för den 
svenska mattraditionen och sett till att vi Gäster har 
trivts genom åren här på ”Stopet”.
 Vi tackar och är glada över att Gunnar och Monica 
valt att lämna över nycklarna till Kristofer Sandström, 
Christian Olsson, Robin Moderato som står bakom 
Restaurang Vassa Eggen vid Birger Jarlsgatan.
 För de nya ägarna handlar förvärvet av Tennsto-
pet om grunden till och historien bakom den svenska 
matkulturen som ska förvaltas vidare, vilket vi tycker är 
ett stort ansvar. Källarmästare Gunnar Ekdahl införde 
tidigt säsongsstyrd meny vilket förblivit ett av Tenn-
stopets många signum. Augusti med kräftor och sur-
strömming, vilt efter jaktsäsong, gås i november, julmat 
i december, lake i januari och hare i februari, vårkråka 
i månaden mars, vilket vi lovordar och garanterar skall 
vara kvar även i fortsättningen.
 Man kan inte bygga den här patinan som finns i 
väggarna där panel och interiör kommer ifrån de gamla 
lokalerna i Klarakvarteren, visst kommer det att dam-
mas av på sina ställen och visst kommer de nya ägarna 
att så småningom sätta sin egen prägel på Tennstopet. 
Det viktigt att bevara den fantastiska mi1jö och krog 
som Tennstopet är, och ni kommer även i fortsättningen 
tas emot av Ingmar och Tommy i Garderoben och bli 
serverade av barmästare, servis och kökspersonal som 
haft denna arbetsplats i åratal. Medarbetarna tillhör 
denna klassiska Stockholms krog som på något märkligt 
sätt har en egen själ. Våra möten varje månad kommer 
att fortsätta som tidigare och vi har blivit lovade att få 
samma typer på rabatt som vi fått av Gunnar Ekdahl. 
Sista onsdagen varje månad är vi alltså välkomna som 
tidigare.
 Det har brunnit ute på Sandhamn! Lars Wikströms 
brygghus vid uteserveringen brann ner natten till den 7 
februari. Elden upptäcktes av några grannar i närheten 
och trots att öns brandförsvar snabbt var på plats gick 
det inte att rädda brygghuset. Lars berättar att det ett 
tag så riktigt otäckt ut. Hettan var enorm men dess-
bättre låg inte någon nämnvärdvind på mot det stora 
värdshuset intill. Annars hade det kunnat bli riktigt 
farligt. Orsaken till branden tror man ha att göra med 
att något hände med el-anslutningarna i huset. Lars har 



redan påbörjat planerna för ett återuppbyggnadsarbete. 
Normalt brukar han öppna uteserveringen runt 1 maj 
om vädret tillåter. Känner vi Lars rätt har han redan satt 
högsta fart, även om planeringsarbetet tar lite tid. 
 Torgils Bonde har sålt familjens gamla släktgods 
Gimmersta i Sörmland. Istället för lantbruket har han 
skaffat sig en betydligt fridfullare tillvaro på Mallorca. 
Inte långt från Mikael ”Tarras” Löfgren som sedan flera 
år varit boende på ön. Hans pappa ”Bufflas” Löfgren, 
som var elev på Solbacka i mitten av 1940-talet, är till-
baka i Sverige efter många år i Afrika. Idag är han bosatt 
i Strängnäs med sin hustru. 
 Torgils har också köpt en skärgårdsö utanför Ingarö 
i Stockholms skärgård. På Ingarö bor också ”Tarras” då 
han tar sig hem på somrarna. Båda dessa gossar är nära 
kompisar sedan länge. Båda tog studenten 1969.
 Ett annat känt namn hittar vi också på Ingarö i 
Stockholms skärgård. Det är Jan ”Munken” Munkberg 
som nyligen pensionerade sig efter många år i flyg-
branschen. Han har tröttnat på innerstan och njuter av 
skärgårdens stillhet. Man kan ofta hitta honom hos sin 
gamle vän Lars Wikström på Sandhamn.
 Vår käre magister Hans Norrman har flyttat in till 
ett nytt äldreboende i Sigtuna. Han har ännu problem 

med sin andning efter många års rökning, men är annars 
glad och pigg. Så ofta det går får han komma hem på 
permission till Eva. Hans och Evas son Johan Norrman 
hjälper till så fort han kan. Lite svårare är det för deras 
dotter Maria Norrman som sedan många år tillbaka är 
gift och bor med sin amerikanska familj i Kalifornien, 
där hon arbetar med inredning och design. Hans har för-
fattat sina minnen under de sista åren och en hel del av 
dessa minnen handlar givetvis om sina år på Solbacka. 
Både som elev under kriget men också som lärare under 
åren fram till skolans nedläggning. Berättelsen har han 
kallat ”Ett smultronställe”, som han varit vänlig nog att 
låta oss publicera den första delen i årets tidning. En 
mängd ansikten och namn passerar förbi i berättelsen. 
Om någon minns dessa år med Hasse är ni välkomna att 
höra av er till tidningens redaktion så kan vi publicera 
detta nästa år. 
 Vid senaste onsdagsmötet 30 februari på ”nya” 
Tennstopet fanns följande på plats ordförande Tomas 
Stenberg, Ernst Nyberg, Lars Baalack, Torkel Bonde, 
Kjell Kolthoff, Calle Gernandt, Thomas Bielke, Lasse 
Frisell, Heinz Decker, Christer Gräber och Gösta Kul-
ling. Ordförande Tomas hade tagit vägen förbi Solbacka 
och kunde rapportera hur det står till där. Ingen rolig 
beskrivning!

Möt våren på Solbacka med en kaffekorg!
Alternativ Solbackadag i år 2012

När naturen står i sin gröna vårskrud. 
Vitsippor, liljekonvaljer och alla träd väntar på att få visa upp 

sig för oss nyfikna naturälskare, 
som just vaknat upp efter vinterns kyla och mörker.

Då är det vår i det vackra Södermanland. 
Och var är det vackrast?

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 underbart 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 19 maj åka till Sobacka, ta med mig en kaffekorg 
och stå vid Storeportklockan 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
Välkomna!

Önskar 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@comhem.se



Av en ren tillfällighet kom jag på våren förra året över 
en artikel i Strängnäs Tidning från 30 maj 1959. Jag 
satt i tidningens gamla arkiv och kunde inte hjälpa att 
förvånas hur det gick till då Folke Goding fick möjlighet 
att köpa skolan 1928. I samband med att jag satte ihop 
boken om Solbacka i mitten av 1980-talet kom aldrig 
denna berättelse på tal. Sannolikt kom ingen ihåg den 
eller också visste ingen om den. 
 Artikeln skrevs i samband med att rektor Goding 
fyllde 67 år till hösten 1959. Redan 1953 hade han 
överlåtit sin aktiemajoritet i en stiftelse och på våren 
1959 avgick han som rektor, men kvarstod ännu som 
verkställande direktör till i början av 1960-talet. Det var 
i samband med detta som han intervjuades i Strängnäs 
Tidning. Det här är vad han då berättade:
 ”Fru Louise Berglund, änka efter skolans stiftare, 
redaktör Anders Jeurling och senare omgift med skolans 
lärare Jean Berglund, hade tröttnat på det hela. Jag hade 
tillträtt som rektor år 1926 och erbjöds nu, detta var år 
1928, att överta fru Berglunds aktier, med andra ord iklä-
da mig det ekonomiska ansvaret och bli skolans ägare.
 Jag sydde på den tiden mina kläder hos en skräd-
dare i Stockholm, som höll sig med en rätt så exklusiv 
kundkrets. När jag vid samma tid var uppe och provade 
kläder undslapp mig reflexionen, ”att det här blir väl 
rätt mycket pengar”. ”ja,” svarade skräddarmästaren, 
”jag vet knappt vad jag skall göra av alla mina pengar till 
slut.” Jag frågade på skämt: ”Då skulle man kanske få 
låna lite pengar?”
 ”Ja, hur mycket behöver rektorn?”
 ”150.000 kronor.”
 Jodå, det skulle gå bra. Men av någon anledning 
sjönk summan under förhandlingar, som utvecklade 
sig. Lånetransaktionen fick ett dramatisk klimax. Jag 
hade fått ett datum fastställt av fru Berglund. Efter 
detta datum gällde inte erbjudandet längre. Dagen före 
den dagen åkte jag upp till Stockholm med en revers på 
fickan för att få skräddarmästarens påskrift.
 Men han var inte där!
 Han hade rest till Jönköping! Och det enda jag hade 
att göra i min situation var att sätta mig i bilen och köra 
vidare till Jönköping för att försöka få tag i skräddaren 
och välgöraren där. Jag hann aldrig så långt!
 Mellan Jönköping och Gränna kom han åkande i 
motsatta riktningen på väg tillbaka till Stockholm. Då 
jag helt sonika ställde min bil på tvären för att hejda 
karln, halvt på skämt, halvt på allvar. Jag fick min på-
skrift och Solbacka var räddad åt mig.
 Men bekymren var inte slut i och med att jag överta-
git skolan. Nu började de. I början av 1930-talet behöv-
de vi bygga elevhem och lärarebostäder. Hela skolan var 

förfallen utom själva läroverkshuset. Jag sökte få låna 
pengar i bankerna. Dom bara skrattade.
 Men så vände jag mig till målsmän. En av dem, en 
advokat i Stockholm, ordnade det hela. Jag fick lägga 
aktiestocken och personliga försäkringar i pant. En an-
nan målsman betalade avgifter i förskott. Det var dåligt 
med nattsömnen då. Det administrativa fick skötas på 
nätterna. Men vi rodde det hela i land. 1926 hade vi 18 
elever, nu (1959) har vi 353 elever.”
 Detta skrevs på våren 1959 och några år senare, om 
jag inte missminner mig nådde antalet internatelever på 
Solbacka sitt maximum 1964 med 394 elever, varav 330 
stycken var interner. Då var det svårt att hitta plats åt 
alla. Utöver extra elevrum på Hammarskog, Jättna och 
Gryt hyrde skolan in rum på Solberga. 
 Två år senare, den 4 mars 1966, avled rektor Goding 
efter 55 års hängivet arbete på Solbacka. Han hade då 
hunnit bli 74 år. Då hade ”Tosse” Lundberg hunnit vara 
rektor några år. Saknaden efter rektor Goding var med 
blandade känslor. Han var av den gamla stammen rek-
torer och lärare som höll på sträng disciplin och ordning. 
Säkert hade han svårt att förstå sig på den nya ungdoms-
generationen, varför han in i det sista krävde av eleverna 
att de skulle uppföra sig med respekt mot honom. 
 Han höll bland annat örnkontroll över idrottsplatsen 
från sin rektorsbostad. Gud nåde den som beträdde 
gräsplanen utan gymnastikskor, om inte röt han från sin 
balkong med en stämma som hördes över hela skolan. 
Det gällde att bocka och hälsa på honom annars hängde 
smockan i luften. Att han annars var en rättvis och 
plikttrogen person rådde det nog inget tvivel om. Men 
med Tosse Lundberg försvann rytandet på skolan. Det 
behövdes inte. Vi hade respekt för honom i alla fall. 
 Då jag började på Solbacka på hösten 1966, bara 
några månader efter rektor Godings bortgång, berätta-
des det ännu lite om den gamle rektorns tid. Bara någon 
månad senare, den 9 september, publicerades den första 
artikeln om Solbacka i Aftonbladet. Det var svårt att 
förstå vad artikeln egentligen handlade om. Jag hade 
åtminstone ännu inte upplevt något av denna påstådda 
pennalism. 
 Stormstyrkan ökade då Guillou smygfotograferat 
i buskarna och publicerade sina erfarenheter i FIB-
KulturFront. Olof Palme hade då valts till utbildnings-
minister 1967 och det var under hans tid som minister 
fram till 1969, som de allra flesta privatskolorna tvinga-
des läggas ner. Solbacka hade inte ekonomi att överleva. 
Vänstervindarna svepte genom landet med iskall kyla. 
Det var nog tur att rektor Goding slapp uppleva dessa år 
och se hela sitt livsverk gå i graven.

Dramatik då rektor Goding köpte Solbacka 1928
Lennart Jarnhammar



Så har svenska pressen fått ett nytt offer att kasta sig 
över. Lundsberg! När det gäller denna art av ämnen, 
tycks det vara otroligt populärt för journalisterna, att 
än en gång få möjlighet att utgjuta sig till fullo över den 
sorts människor, som man tror sig finna på alla inter-
natskolor. Detta fungerar inte bara i Sverige utan är en 
internationell företeelse. Inte bara av de personer som 
tycks älska nynna på ”Internationalen”, utan även alla 
de som missunnar varje medmänniska allt det där de 
inte själva haft möjlighet att uppleva.

Emellertid har inte alla förstått, att det inte bara 
finns en standardtyp av elever utan en brokig bland-
ning, som av de mest olika anledningar kan landa på en 
internatskola. Detta känner vi lite till mans till och med 
några egna år på internatskola. Solbacka hade säkert 
haft lyckan att slippa de allra värsta skriverierna, om det 
inte var för just en elev, som med otrolig fantasi skrev 
ihop en historia och med användande av ondskans ord 
hade för avsikt att förstöra skolans rykte. Delvis lycka-
des han väl i sina avsikter, men än finns det väl en stor 
grupp som annars ser tillbaka på sin skoltid med andra 
ögon och minnen.

Trots alla dessa skriverier i massmedia hastar sig 
en del av dessa, numera visserligen lite till åren kom-
mande damer och herrar, årligen till Solbackadagen i 
maj och sedan kanske vidare till Sandhamn i oktober. 
Själv började jag först för 5 år sedan med dessa trevliga 
övningar. Med allt större begeistring bokar jag mina flyg 
från Hamburg för att kunna delta på mötena. Onsdags-
träffarna på Tennstopet i slutet av varje månad hade jag 
säkert besökt om jag bott hemma i Sverige. 

Just hemkommen från Sandhamn kan jag bara appe-
lera till dem, som inte varit med: ”Anmäl dig till nästa 
år!” Det är en fantastisk stämning och värdparet på 
Sandhamns Värdshus, Ann Marie och Lars Wikström 
sörjer för excellent mat under helgen. Där förblir kret-
sen av besökande ganska stabil. Även om de besökande 
under besöken inte alltid gör ett stabilt intryck. Det 
händer även, att det skrattas, så att man trillar av stolen. 
De som var med i oktober känner till historien med 
stolen, som dock fick ett lyckligt slut. Skräcksekund.

Skräcksekund ja! Detta blir kanske ordet för skolans 
framtid. Just nu ser framtiden ganska underlig ut. När 
jag skålar vid intagandet av min Dry Martini brukar 
jag säga: ”In i dimman!” Lite så ser det väl också ut för 
anläggningen Solbacka Sport & Konferens. De nya 
ägarna känner inte till och kan inte ha de känslor för 
skolan, som vi har och hade. Personligen tror jag, att vad 
de gamla eleverna tycker och tänker står rätt långt nere 
på listan. Varken primärt eller sekundärt.

För året 2012 blir det, som det ser ut, ingen Solbacka-
dag på Solbacka eftersom anläggningen just då håller på 

att plockas ur vinterns malpåsen. Inga datum för det är 
ännu inte bestämda. Och föreningen vågar inte chansa. 
Det känns tragiskt efter alla positiva upplevelser om 
våren på Solbacka. 2012: års ”Solbackadag” kommer 
därför att firas på annan ort, som kommer att presente-
ras på Solbackas hemsida på nätet.

Christer Gräbner tillhör ivrarna för alla sorters även-
tyr i samband med Solbackanamnet. Det var Christer, 
som övertygade mig att gå på dessa möten. Både på 
Sandhamn och på Tennstopet. Christer gick på skolan 
1954-1961. I övrigt har vi under alla dessa år på skolan, 
då vi delade rum, haft många lika och lika tokiga idéer. 
Men säga vad man vill. Med våra slipsar såg vi redan 
på den tiden städade ut. Själv gick jag, som son till en 
konfektionsfabrikant, redan i småskolan med mörk kos-
tym. Slitstyrkan på dessa efterkrigstyger skulle testas 
ordentligt innan de kom i produktion, som kostymer 
och dräkter. Junior strapatserade tyget ordentligt.
Fabrikatet hette TOMEL och stod för Trivsam, Oöm, 
Modern, Elegant, Ledig. 

Naja, varför inte? De producerades i Tomelilla på 
Palms Konfektionsfabrik. Denna var långt ifrån så be-
römd, som TIP-TOP Mössan från Palms Mössfabrik. 
Så här tecknade och Rit-Ola i en av sina skämtteckning-
ar: Det står en man med mössa och väntar på bussen. 
Plötsligt smyger det upp en otäck typ runt hörnet och 
väser till mannen:
- ”Pengarna eller livet”.
- ”Det enda jag äger är en ny TIP-TOP mössa!” piper en 
skräckslagne mannen med mössan. 
- ”Det bästa är gott nog” svarar boven och tar TIP-TOP-
mössan och försvinner snabbt ner åt gatan. Toppkvalitet 
med andra ord!

Mössproduktionen existerade från 1886 och näs-
tan i 100 år. I orten med omgivning kallades jag ”Lille 
MössePalm”. Det händer fortfarande, att jag vid besök 
i Tomelilla frågas av äldre människor: är du inte ”Lille 
MössePalm”? Det var jag, är jag och lär förbli så. Ändå 
har jag inte bott i Tomelilla sedan början av 1960-talet. 
Spåren sitter djupt i dessa människor, som upplevt mig 
som ung.

År 1970 lämnade jag Sverige för ett par års utlands-
tjänst och denna flyttades efter ett år från Köge i Dan-
mark till Hamburg. Här införde jag jute- och glasväv 
som väggbeklädnad och blev så textil delvis trogen. 
Utöver väggprodukter växte sedan också en färgfa-
brik upp. Jag blev först med dessa väggbeklädnader i 
Tyskland under namnet ”Palmcolor”. Detta blev min 
speciella nisch och störst under många år i landet. Enligt 
mina föräldrar lär jag, som 6-åring vid ett besök i Tysk-
land, ha yttrat att i Tyskland finns så många människor, 
här bör man göra sina affärer.

”Lille MössePalm” skriver från Hamburg!
Göran Palm



Föresten! Nu vill lag slå ett slag för tidningen. Den 
behöver material. Annars kommer den kanske inte att 
överleva

Alla ni som faktiskt upplevt Solbackaåren som en 
positiv del av ert tidiga liv. Och för er som än idag kom-
mer för att ta en titt på skolan eller kommer till Sand-
hamn på hösten, kan ni inte försöka skriva några rader 
för tidningen. 

Bara några rader om hur ni har det eller om ni kanske 
också helt oförhappandes stött på ett gammalt ansikte 
där ni minst kom att ana det. Allt behöver inte vara 
glada minnet. Det finns också sorgliga saker som så här i 
efterhand kom att betyda en del och som efter en stunds 
eftertanke kan vara intressant att ta upp. Oro er inte för 
språket. 

Redaktören går igenom det grammatiska i svenskan. 
Han är van. Skickar ni ett foto hjälper han till med en 
bildtext. Gärna äldre bilder från Solbackaåren.

Gör någonting!
Själv började jag 1958 och tog studenten 1962 och till-
bringade några av mina bästa och trevligaste första år på 
Solbacka. Jag har inte haft tråkigt senare heller.

Mit freundlichen Grüssen auf Hamburg

att bli avförd ur ett medlemsregister.
Ett tillbud, som kunde sluta illa, men snarare blev lus-

tigt, var när vår ålderman under middagen bokstavligen 
ramlade under bordet. Med ett ljudligt brak låg gent-
lemannen, tillsammans med sin stol under bordet, tack 
och lov utan minsta skråma. Detta visar vad en kraftig 
benstomme betyder. Gossen har under hela sitt liv varit 
idog gymnast. Under sin Solbackatid har han tränat såväl 
fram– som baklängesvolter och middagens saltomortal 
tog han väl som kvällsövning innan sänggåendet. Till 
bakåtvoltens försvar skall dock sägas att malören inte 
hade med överförfriskning att göra. Påstod han åtmins-
tone själv och bordsgrannen kan intyga att han möjligtvis 
bara var lite ”beschwipst”, som tysken säger.

Denna händelse får författaren av dessa rader att osökt 
påminna sig vad Gluntarnes fader Gunnar Wennerberg 
fångat i ”Nattmarschen i Sanct Eriks gränd” där Magis-
tern sjunger: 

Ja, så går det till slut i all världslig fröjd
Hur man ock balansera, så bär det kull.
Nu får vi hoppas att det outtröttliga värdparet Ann-

Marie och Lars Wikström orkar med oss även nästa år. Vi 
som var med önskar inget hellre än att få återkomma.

Årets Sandhamnsträff tilldrog sig i ett strålande soligt 
och nästan vindstilla höstväder. De riktiga entusiasterna 
hade, som vanligt, anlänt redan på fredag kväll.

Sedvanligt styrelsemöte avhölls i Missionshuset 
där det viktigaste ärendet var hur vi skulle förhålla oss 
till 2012: års Solbackadag, inbokad på Solbacka Golf & 
Country Club

Problemet var att de stänger för ombyggnad, renove-
ring och installation av jordvärme, f.o.m.1 november 2011 
till juni 2012!

Vi beslutade att säga upp vår bokning och p.g.a. det 
osäkra läget boka in oss på Sundsta hos Lars Baalack. In-
bjudan finns på tidningens sista sida.

Vi som varit med tidigare hade höga förväntningar på 
kvällens mingel och framför allt på middagen. Våra för-
väntningar kom inte på skam. Middagen var en kulina-
risk  höjdpunkt! 

Som vanligt hölls trevliga tal och värden Lars Wik-
ström läste upp brev från danskfödd ”icke Solbackapoj-
ke” som, trots upprepade försök utan att lyckas, ville bli 
avförd från Föreningens Solbackapojkarnas medlems-
lista. Hoppet var det sista som övergav denne ”icke Sol-
backa Hoppe”. Dråplig läsning av hur svårt det kan vara 

Friska vindar på Sandhamn
Jüri Kurvits



1961 är hela kollegiet samlat framför Västerbos entré. Främre raden från vänster Karl Erik ”Kalle” Holm, Hans Sjöström, Bror Åkerblom, Otto Dressler, rektor Tor ”Tosse” Lundberg, okänd lärarkandidat, Harry ”Sir Harry” Berger och Arne ”Isse” Isenius. 
Andra raden från vänster: Arne Bryntse, Erik ”Stor-Sparris” Larsson, Stig Nirstedt, Gustav ”Lill Sparris” Larsson, Hans Norrman, Bo ”Pippi” Magnusson, Axel ”Råttan” Eriksson. 

Längst bak från vänster: Lars ”Lasse” Wall, Bertil Hestréus, pastor Bertil Edström, Bo ”Lufsen” Andersson och Carl ”Pelle Baj” Björkman.



1961 är hela kollegiet samlat framför Västerbos entré. Främre raden från vänster Karl Erik ”Kalle” Holm, Hans Sjöström, Bror Åkerblom, Otto Dressler, rektor Tor ”Tosse” Lundberg, okänd lärarkandidat, Harry ”Sir Harry” Berger och Arne ”Isse” Isenius. 
Andra raden från vänster: Arne Bryntse, Erik ”Stor-Sparris” Larsson, Stig Nirstedt, Gustav ”Lill Sparris” Larsson, Hans Norrman, Bo ”Pippi” Magnusson, Axel ”Råttan” Eriksson. 

Längst bak från vänster: Lars ”Lasse” Wall, Bertil Hestréus, pastor Bertil Edström, Bo ”Lufsen” Andersson och Carl ”Pelle Baj” Björkman.



Just när jag skulle börja i avgångsklassen i realskolan i 
Sollefteå 1943, efter att ha tvingats tentera vid termins-
starten, dök frågan upp var jag skulle fortsätta min 
skolgång. Jag kommer väl ihåg när diskussionen upp-
stod. Det var vid middagen en vecka före skolstarten 
på hösten 1943. Pappa sade Sundsvall, mamma sade 
Östersund. Alla från orten, som fortsatte från Sollefteå, 
som då inte hade något gymnasium, for till Härnösand. 
Så hade Göte Lawer, Lennert Sjögren och Arne Molin 
gjort. 
 Då nämner jag att Fritjof Wilhelmsons, pappas 
kollega i Sollefteå, son Lars gick på Solbacka Läroverk. 
Jag visste ju inte alls vad det var. Vid varmrätten går 
Georg och beställer ett telefonsamtal till Rektor Goding 
vid Solbacka. Eftersom alla telefonsamtal kopplades 
manuellt kommer samtalet först vid efterrätten. Pappa 
går och tar samtalet, kommer tillbaka och säger ”om en 
vecka börjar du vid Solbacka Läroverk i Ring I i real-
gymnasiet”. Det var snabba beslut. 
 Jag kände ingen misströstan för att lämna Sollefteå 
men heller ingen spänning för det nya. Jag var som ett 
menlöst djur, som föstes fram. Egna funderingar visste 
jag inte vad det var, och hade man några, så gällde det 
att icke marknadsföra dem. Efter någon dag kom små 
märklappar med nr 214, som skulle sys fast på alla kläder 
som skulle med, allt från långkalsonger till lakan. Nu 
var det jag som skulle åka sovvagn för första gången i 
mitt liv och alldeles ensam. Nu var det jag som sattes på 
”stortåget” söderut.
 Åka sovvagn för första gången var ett äventyr, men 
jag tycks ha klarat det, och även bytet av tåg i Stock-

holm, för på eftermiddagen stod jag på perrongen vid 
Stjärnhovs station. I taxin upp till Solbacka fick jag säll-
skap med två äldre ”grabbar”. En hade hatt på sig, vilket 
stod i ordningsreglerna att man inte fick ha. Framför 
skolan stod Rektor Goding och tog emot oss. Där stod 
även Folke Carlsson, han bytte namn till Heinius se-
nare, och frågade om jag spelade något instrument. När 
jag inte gjorde det, blev jag lämnad ensam med order att 
leta reda på Allén. Där jag skulle bo. 
 Efter någon timme började andra grabbar med 
föräldrar att strömma in. Min rumskamrat skulle bli 
Per-Bertil Grim-Påhlson från Nyköping. Pappa Påhlson 
utgick från att Per-Bertil skulle trivas bra för han, pap-
pan, hade också bott i Norrland en tid, närmare bestämt 
något år i Murjek. Jag vet inte om vi gick på det. Dagen 
efter hade Per-Bertil upptäckt en gammal kamrat och 
önskade ha honom som sin rumskamrat. Jag bytte rum 
med honom. På så sätt hamnade jag på Norra Gymnas-
tiken, vilket nog var det bästa som hänt mig. Som pater 
kände jag igen en av de äldre hattprydda herrarna från 
taxin. Det var ”Mimma” vår pater och gymnastiklärare.
Bara efter en dag var allt i ordning och mitt liv på Sol-
backa började. På Norra Gymnastiken fanns Uffe Pey-
ron och Karl-Erik Björkman, Där bodde Björn Tibell, 
Claes Wachtmeister och Hans Danielsson, Putte Kjell-
quist och Jan Engström, Wallnerström och Sundblad. 
Klas von Heland, Ola Petersén. Vi var fjorton grabbar, 
som snart lärde känna varandra. Som helt ny och norr-
länning körde de nog med mig lite i början. Men efter 
en tid så flyttade Klas och jag ihop och så förblev det 
under flera terminer. Uffe Peyron från Helsingborg och 
”Masen” Björkman från Sävsjö bodde i det stora rum-
met på första våningen. Rummet präglades av skitprat, 
lite intelligent prat och hjärnans verksamhet? Schack och 
skyttet dominerade där. Björn var låghalt, så han kunde 
inte deltaga i alla tävlingar och gymnastiska övningar, 
som vi sysslade med. Var och en höll reda på sitt. Den 
direkta motsatsen var Claes Wachtmeisters och Hans 
Danielssons rum. Där hängde träningsoveraller i olika 
färger och kondition på streck från alla hörn. De flydde 
från allt skolarbete in i idrotten. Husmor Ögren var 
förtvivlad. Av någon underlig anledning blev jag hus-
mors lilla skyddsling. Wallnerström och Sundblad gick 
i realskolans femte klass, de satt mest och jobbade och 
slet. Jag mötte dem våren 1994 på Solbacka vårt 50-års-
jubileum och jag kunde identifiera dem med lite hjälp. 
I femman gick även Erik Berglund från Sandviken, en 
kraftig rustik grabb som jag också kände igen. 
 Att jag av en slump hamnade på Norra Gymnastiken 
var tur, för på Allén fanns som pater lektor Hammar-
strand, som blev rena skräcken för grabbarna. Elevhem-

”Ett smultronställe”
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.

met kom att kallas ”Grini” under den tid han tjänstgjor-
de där som pater. Men när jag tänker efter vilka grabbar 
som bodde där kan jag nog förstå det. Grini var ett tyskt 
fångläger för norska motståndsmän i Oslo. 
 Jag fick ett helvete att läsa in franskan, som jag 
lämnat i Sollefteå efter någon termin. En Magister 
Jansson skulle hjälpa mig och en grabb till att komma 
ifatt de andra. Vi kom aldrig ifatt och jag fick mitt B? i 
studenten, mest av välvilja av Sir Harry. Docenten Len-
nerstrand i biologi var så torr så det fanns risk för självan-
tändning. 
 Lektor Wolfgam Greif-Hammarstrand hade jag i 
tyska och engelska. Enligt uppgift hade hans far för-
svunnit på västfronten 1917. Hans svenska mamma 
flyttade hem till Djursholm efter kriget och Wolfgam 
tog studentexamen vid Hum i Sigtuna. Han blev 
licentiat i Uppsala och tjänstgjorde flera år vid engelska 
internatskolor. Lektor Greif-Hammarstrand jobbade 
hårt med oss tröga grabbar och var nog lite för mycket 
”german” för många. Han var en av de sista som övergav 
den nazistiska tidningen ”Dagsposten”. Men som lärare 
var han överlägsen de flesta
 Mina lärare växlade under åren, men i huvudsak var 
det bra lärare. Men det fanns vissa typer som inte hade i 
katedern att göra. Till fransklektionerna fördes en enda 
glosbok, som snabbt skickades fram vid glosförhören. Vi 
hade utarbetat ett system där en av oss i tur och ordning 
skrev ner de nya glosorna. Under åren försvann de flesta 
av dessa lärare, så när jag lämnade skolan 1948, var det 
ett i huvudsak mycket kompetent kollegium som un-
dervisade i gymnasiet

”Klara”, Charlie, Uffe, ”Nille” och alla de andra
Fritiden gick fort. På vintern var det skidor som gällde. 
Som norrlänning hade jag vissa förpliktelser. Kaj Nelson 
slog mig i alla tävlingar. Fäktning tog mitt intresse en 
tid, men utan större framgångar utanför skolan. Orien-
tering började jag med från första terminen. Där var det 
”Klara” Åhrén och Charlie Kjellgren som drog ut mig.  
Där var de årliga mötena med Östra och Södra Real de 
stora händelserna. Då möttes vi i de sörmländska sko-
garna och tävlade. Vi klarade oss mycket bra. 
 En av de intressantaste tilldragelserna varje år var 
rektorernas lunch. Där var ju Goding, som kom i bil 
med chaufför och hade lunchkorgarna med sig. Goding 
spelade då verkligen ut all sin charm. Rektor Swedelius 
från Östra Real, mer än en kopia av Oscar II, uppskat-
tade dessa möten. Han var ju även skolans inspektor.   
Vad som slog mig vid orienteringen var, att bergen och 
dalarna var så låga och små. När man sprang från en kon-
troll till en annan kunde man ju springa över flera åsar 
och ändå var det bara några hundra meter. Det skulle ha 
varit hemma i norr det, där dalar och berg verkligen var 
berg och dalar. Solbacka införde långkalsonger under 
de korta idrottsbyxorna, inte vackert, men praktiskt. Vi 
bara körde rakt igenom sly och buskar. När vi också för-

klarade att ”orienteringssjukan” berodde på kontakten 
med vegetationen och viss ohyra.
 Skytte omhuldades mycket. Bland ledarna var det 
Kalle Holm, min svensklärare, som uppmuntrade oss. 
Det var ban- och fältskytte. Många söndagsmorgnar 
lämnade två-tre taxibilar, drivna med gengas, skolan 
och fraktade iväg oss till olika trakter av Sörmland. 
Många av kamraterna ansåg oss heltokiga som frivilligt 
steg upp klockan 7 på den enda morgonen vi hade möj-
lighet att sova. Men genom orienteringen och skyttet 
fick jag nog se mer av Sörmland än många andra. 
 Uffe Peyron var ledaren från mitt elevhem, när det 
gällde skytte och löpning.  Han körde hårt med oss. För 
all träning gick ut på att bli bäst vid tävlingarna mellan 
de olika elevhemmen. Det gick så långt att han redan på 
vårarna hade planerat in vilka som skulle få flytta in på 
”Norran” till hösten. Baserat på vilka som skulle sluta 
på skolan efter våren.
 Tiomannastafetten var den viktigaste orienterings-
tävlingen. Där gällde det olika delsträckor; från 100 m 
sprinter till 2000 m terränglöpning. Tävlingen startades 
från skolgården och fortsatte ner mot Sjöstugan och 
vidare efter Kyrksjöns strand mot Jättna. Över vägen 
genom skogen och upp till gamla löparbanorna, som 
låg norr om Norrebo. Saknades en medeldistanslöpare 
bland oss, var Uffe ute och värvade redan på våren 
någon bra medeldistanslöpare till vårt elevhem för nästa 
års tävling.
 Uffe var lika duktig i skytte som han var urusel i 
fotboll. En gång träffade han med bollen ”Nilles” föns-
ter. Nille ut för att hålla räfst och rättarting med bollen 
i famnen där stod Uffe och såg skyldig ut. ”Nille” kom 
av sig. Uffe var aktad och respekterad av alla lärarna. 
Vaktmästaren fick sätta in en ny glasruta. Och inget 
mer hände. ”Nille” var världens mest pliktskyldige och 
rättvisa lärare.
 I tredje ring hade Uffe valts till kurator, elevkårens 
ordförande och flyttat till Olympen, och därmed slogs 
gänget på Norra Gymnastiken sönder. På Sjöstugan 
samlades istället ett heterogent gäng under lektor Isra-
elssons paterskap.  Honom såg vi aldrig till, men hans 
mycket unga och runda fru försökte ibland visa någon 
medmänsklighet. Min rumskamrat blev Rosberg från 
Åtvidaberg. Det enda gemensamma som vi hade var att 
våra fäder hade legat på ”Stutis” tillsammans. 
 Övriga på luckan var Öved Hultmark, Axel Jonson, 
Kjellgren från Göteborg, Hans Wilhelmson och Per-
Bertil Grim-Påhlsson. Det året är nog det mest förträng-
da av alla år. Skolarbetet gick inte så bra. Över vissa 
lärare funderade man om de var lämpade som lärare och 
vissa lärare undrade om vi var värda ”att kostes på”. Det 
problemet löstes när jag själv återvände till skolan men 
då på den andra sidan av katedern. Det var ekonomiskt 
lönsamt att vara lärare vid Solbacka. Bostaden, miljön, 
sociala kontakter fanns i överflöd och möjligheterna till 
extraknäck var stora.



Kriget tog slut och friheten återvände 
Sommaren 1946 gick jag naturligtvis på sommarkurs 
för att förbereda mig inför sista ring. Men när jag var 
hemma en vecka i augusti upptäcktes av en händelse 
att jag var smittad av TBC. Jag hade gått till den nye 
provinsialläkaren Göran Gerner för en koll. Jag kände 
mig nere. Han tog även ett TBC prov och jag visade mig 
vara positiv. Det blev ett djädrans pådrag på en gång. 
Georg kontaktade omedelbart doktor Dahlstedt på 
Österåsens sanatorium, som låg en mil från Långsele. Vi 
for dit omgående på eftermiddagen. Doktor Karl Helge 
Nataniel Krysostemus Dahlstedt, prästson från Wilhel-
mina, som skulle bort på frackmiddag, undersökte mig 
klädd i frack (ståndsmässigt). Resultatet blev att jag fick 
stanna hemma från skolan. Georg ringde Folke Goding 
och jag fick, som det hette, permission under en termin. 
Doktor Dahlstedt skrev ut dubbla matransoner av det 
som då fortfarande var ransonerat och jag blev tillsagd 
att ta det lugnt. 
 En termin i Långsele utan att ha något att göra. Alla 
mina gamla kamrater jobbade eller gick i skola någon-
stans. Av någon underlig anledning fick jag köpa en 
kamera, en Voigtländer 34 x 36 mm och därmed började 
jag fotografera. Jag har kameran kvar ännu, och den är 
lika bra nu som då, om än lite omodern. Konvalescensti-
den hösten 1946 har jag förträngt till det mesta. Efter jul 
ansågs jag frisk och fick återvända till Solbacka.
 Under min frånvaro hade ”Bufflas” Löfgren snabbt 
försvunnit från skolan och jag fick överta hans rum 
längst upp på Olympen III. Hans tyngd på Solbacka 
hade ju gjort att han hade ett bland de trevligare rum-
men på elevhemmet. Nu var det jag som bodde bra och 
med en fin utsikt över skolgården. Jag var den ende tred-
jeringaren, som bodde bland de övriga fjärderingarna. 
Christer Fredholm, som nu var kurator, det motsvarar 
numera elevkårens ordförande, bodde längst ner i det 
stora rummet.  Bland de övriga på Olympen fanns Björn 
Amelin, ”Krukan”, ”Stubben”, Ragnar Carlsson, Bruno 
Steller och resterna av mina gamla klasskamrater.
 Jag fick ju genom min frånvaro under en termin bör-
ja i en ny klass. Jag fick så att säga gå om tredje ringen 
från julen. Också en händelse utanför min kontroll, som 
jag bara har haft fördelar av. För nu kom jag i en klass 
med bara trevliga grabbar och mera homogen än den 
förra.  Mina roligaste och de bästa minnen från Solback-
atiden är nog bundna till de tre sista terminerna med 
min nya klass.  Jag vet inte om de nya klasskamraterna 
tyckte synd om den sjuke Hans eller om dom ville se 
mig som ett år äldre och ”klokare”, men väl omhänder-
tagen blev jag. Och snart lärde jag mig deras spelregler.

Mina sista lärare och de första flickorna
I de flesta ämnena hade jag också fått nya lärare de sista 
året. Kalle Holm i svenska, som lyckade lägga den lilla 
grund och intresse jag har i litteraturkunskap, Hammar-
strand i engelska och tyska, Arne Bryntse i matte, Allan 
Weinhagen i geografi. Men i historia fick vi en urusel 

pedagog, Erik Birk, men förmodligen skicklig forskare. 
Han var docent vid Helsingfors Universitet. Jag fann en 
recension av Birks doktorsavhandling i Svenska Dag-
bladet. Den gällde Anjalaförbundet. Redan på höst-
terminen lyckades jag liksom ovetandes referera till en 
ung svensk-finsk forskare som hade framlagt nya bevis 
om att det inte var så tokigt vad Anjalamännen gjorde. 
Sen behövde jag inte göra mycket i historia utan bara 
försvara min erövrade ställning. Jag minns ännu hur 
”Birken” kröp upp bakom katedern, slog upp boken frå-
gade efter de spärrade rubrikerna och vi berättade. Sen 
gick han igenom det nya helt och hållet från läroboken. 
Utom på lördagsmorgonen för då hade Sigge Fürst ett 
väldigt populärt radioprogram, som hette ”Frukostklub-
ben”. Det började med att vi kom sent till lektionen, för 
vi lyssnade alla på programmet på elevhemmen. Men 
sen löstes frågan på ett genialiskt sätt. Göran Hesser 
tog med en egen liten batteridriven radio till lektionen. 
Och ”Birken” accepterade detta.  Nu kom alla i tid och 
historien finns ju kvar men nu inte Fürst.
 Frukostklubben spökade också i ett annat samman-
hang. Som musiklärare och körledare hade vi Nils B. Sö-
derström hos oss en eller två dagar i veckan. Han hade 
massor av enskilda elever i pianospel och var ordinarie 
organist i Storkyrkan Stockholm. Han var även känd 
som kompositör. Som kompositör är han mest känd för 
”Röd lyser stugan bak hängbjörkens skugga” och att 
han tonsatt Karlfeldts ” Dina ögon äro eldar”. Historier 
som han aldrig slutade att berätta.
 Fler är en gång sa han ”nästa frukostklubb skall ni 
lyssna för då sjunger Fürsten en visa, som han beställde 
av mig förra veckan”. Nils B. Söderström kallades öm-
som för ”Biffen” eller ”Plasken”. Båda namnen syftade 
på hans kroppsvolym, vilken var enorm. Både Goding 
och ”Plasken” tillhörde det illustra sällskapet av skön-
sjungande bröderna uti ”Mistlurarna”. Kören gav vid 
flera tillfällen konserter för oss elever under professor 
Einar Ralfs ledning.  Mitt intresse för historia överlevde 
och intresset för körsång föddes. 
 Redan när jag bodde på Norra Gymnastiken blev jag 
god vän med både Kerstin Wilhelmson och Brita Seger-
säll. Båda var från Sunne. Kerstin gick på Solbacka tack 
vare att hon var släkt med fru Karin Goding och Brita för 
att hon vara väninna till Kerstin. De var de enda flick-
orna och bodde på Södra Gymnastiken. När rektorns 
villa blev klar flyttade de in i övre våningen hos honom.  
Jag blev båda dessa flickors ”slasktratt” där de hällde all 
sin trånad och längtan efter de förbjudna grabbarna. Jag 
fick bara lyssna - ej röra. Varför blev jag deras förtrogne? 
Men förtroendet lever kvar efter sextio år. Fler än en 
gång har vi behandlat drömprinsarnas vidare öden och 
kommit fram till, att det har nog varit bäst som skett. 
Kerstin dog efter en lång tids sjukdom 1996. Brita lever 
vidare i ”högsta välmåga” men åldrad på Lidingö och 
vi brukar ringa till varandra. Hon har inte missat min 
födelsedag de senaste 35 åren, däremot jag hennes.



bosatta under alla åren från hösten 1959 till i början av 
1970-talet, innan det bar iväg till Uppsala. 

Andreas föddes 26 november 1929 och växte upp 
i Vaksala församling i Uppland där hans far Oscar Ehn 
under många år tjänstgjorde som kyrkoherde. Andreas 
kom att bli djupt rotat i sin hembygd. De naturveten-
skapliga kunskaperna växte fram under ledning av den 
kände professorn Bengt Lidforss i Lund. Det dubbla 
arvet kom att prägla hela hans personlighet och livsgär-
ning. Även som biologilektor vid Katedralskolan i Upp-
sala var han inte bara en synnerligen populär och avhål-
len lärare, ständigt uppdaterad i de senaste rönen. Han 
var också verksam på uppdrag av Skolöverstyrelsen med 
att medverka i utformningen av biologiämnets läroplan 
för gymnasiet. För sina pedagogiska insatser belönades 
han 1992 med Kungliga Vetenskapsakademiens speci-
ella ”Ingvar Lindqvist-pris”. 

Under dessa år var han länge ledamot av domkapit-
lets i Uppsala. Motsättningarna mellan naturvetenskap 
och kristen tro var för Andreas något helt främmande. 
Att få vandra med honom i naturen, inte minst i den 
sörmländska, var som att få gå i Linnés fotspår. 

Andreas glada väsen och hans humoristiska och un-
derfundiga kommentarer gjorde alltid ett möte med 
honom till en minst sagt berikande upplevelse. Vi som 
elever på Solbacka fick många gånger njuta av hans bril-
lianta och kvicka tal vid studentavgångar och jubileums-
middagar. Att han också under flera år i slutet av 1960-
talet berikade oss som rektor på skolan gjorde inte den 
vardagliga kontakten med honom på något sätt sämre.

Vi alla i Föreningen Solbackapojkarna kommer att 
minnas Andreas som en engagerad lärare och rektor, 
men även som en trofast vän.

Lennart Jarnhammar

Skolans sista rektorer vid den sista avslutningsdagen den 16 juni 
1973. Tosse Lundberg och Andreas Ehn.

Det var på hösten 1959 som Andreas och Ingrid kom till 
Solbacka. Rektor Goding hade länge letat efter en väl-
kvalificerad lärare för de naturvetenskapliga ämnena på 
skolan. Nu hade han hittat rätt. Andreas tog sig an sin 
uppgift med hull och hår. Närheten till den sörmländska 
naturen spelade nog in en hel del eftersom hans intresse 
för spindlar, ugglor och allt annat som skogarna och sjö-
arna i Gryt kunde bjuda på, var det han längtade att lära 
sig mera av. Att det fanns drygt 360 elever att tampas 
med var något som han fick på köpet.

Andreas blev snabbt mycket populär på skolan. Hans 
moderna och humoristiska pedagogik betydde mycket 
för undervisning. När jag hade honom som lärare i bio-
logi i första ring på hösten 1966 var jag lite fundersam på 
en fråga i sexualkunskap som handlade om hur en spiral 
fungerade i praktiken som preventivmedel för en kvin-
na. Andreas svarade då med stort allvar: 

”Jo Lennart, det fungerar så att när mannens sper-
mier simmar upp i spiralen kommer de till slut upp i top-
pen av den. Då är de så yra och vimmelkantiga i huvu-
det att de helt enkelt faller ut samma väg de kom in. Så 
enkelt fungerar en spiral i praktiken”. En sekund trodde 
jag på denna geniala enkelhet, innan hela klassen brast 
i skratt och jag blev blodröd i ansiktet. Själv brast An-
dreas ut i ett smittande skratt som förlöste hela histo-
rien. Denna roliga lilla historia har jag alltid burit med 
mig som ett kärt minne från skolan.

Att Andreas besatt en ovanligt stor vetenskaplig 
kunskap var det ingen som tvivlade på, varför vi också 
hade stor respekt för honom som lärare. Att han och Ing-
rid trivdes nere på Sjöstugan, alldeles intill Kyrksjöns 
strand, var det nog ingen som tvivlade på heller. Det 
var på Sjöstugan som också Ingrid och Andreas döttrar 
Maria, Annika och Stina-Mina växte upp. Här var de 

Rektor Andreas Ehn har lämnat oss
26 oktober 1929 – 4 december 2011



Tennstopet sista onsdagen i februari 2012

Tomas Stenberg Kjell Kolthoff Lasse Frisell 

Torkel Bonde Lars Baalack Thomas Bielke & Calle Gernandt

Christer Gräber Gösta Kulling Heinz Decker



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!



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 en annorlunda Solbackadag 
i Roslagen fredagen 19- lördagen 20 maj 2012

Detta år blir lite annorlunda historiskt sett. Det är första gången som vi kommer att fira Solbackada-
gen på ett annat ställe än på Solbacka. Vår gamla skola håller just nu på att genomgå en omfattande 
renovering och kommer inte öppnas i sin helhet förrän i mitten av juni. Det blir för sent för oss.
 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 Norr-
tälje. Lasse var också elev på Solbacka under åren 1965-1971. 
Förutom en traditionell fest- och jubileumsmiddag kommer vi också hålla oss till de vanliga aktivite-
terna.
 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: 
Fredag: 17.00 Styrelsemöte med kaffe 19.00. 2-rätters middag i ”Vita Huset”. För de som har anmält 
sig. 
Lördag: 08.00 Golftävling, 18 hål från röd tee. Green fee-250 kr. 
 12.00 Lunch, 90 kr. 
 13.30 Startar lerduveskytte, 25 duvor, 10 kr./st.  
 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”.
 18.30 Mingel med tilltugg – Gubbröra alternativ laxsnitt 
 19.30 Festmiddag serveras med Viltbuffé från Sundstaskogen. 
 Öl/snaps, alternativ vin och avec. 
 00.00 Vickning – Jansson alternativ varmkorv. 
Söndag: 08.00-10.00 Frukost. Därefter fria nya aktiviteter för alla som önskar. 
Helpension lördag-söndag: 1.470 kr.  
Fredag-söndag: 2.390 kr. Enkelrum. 
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 5 maj. 
Vill du komma redan på onsdag eller torsdag och ta en minisemester går det också bra. 

Tjuvträna golf kanske?

Solbackadagen 2013 åter på Solbacka
Vi ser naturligtvis fram emot att fira Solbackadagen 2013 på ett nytt och fräscht Solbacka. 

Då är vi tillbacka som tidigare.

Välkommen till en rolig, spännande och annorlunda Solbackadag önskar Styrelsen  
 


