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TILL SALU!



 

1968 - 1971  Elevnummer 67.
Jag minns det som igår, då mina föräldrar skjutsade 
mig till Solbacka Läroverk en augustidag 1968. Det 
var med spänning och viss del nervositet som vi  
närmade oss denna för mig relativt okända plats i 
Sörmland - Solbacka i Stjärnhov, trots min  
geografiska närhet, 5 mil från min bostadsort.
Här skulle jag tillbringa 3 år av mitt liv, och förkovra 
mig på många olika områden innan “Zero Hours” 
skulle uppnås - STUDENTEXAMEN !
Första veckan på Solbacka , som jag fick tillbringa i 
enkelrum (då min rumskamrat rymde hemifrån dagen 
innan terminen började) var chockartad med alla nya 
regler och intryck som kom över mig i en internat-
miljö. Nu 39 år senare, kan jag avslöja att jag satt i 
min ensamhet på rummet och skrev i ett kollegieblock 
om igen , och åter om igen, att detta ställe skulle jag 
rymma ifrån vid första bästa tillfälle. Som tur var, så 
döck ej detta tillfälle upp,
 
Aklimatiseringen i denna nya internatmiljö,och an-
passning till de regler och rutiner som gällde gick  
fort, och jag kan nog påstå att dessa 3 år i min  
ungdom är de bästa åren .Stort tack till mina föräldrar 
för förmånen att ha fått gå på denna anrika skola.  
Efter en tid som internatelev så kom jag ju underfund 
med vilket bekymmersfritt liv detta var, om än med 
frihet under ansvar som skulle resultera i en  
studentexamen så småningom.
 
At göra en expose över mina 3 år på Solbacka ges ej utymme till här och nu. Men jag vill passa på att 
framhålla , och poängtera  det utomordentliga och proffessionella lärarkollegium som fanns på Solbacka 
Läroverk , som gjorde det möjligt för mig och många andra att avlägga en examen med väl förkovrade kun-
skaper i alla ämnen .
 
Sist , men ej minst, och det allra viktigaste - KAMRATSKAPEN - som jag fick uppleva under mina år på 
Solbacka som var helt “outstanding” allt annat på vår jord. Det var ett kamratskap och en vänskap som     
uppstod under dessa år , och som än idag är mina bästa vänner, i vått som torrt. Min årskull som gick ut 1971 
är även känd för att vara den årskull som har haft den bästa kontakten även efter att vi slutat på “Backen”. 
Vi har haft många trevliga sammankomster under årens lopp,och jag kan ej låta bli att citera Lasse Baalack, 
“Det är många som har mycket att tacka Solbacka för - DET VAR SOLBACKA SOM FÖRDE OSS SAM-
MAN”. Insämmer till fullo med Lasse!  Hoppas vi ses på den årliga Solbackadagen som går av stapeln den 
26-27 maj, då vi kan ta tillfället i  akt och spekulera om framtiden för Solbacka!?.
 
 
TACK SOLBACKA LÄROVERK FÖR ALLT SOM DU GIVIT MIG !
 
Tomas Stenberg
Ordf. Föreningen Solbackapojkarna

 Ordföranden har ordet



(forts. Tomas Stenberg)

Kort historik
Drygt ett sekel har gått sedan SOLBACKA 
LÄROVERK  grundades - startades ,1901, av 
Anders Jeurling. Som lämplig plats valde han en 
södersluttning i Södermanlands vackraste trakt. En 
backe som solen strålade över och gränsade ner till 
en underbar sjö.Detta blev grunden till namnet  
SOLBACKA.
Det var landets andra internatskola,(Lundsberg 
grundades fem år tidigare) och började i sin blyghet 
med ett fåtal elever. 1924 fick skolan den betydelse-
fulla rätten att anställa realexamen och 1926 började 
en storhetstid för skolan med en ny rektor, Folke 
Goding, och ett nytt kollegium tillträdde detta år. 
Därmed började en ny epok som skulle göra Solbac-
ka till Sveriges sstörsta internatskola. 1964 nåddes 
det högsta antalet elever i skolans historia, 393 st. 
Tyvärr arbetade inte tiden för internatskolor un-
der slutet på 60-talet , och början på 70-talet, då 
det blåste radikala vindar över landet och även vår 
kära skola hamnade i blåsväder. Svårigheterna som 
Solbacka hamnade i bestog i både struktuella prob-
lem, med den nya skolreformen och dess attityd till 
internatskolor, samt politiska , och ej att förglömma 
stora ekonomiska problem .
Intensiva ansträngningar gjordes för att rädda skolan 
(ej minst av skolans VD Sven Fredholm), men 
tyvärr var allt förgäves. Läsåret 1972/1973 blev Sol-
backas sista och vår “Moder Svea” - SOLBACKA 
LÄROVERK blev 72 år gammal. En episod i vårt 
undervisningsväsendes historia har därmed gått ur 
tiden.
 
 
Ny regi – ny ägare
Södermanlands läns landsting övertog därefter 
formellt Stiftelsen , vilken grudades av Folke Go-
ding , 1953 , då rektor Folke Goding med hustru 
Karin skänkte Solbacka till en stiftelse “STIF-
TELSEN SOLBACKA LÄROVERK”. Alltsedan 
dess har Stiftelsen Solbacka drivits som sport och 
konferensanläggning i landstingets regi. Mer eller 
mindre framgångsrikt, eller rättare sagt mindre 
framgångsrikt. Att driva ett konferenshotell hör nog 
inte riktigt till landstingets kärnområden. Med en 
politisk enighet (nu bogerlig), har ett beslut fattats 
av landstingsstyrelsen att sälja den förlusttyngda 
konferensanläggningen. Ärendet har funnits på 
agendan många gånger, men det var viktigt att sätta 
ned foten, och ta beslutet säger landstingsstyrelsens 
ordförande, Lotta Finstorp. 

Beslutet togs den 12:e mars 2007. Vad som händer 
i framtiden är svårt att spekulera i, det är en process 
på minst ett ½ år, innan något konkret kommer fram.
 
 
Vår fina skola Solbacka Läroverk dog 1973, MEN  
vår förenig “FÖRENINGEN SOLBACKAPOJ-
KARNA”, som bildades för 71 år sedan 1936 är 
“still going strong” och fullt verksam även idag år 
2007! Föreningen ser som sin uppgift att föra arvet 
och Solbacka - andan vidare.
Vi är vid dax dato 1132 st medlemmar, men som jag 
har sagt så många gånger tidigare, så är vi ej någon 
växande förening, då vi ej har någon nativitet , utan 
tyvärr bara mortalitet. Föreningen blir decimerad 
med åren, men samtidigt ännu mer sofistikerad och 
exklusivare och exklusivare. Det som är synonymt 
med vår vänskap och en flaska vin är att den blir bät-
tre ju äldre den blir.
 

Föreningen Solbackapojkarna
Styrelsen för Föreningen Solbackapojkarna, där 
jag själv har förmånen att vara ordförande sedan år 
1996, har på sitt ansvar att hålla 2 st. protokollförda 
möten per år. Ett av dessa möten hålls i samband 
med den årliga Solbackadagen. Detta samt årsmöte 
äger rum i slutet av maj månad, och har alltid va-
rit på vår gamla skola. Förhoppningsvis skall den 
traditionen även komma att gälla framgent, oavsett 
vilken ny regi som kommer att ta över. Det andra 
styrelsemötet hålls sista helgen i oktober, ( alltid 
samma helg då vi går över till vintertid) på vå stän-
dige vice ordförandes gemytliga, SANDHAMNS 
VÄRDSHUS. En mycket uppskattad helg, med en 
gourme´- middag som man sent glömmer. Tack Ann-
Marie och Lars för era fantastiska arrangemang.

Styrelsen
Vidare så ansvarar styrelsen för att förvalta vår 
kassabehållning på bästa sätt. Styrelsen och dess 
ledamöter ansvar också för att uppmärksamma olika 
händelser som inträffar från tid till annan, och ini-
tiera och arrangera vissa aktiviteter - fester m.m.
Ett enormt projekt, troligen det största i skolans 
historia, var vårt enorma och superba 100 - ÅRS 
JUBILEUM, som genomfördes i dagarna 3 år 2001.
Detta var ett enormt “team-work” som började att 
planeras fem år innan jubilaren fyllde 100 år.



Närmare 350 st. personer närvarade på denna fantas-
tiska jubileumsfest, som bjöd på allt från  
intressanta föreläsningar av fd. elever till golftäv-
ling, lerduveskytte till en  promenad storstigen runt, 
samt en kulinarisk välsmakande 5 - rätters middag 
arrangerad av Micke Björklund, årets kock år 2000.
Ett jubileum som ej går att förglömma, ej heller att 
överträffa. Stort TACK ! till alla i styrelsen som var 
med och jobbade med alla olika parametrar för att 
göra det möjligt att genomföra denna fantastiska 
oförglömmliga jubileumsfest.
 
Förutom alla årliga solbackadagar som arrangeras  
kan en annan större fest lyftas fram. Nämligen 
vårt 70-års jubileum förra året , med anledning av 
Föreningen Solbackapojkarnas bildande,1936.En 
festmåltid utöver det vanliga , med goda viner  
avnjöts i mässen, som följdes upp med kaffe och 
avec i Lundbergs våningen i skolhuset, och därefter 
slog vi klackarna i taket till LEIF KRONLUNDS 
storbandsorkester till långt in på småtimmarna. 
Sedvanlig vickning intogs på Olympen i form av 
Bullens Pilsnerkorv kokta i handfat enligt konstens 
alla regler.
 
 
Sist men inte minst  - Styrelsen ansvarar för att det 
kommer ut en Solbackatidning varje år. Detta är 
förutom vår hemsida “solbackapojkarna.com” vår 
accesskanal till alla fd. elever.

Solbackatidningen
Ansvarig chefredaktör för Solbackatidningen har de 
senaste 10-åren varit Jüri Kurvits, Uppsala, som f. o. 
m. maj 2006 har lämnat över staffetpinnen till Stig 
Engzell (1950-1959), Limhamn.
Att vara ansvarig redaktör för tidningen blir lite av 
“one man show” , och tar mycket tid och resurser i 
anspråk. 
Jüri har på ett mycket förtjänstfullt sätt skött detta 
mycket viktiga uppdrag under 10-ÅRS TID !  Från 
styrelsen och alla solbackaelever är vi dig skyldig , 
ett tiofaldigt - STORT VARMT TACK !   
Jüri är tack och lov kvar som ordinarie styrelseleda-
mot, och bidrar även fortsättningsvis med sin kloka 
ideer och synpunkter .
 

Ny redaktör - Stig Engzell
Stort varmt tack på förhand till dig Stig som axlat 
den mycket viktiga uppgift samt ansvar för tidnin-
gen. Första utgåvan från redaktör Engzell håller du 
just nu i handen. Tack Stig och lycka till med nästa 
och nästa utgåva.
Frågan om tidningens vara eller inte vara har varit 
på tapeten ett antal gånger. Anledningarn har varit 
två. En av karaktären, Har vi råd? Den andra, finns 
det någon fd. elev som ställer upp som redaktör?
Att ersätta vår fina tidning med en e-post med-
delanden på vår hemsida känns inte riktigt bra ihjär-
tat, om än tiden talar för det. Men vi är lite gammal-
modiga , och vill att det skall vara som förr i tiden . 
Det var ju bättre då, eller hur?
Vi vill höra dunket i brevlådan en solig dag i början 
på maj månad. Hämta in tidningen, sätta sig ner i 
bästa läsfåtöljen, klämma och känna, bläddra i tid-
ningen och absorbera allt som tidningen innehåller. 
Detta resulterar i en rejäl kick, man kan nästan kän-
na alla vårdofter som vi upplevde under maj månad 
på Solbacka.Tack för att vi får uppleva detta även i 
år, och förhoppningsvis många, många år framgent.
Tidningen tar vissa resurser i anspråk, förutom en 
eldsjäl till redaktör. Jag och styrelsen vill tacka 
alla sponsorer som har bidragit till att möjliggöra 
att distruber denna utgåva 2007 till er alla , och 
förhoppningsvis många fler utgåvor , om alla ställer 
upp såväl pekunjärt som materiellt.

Tomas Stenberg



 DÖRR MOT DÖRR
 DUNDRADE VI ÖVER MÅLLINJEN!
                             

 SUNDSTA SÄTERI HAR STOCK CAR RACING PÅ KONFERENSPROGRAMMET

Sundsta säteri i Norrtälje kan ge dig en 
oförglömlig konferens-
upplevelse! Vi arrangerar ditt möte kring 
våra tre specialiteter: stock car racing, jakt 
& skytte och golf på Norrtelje Golfklubb 
med 27 hål.
Kom hit på kick-off med ledningsgruppen 
eller kunderna! Utmana kollegorna eller 
kompisgänget på Stock-Car banan! Eller 
varför inte ställa upp i Sundstautmaningen 
skytte, bilkörning, golf. På Sundsta är det 
du själv som sätter gränserna. 

 Varmt välkommen!

 Gå in på www.sundsta.se och läs mer om Sundstas aktiva konferenser.
 Där kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev; SUNDSTA SÄTERI,  www.sundsta.se



Ändrad adress

Medlemsmatrikeln är ett verkligt huvudbry och 
kräver mycket och ständigt arbete. Vi vädjar om 
hjälp att hålla den så aktuell som möjligt. När du 
flyttar, kom ihåg att meddela den nya adressen. 
Du som har tillgång till vår hemsida, gå in på den 
och kontrollera om din adress är korrekt och med-
dela om du ser någon som står där som inte längre 
finns bland oss. Meddela även om du känner någon 
Solbackaelev, lärare eller annan personal som borde 
vara med i vår förening och alltså även i matrikeln.

Medlemsmatrikeln

Den finns på vår hemsida och innehåller mer än 
1000 medlemmar med adresser, telefonnummer och 
e-postadresser. 
När du laddar ner den, tänk då på att det tar tid p.g.a. 
omfånget.
Vi får ibland frågan om vi har planer på att trycka 
matrikeln. Med anledning av detta har vi beslutat att 
kopiera den 
från hemsidan och att sälja den till våra medlemmar. 
Observera att den inte får användas i kommersiellt 
syfte!

Saknar du någon av dina vänner från Solbackatiden?
Hjälp oss om du vet något! Vårt kontaktnät är snab-
bast och billigast om du ger oss din e-postadress. 
Annars kontaktar du Gudrun Carlstén på telefon 
0155-21 81 35 eller e-post: gudrun.carlsten@edu.
nykoping. se eller Ernst Nyberg på telefon 08-601 
97 00 eller e-post: ernst.nyberg@maklarproffsen.se.

Solbackamotiv (litografier av teckningslärare Arne Isenius). ”Olympen och Klostret” och 
”Västerbo och Skolhuset”, onumrerade och osignerade(de flesta) men med intyg. Pris 140:-

Solbackaprylar till Salu

Till 100-årsjubileet producerades ett antal filmer. 
Dessa finns att köpa. Notera filmens nummer samt 
årtal och kontakta Torkel Bonde tel.: 0498-243027, 
070-8165703.

1 1936 - Mässen byggs samt 1937 – 1939
2 1938 - 1940 Bilder från ett år på Solbacka 
3 1958 - 1959  Idrottsplatsen invigs; Fjällnäs
4 1958 - 1961 Idrottsplatsen invigs; student   
 1961(T. Rückertz)
5 1947 - 1948; 1950
6 1937 - 1941; 19511953  
 1936 – 1961 musik
7 100-årsjubileumsfilmen

Musik CD

SolbackaslipsPikétröja

SolbackamedaljKeps



 

Heinz Decker (1930-31), silversmed med Solbackaförflutet, 
som har haft utställning på Nutida Svenskt Silver i Stockholm.

(Foto: ERNST NYBERG) 

Succéutställning av Heinz Decker

HEINZ DECKER, gammal solbackaräv, som till-
bringade ett par tre år av sin ungdom på 20- 30-
talen på Solbacka, har haft en bejublad utställning i 
ädelmetall och ädelsten på Nutida Svenskt Silver på 
Arsenalsgatan på Blasieholmen i Stockholm. 
Denne välkände 87-årige ädelsmed,/silversmed, 
gjorde succé med sin utställning, som pågick  från  
4-21 november förra året. 

Heinz Decker är inte bar en av de äldsta bland 
föreningen Solbackpojkatrnas medlemmar. Han är 
också äldsta medlem i föreningen Nutida Svenskt 
Silver, där han bär den finate av beteckning ar, Hed-
erssmed.

1961 öppnade Heinz Decker eget på Lidingö. Han 
valde attspecialisera sig på själva skapandet, snarare 
än på hantverket. 
I sin verkstad tillverkar han forfarande modeller av 
aluminium och av gips, som andra kolleger sedan 
överföär till silver och guld. 

Ord som använts för att beskriva hans stil, är mjuk 
och skulptural. 
Han arbetar som silversmed och formgivare sedan 
förra seklet. Han målar även tavlor. 

Egentligen ville Heinz Decker, med sitt gedigna 
musikintresse, bli dirigent. Men fadern, som också 
arbetade i branschen, ville att han skulle ägna sig åt 
ädelsmide. Och så blev det!



Axel Ericson  

Acke har gått ur tiden. Till Solbacka kom han 1942 
och förblev skolan trogen större delen
av sitt yrkesverksamma liv. Av dagens gamla sol-
backaelever har i stort sett alla kommit
i kontakt med Acke. I mars skulle han ha firat sin 90-
årsdag. Många av hans gamla elever
planerade att då bringa honom sin hyllning. Så blev 
nu inte fallet.

Inga minnen är så fast grundade som  de som up-
plevdes under tonåren. De flesta av oss
upplevde dessa år på Solbacka. Därför är våra min-
nesbilder av Folke, Sir Harry och av
Acke särskilt tydliga. Nu finns ingen av dem  kvar 
– ingen som kan berätta om livet på
Solbacka under svunnen tider. I varje fall ingen som 
vistats på skolan så länge som de
tre nämnda.

Folke och Harry kan nog hänföras till den gamla 
skolan - en skola där läraren var en själv-
skriven auktoritet och med inbyggd respekt. Med 
Acke var det kanske litet annorlunda. Med
honom kom man i kontakt med lika mycket i som 
utanför klassrummet. En stor del av hans
tid ägnades åt elevernas fritidsverksamhet antingen 
det nu handlade om hemvärnsövningar
eller fjällvandringar.

De av oss som är lite äldre glömmer  inte heller fot-
bollsmatcherna mellan kollegiets lag och
de olika huslagen. Matcharena var det sluttande 
planet mellan Gymnastiken och Allén.  
Sammanstötningarna kunde bli våldsamma. Inte 
minst då Acke var måltavlan. Men inga större
olyckor inträffade och dagen efter – i klassrummet 
– var allt som vanligt. 

Med hemvärnet förhöll det sig ungefär på följande 
sätt:
Acke fick den mest sömndruckne  elev  att hasa sig 
upp i ottan, putsa kungens kängor och
hålla uniformen i hyfsat skick. Efter samling vidtog 
marsch till rektorsvillans källarvalv där
långbössorna modell 96 hölls i säkert förvar.  
Förflyttning mot den lede fienden – som oftast
återfanns ute på Ekholmarna – skedde genom ålning  
(normalt medelst hasning). 



Klimax på detta fältslag inträffade då soldaterna fick 
avlossa fem lösa skott som Acke tidigare med största 
noggrannhet hade fördelat.
Populärt var också att få deltaga i fältskjutningarna 
runt om i Södermanland samt i skolungdomens 
hösttävlingar i Stockholm. Liksom i skidskyttetäv-
lingarna senare på vintern. Solbacka hade alltid ett 
gott renommé och lyckades vid några tillfällen ställa 
sig högst på prispallen. Resultaten var en produkt av 
mycken omsorg från Ackes och andra lärares sida.

Från tid till annan ledde Acke också  - tillsammans 
med Harry – skolans fjällfärder. Ingenting
kunde vara säkrare än att gå på tur med dessa två 
fjällrävar. Även sedan skolan avvecklats fortsatte 
Harry och Acke sina årliga fjällbesök. Det sägs att i 
varje stuga utefter den permanenta routen fanns två 
sängar reserverade när gentlemännen  dök upp.
Skid- och friluftsfrämjandet hade en entusiastisk 
ledare i Acke. Som enda skola i
landet var samtliga elever registrerade som medlem-
mar i främjandet. Bakom detta
förhållande kunde givetvis Folkes direktiv spåras.

Men Ackes främsta insats låg på det pedagogiska 
planet. Han var fenomenal på att 
i undervisningen använda exempel från elevens egen 
vardag för att på så sätt lämna
teorins höjder till förmån för det mera vardagsnära . 
Extraundervisning hos Acke 
var snudd på ett gott slutresultat.

Acke släppte aldrig kontakten med sina gamla 
elever. Han kom alltmer att uppfattas
som en symbol och förbindelselänk mellan dagen 
och gårdagen. Varhelst solbacka-
elever samlades fanns han närvarande. I kamrat-
föreningens styrelse hade han en given plats under 
många år. Så kom han att betyda mycket för sam-
manhållningen. För Acke var Solbacka allt
men det han fick gav han också mångfaldigt igen.

Andreas Ehn, Sven Fredholm, Hans  Norrman

Sven-Olof Sandberg och ameri-
kansk limousin - nostalgiska 
minnen från Solbackatiden

Min Solbackatid började under sommaren 1944 med 
konfirmation. Bland konfirmanderna fanns  
Lars-Olof Sandberg, son till den kände sångaren 
SOS (Sven-Olof Sandberg). Innan konfirmationen 
var vi konfirmander med och döpte Lars-Olof vilket 
för oss “vuxna” var ett spännande moment.  
Sven-Olof  Sandberg besökte Solbacka några veckor 
innan konfirmationen innan han åkte på turné till 
Amerika. Vår konfirmationspräst var pastor Wiberg 
som också  var vår svensk- och kristendomslärare. 
Andra lärare som jag mins var Bark lärare i tyska, 
Forsell teckningslärare, Weinhagen samt Bryntze. 
1946 var det så tid för skolavslutning, realexamen 
och med firande på Gröna Lund i Stockholm. 

Sedan har tiden rusat iväg vi har blivit äldre ja 
mycket äldre en del har lämnat jordelivet  men en 
del som finns kvar mins Solbacka tiden de flesta 
säkert med goda minnen av god fostran, gemenskap 
och till och från kontakter med gamla Solbacka 
kamrater.

Då jag på somrarna bodde i Ängelholms havsbad 
mins jag särskilt fältflygarna på F10 i Ängelholm 
där vi träffades på Klitterhus, där var bland andra 
Sverker Boldt-Christmas och Gösta Hyltén Cavalius 
(jag var inte flygare). I havsbaden bodde också Karl 
Edvard Jepson, med smeknamnet “Bethoven” som 
var en mästare på klasisk musik. 

Ett annat minne är från hösten 1945 när en stor svart 
Amerikansk limousin, stannade utanför entrén till 
Österbo, det doftade härligt av avgaserna den första 
bilen efter kriget som gick på bentyl. 

Inför Solbacka dagen och jubileet i fjol försökte jag 
få kontakt med gamla klasskamrater, för att fira 60-
års jubileet av vår examen, men då jag var lite sent 
blev resultatet lite magert. Med bifogade bilder en 
del av texten i årets Solbacka tidning kanske de som 
finns kvar, har hälsan och ännu en gång vill uppleva 
Solbacka och god kamratskap, kan ge ett bättre 
resultat.

Intresserade får gärna höra av sig till mig med SMS, 
telefon eller e-post mobil: 070-662 09 16  
e-post bravik@tele2.se
 



Malin och Gustaf Nobel lockar 
med kurser i bergsby i Provence

Malin och Gustaf Nobel

Den lilla bergsbyn Aups i Provence i Frankrike, 
cirka 10-12 mil från Nice i nordväst, är platsen dit 
solbackagrabben Gustaf Nobel flyttat med sin hustru 
Malin. Där driver de sitt företag, Conversus, som har 
specialiserat sig på utvecklingsprogram inom olika 
områden för att möta näringslivet ständigt växande 
behov. Conversus är franskt, vänder sig till företag, 
utvecklingskonsulter och terapeuter som vill utveck-
la och hjälpa sina medarbetare med kundanpassade 
program. Miljön är synnerligen stimulerande och 
avslappnande. 

Aups är en liten idyllisk by, med närhet till böljande 
natur, och närhet till berg och dalar med fransk mat-
kultur och franskt gemyt och en välbesökt, typisk 
lantmarknad (två förmiddagar i veckan), allt inom 
räckhåll. Promenader i skogsnatur där timjan och 
rosemarin växer vilt och sprider en lockande doft, är 
något av vad de kan bjuda sina kunder. 

Själva bor Gustaf och Malin högt upp med byn 
nedanför och granne med ett tryffelfält och med en 
gudomlig utsikt över det böljande landskapet. Dit 
går en smal slingrande väg, med smala mötesplatser 
och här och var branta kanter. Det omväxlande och 
gästvänliga Provence har mycket att erbjuda både 
dem som valt att bosätta sig där, och de som besöker 
landskapet. 

Som inackordering för kunderna, rekommenderar 
Gustaf och Malin Nobel  Domaine des Puis,  en 
upprenoverad gammal lantgård, idylliskt belägen 
någon kilometer utanför Aups. Det charmiga stället 
ägs av madame Anita Moser, som härstammar från 
Borås. Stället har en mycket internationell prägel, 
med fyra nyrenoverade hotellrum med bad. 

Inte långt därifrån (cirka 15 km), ligger staden 
Gorges du Verdon och den konstgjorda sjön lake St. 
Croix.

-Vi på Conversus har tagit  vara på allt vad Provence 
har att erbjuda, berättar Gustaf. I denna miljö bed-
river vi vår verksamhet, och erbjuder utveckling-
sprogram inom mentorskap, uppbyggnad, ledarskap 
och projektledning. 

Solbackafolk som har planer på att  utveckla och ut-
bilda sig själva  och/eller sin personal, gör klokt i att 
kontakta Gustaf Nobel och Conversus. Förutom ett 
stort mått av förkovran, får man också en lustfylld 
och minnesrik upplevelse.  

Här blir man kungligt välkomnad av 

Gustaf och Malin

  

  
Text och foto: 
Stig Engzell

Gustaf Nobel gick på Solbacka  1967 – 70, 
hela gymnasietiden. Därefter studier på uni-
versitetet i Grenoble, Frankrike. Civilekonom 
blev han vid Lunds universitet. Sedan ett antal                                      
chefsjobb. Bland annat i Mellanöstern. Gustaf har 
också haft egna företag, Däribland ett som hyrde 
ut chefer. Flyttade permanent till Aups i Frankrike 
2005, efter att tidigare sommarvistats där.  
Gifte sig 1978, och har två söner, Christoffer (26) 
och Martin (24).
info@conversus.se är mailadressen 



Importerar Möbler

CHRISTER SCHULTZ, som bor i England, har tagit 
den här bilden på fem av sina gamla kompisar som 
”Skjuter av en raket på Mistelns brygga. 
Han får själv berätta:
 
Jag började på Solbacka1956 i 4:5 då jag flyttade 
från just Malmö. Jag gick sedan också 1;a och 2:a 
ring, men blev 1959 utsedd att vara Solbacka’s AFS 
stipendiat och åkte till USA och studera på High 
School under ett år. 

Jag kom sedan hem och fortsatte två år 
till och tog studenten 1962. 
 
Anledningen att jag hamnat i England 
under de senaste 34 åren är att jag ar-
betade för Ford Motor Company i Stock-
holm och fick i början av 70-talet åka till 
Europa kontoret i England på ett 3 års 
kontrakt. 
När hemflyttningen närmade sig hop-
pade jag av och stannade kvar och fick 
jobb som dotterbolags chef först Ulferts 

Möbler och sedan Ekornes Möbler.
De senaste  åren har jag bland annat ägnat mej åt 
antikvitets handel under 10 år, men nu återgått till 
att importera svenska skinnmöbler. Den nuvarande 
sysselsättningen går väldigt bra att kombinera med 
att vara pensionär (Senior Citizen).
 
Jag och Ulla har för ett år sedan flyttat in i ett town-
house med utsikt över Themsen, och vi har inte 
några planer på att flytta till Sverige på många år.

Jan G tyckte att 
Jan H var en idiot

 
JAN HALLINGER, latinstudent på Solbacka 1959, 
har bland mycket annat varit kanslichef på Frölunda 
Hockey. Han kanske inte skulle ha slutat där – med 
tanke på lagets nuvarande placering. Han har också 
munhuggits med Jan Guillou på en restaurang i 
Stockholm. Naturligtvis kunde Jan Hallinger inte 
låta bli att ”snacka” med honom. Samtalet slutade 
med att Jan G tyckte att Jan H var en idiot som för-
trängde det ”onda” på skolan. Så här berättar JH om 
sin karriär.

Efter handelsstudier i Göteborg blev jag anställd av 
familjeföretaget och 1966-1967 utlånad till en av 
våra leverantörer från England som market man-
ager i Sverige. Därefter chef för familjeföretagets 
satsning i Stenungsund med en trä- och byggvaru-
handel inriktad på byggnads- och kemisk/teknisk 
industri. Bodde i stor villa i Ljungskile och vårdnad 
om 2 pojkar och familjens stora intresse blev golf.
1979 sa jag upp mig och startade konsultfirma i 
redovisningsbranschen. 

Köpte del i Hotell Tangen i Sälen, Blev kanslichef 
på Frölunda Hockey och från 1987 klubbchef på Öi-
jared Golfklubb fram till 2004 då jag pensionerade 
mig. Har genomgått en 20 poängs högskoleutbild-
ning i beteendevetenskap inriktad på motivationsar-
bete med människor med kemiskt beroende. 
 
Driver nu tillsammans med hustru Lena ett litet kon-
sultföretag från villan i Göteborg där Lena jobbar 
med ekonomiredovisning och jag jobbar så mycket 
som jag har tid och lust som arbetsmiljökonsult.
Du behöver inte skriva allt om min klassresa fram-, 
bak- och framledes men det vore roligt om Du skrev 
att jag numera jobbar som arbetsmiljökonsult med 
inriktning på alkohol- och drogpolicy för små och 
medelstora företag i enlighet med arbetsmiljölagens 
krav. Jag har också en uppföljning med en personal- 
och chefsutbildning i dessa frågor. 
 



Solbacka internatläroverk-
där idrott och musik intog en viktig roll

Vid genomgång av skolans historia till 100-årsjubi-
léet år 2001 växte materialet i omfång och en hel del 
kom inte med i Solbackatidningen 2001 års sam-
manställning.

Under arbetets gång fann jag att inte enbart idrotten 
utan även musiken intagit en framträdande roll och 
att dessa båda områden förtjänar egna kapitel i en 
historie-sammanfattning.

Detta intryck förstärktes ytterligare efter slutfört ar-
bete med den CD-skiva som nu finns, en skiva med 
musik och tal från skolan med titeln “Toner från 
Solbackas Tiljor”. CD:n innehåller nästan en timmes 
musik och tal med tillhörande text- och information-
shäfte.

Men även idrotten, som utåt gjorde att Solbacka i 
pressen kallades “sportens egen skola”, är förtjänt av 
ett eget kapitel.

Om planerna med en mer komplett sammanställning 
förverkligas finns en målsättning att ge ut en text- 
och bildvolym som ersätter de sedan länge utgångna 
albumen “Minnesskrift till 40-årsjubileum” och 
“Solbacka 1901 - 1951” samt boken “En historisk 
kavalkad från en internatskola i Sörmland. En unik 
epok i det svenska skolväsendets historia”. 

För att förverkliga dessa idéer behövs din hjälp. Ta 
fram Solbackatidningen från år 2001, läs igenom 
och finner du något som saknas, något som bör 
berättas, hör av dig till undertecknad. 

Du som ännu inte har CD-skivan, köp den av Ernst 
Nyberg, Mäklarproffsen AB, Box 4140, 131 04 
Nacka, tel 08-601 97 00; 070-566 77 88 eller e-post: 
ernst.nyberg@maklarproffsen.se. Läs och lyssna och 
fundera över om du har något ytterligare att bidraga 
med. All information är ytterst välkommen! Tack för 
din hjälp. Sänd till:

Jüri Kurvits
Åsgränd 3
753 10 Uppsala
tel: 018-12 94 50; 070 769 28 94 eller e-post: 
jkurvits@alfa.telenordia.se.

Claes Hellerström på äventyr

Claes Hellerström, en av våra flitigaste medlemmar, 
har varit på en fantastisk resa i skotska ö-världeni 
i Roland Svenssons kölvatten.  Resan avslutades i 
Torshavn på Färöarna. 
Resan ägde rum  i sista hälften av maj månad. Då är 
Nordkalotten lugnast, enligt meteorologerna ombord 
på det  forskningsfartyget, som tog 50 passagerar 
med på den intressanta färden. Båten tog också en 
tripp till Orkney öarna och Shetlandöarna, och till 
den västligaste ön St. Wilda i Nordatlanten. 
– Det var en mycket upplevelserik resa som jag 
gjorde tillsammans med Claes Öhman, berättar 
Claes Hellerström.

Man kan anta att Claes Hellerström försöker ringa 
hem ifrån den här skottska metropolen, för att 

berätta om det ljuva nattlivet



Champagne och jubileumsmeny 
på 70-årsdagen 

2006 års Solbackadag var speciell då vi firade att 
Föreningen Solbackapojkarna fyllde 70 år.
Styrelsen hade ansträngt sig extra för detta ändamål 
med Jubileumsmeny med bl.a. Champagne  till för-
rätten och dans till Leif Kronlund Big Band i Aulan 
som högtidlig avslutning.

Anledningen till att Leif Kronlund engagerades var 
att de spelade på Seglarhotellet samma kväll som 
Föreningen Solbackapojkarna hade höstmöte på 
Sandhamns Värdshus och när väl den utsökta mid-
dagen avnjutits drog en del av de sista entusiasterna 
till Seglarhotellet för att lyssna eller för att ta en 
svängom.

Ola Sandborg som nästan känner alla artister - åt-
minstone av äldre årgångar - presenterade den 
avgående redaktören för 

Leif Kronlund som nämnde att han vid två tillfällen 
spelat på Solbacka. 
Han kanske kunde engageras att även spela på vårt 
70-årsjubileum? På båten hem togs detta upp och så 
blev det.

Lyckad 70-årsfest
Kommentarerna om Solbackadagen var att årets 
träff var en mycket lyckad tillställning med både 
god mat och att dansmusiken var av sådan klass att 
även den mest tungfotade hade svårt att undvika 
dansgolvet.
Vi som deltog tyckte att det var en mycket lyckad 
Solbackadag och 70-årsfest.

Jüri Kurvitz

Alla ni som har från -3 till över 36 i
handikapp när ni är ute och provar swingarna på de 
håliga banorna runt om i landet! Vill ni vara med på 
GOLFTÄVLINGEN på Solbackadagen, så skall ni 
ovillkorligen anmäla detta till  receptionen Solbacka 
Sport & Konferens samtidigt med rum och måltider 
den 26 och 27 maj!

Golftävlingen äger traditionellt  rum på Lördag mor-
gon med första start klockan åtta (08.00). Tävlings-
former: individuellt, poäng bogey, mixed pargolf. 
Stort prisbord.

De som vet med sig att de skall fira studentjubileum, 
är särskilt välkomna! Och så här ser prismallen ut 
för dem som tänker ta sig till Solbacka, möjligen för 
sista gången. Solbacka skall säljas, och ingen vet 
vad som kommer att hända. Förhoppningsvis kan 
föreningen också i fortsättningen njuta av den sörm-
ländska naturen och av samvaron på skolområdet 
under  solbackadagarna i framtiden! Än vet ingen!

PRISMALL SOLBACKA dagen 2007 
Datum: 26-27/5

Helpension i enkelrum/dwc                      1375:-
Helpension dubbelrum/dwc                      1275:-
Helpension enkelrum/handfat                   1145:-
Helpension i dubbelrum/handfat               1055:-

Följande ingår :
Logi i ovan valt alternativ
Frukostbuffé
Trerätters serverad middag
Snaps 6cl
Lättöl/vatten
Vin, ½flaska per person

MENY:
Förrätt:  Kallrökt lax med pepparrots crème,  
  forellrom och citrongelé
Dryck:  Snaps 6cl och lättöl/vatten 
Varmrätt:  Hjortrack med jordärtskocksstomp,  
  Shiitake svamp, päron
    samt balsamicosky
Dryck:   Vin, I Castei Valpolicella Ripasso   
Dessert:  Rabarberpaj med glass och vaniljsås      
                  Kaffe/te med avec 4cl    Beställ direkt till Solbacka  ring:  0158-40600 

    fax: 0158-41138

Välkommen till Solbackadagen 26-27 maj



Två Janar med fel
budskap om Solbacka

Solbackastudenten och sedermera mycket uppskat-
tade läraren Hans Norrman har skrivit ett litet häfte 
att dela ut bland före detta elever som checkar in 
i receptionen på Solbackadagen på den före detta 
skolan. 

Hans Norrman, nyss fyllda 80 år och en sann solbac-
kavän, vill få bort myten om Solbacka som skapats 
av Jan Guillou och nu senare också av före detta 
eleven Jan Bernadotte, som blev relegerad för penal-
ism från skolan i mitten på 50-talet. 

– Med anledning av att ”Ondskan” har börjat dyka 
upp i massmedia igen, tycker jag att föreningen Sol-
backpojkarna skall betona (förslagsvis i en ingress 
till mitt häfte) att föreningen önskar få slut på denna 
”mobbingen” genom att här lägga fram de fakta som 
finns tillgängliga, tycker Hans Norrman i en skriv-
else till föreningens ordförande, Tomas Stenberg.

Jan Bernadottes bok ”Kungasläktens svarta får”, 
som spökskrivits av Christer Lagergren, innehåller 
förstås sekvenser om Solbacka, med ungefär samma 
inställning som namnen Guillou.
Vem misshandlades?

Bernadotte säger i en intervju med tidningen Sörm-
landsbygden, att han slutade ”på grund av misshan-
del”. Men det framgår inte vem som misshandlade 
vem.
Jan Bernadotte avvisades på grund av att han an-
vände översittarfasoner mot de mindre pojkarna. När 
rektor Folke Goding fick kännedom om detta fick 
Bernadotte sluta omedelbart. 

Jag minns händelsen än i dag, nästan femtio år efter. 
Under en obligatorisk morgonsamling, gick Goding 
upp på scenen och bad Jan Bernadotte resa sig. 
Sedan skällde han ut honom efter noter och slutade 
med att relegera honom. Jan log under proceduren, 
och det retade upp Goding än mera. Detta var ett 
tillfälle man inte glömmer. 

Bands fast

I februari i år, hade TV5 ett program där Jan Guillou 
fick marknadsföra sina mytomaniska, lögnaktiga up-
pgifter under en timme. Bland annat påstod han att 
han spikades fast vid fyra pålar och vattnades med 
varmt och kallt vatten. Undrar om det är någon av 
hans samtida skolkamrater som känner igen sådant 
beteende?

Hans Norrman har emellertid tröttnat på att ständigt 
få frågor eller höra om det Solbacka ingen av oss 
känner igen. Därför anser han att något bör göras för 
att förbättra bilden. 

Stig Engzell
(med utgångspunkt från Norrmans texter)

PRISBELÖNT BOK

Jan Guillous bok Ondskan har översatts till en 
mängd språk. Bland annat har den fått ett stort pris i 
Frankrike. Jan är en utomordentligt duktig skribent, 
och när han blir trängd om innehållet i boken, så 
hänvisar han till att det är en roman och att det in-
nebär en frihet att fantisera. Boken har också blivit 
film. Guillou gör allt för att historien skall uppfattas 
som självupplevd. 



Stockholm Öl & Vin 
AB 

Karlavägen 75 B. SE 114 13 Stockholm 
 

Tel: 08-662 94 94 
Fax:08-662 94 55 

 
Mer information finns på vår hemsida: 

www.stockholmbeer.se



Skjut inte på pianisten

Jag har faktiskt gjort så gott jag kan! Tekniken har spelat mig stygga spratt hela tiden. Och den kanske 
avgörande saken att innehållet har blivit som det har blivit –
mitt Solbacka har legat nedgrävt längst ned i minnet! Och det var 48 år sedan jag tog studenten.Jag har inte 
gjort särskilt mycket för att friska upp minnet heller under alla dessa år. Jag har bara varit med på EN sol-
backadag, och det var länge sedan. Åtminstone 25 år har gått sedan dess. Då grejar man inte det här med 
tidningen så där plötsligt. Så där på studs!

Jüri Kurvitz, den utomordentligt duktiga redaktören för denna tidning fram till nu, fick övertala mig ett antal 
gånger. Han kom med sådant som lät som ljuva locktoner. Och jag har gjort tidningar i hela mitt yrkes-
verksamma liv. Även Solbackatidningen när den hade glättigt omslag och glättigt papper i övrigt i början på 
60-talet. Då fick jag hjälp av Anders Wilhelmsson och Ulf Peyron – båda entusiaster som också de tillhörde 
Godingtiden. Då var skolan aktiv! Då skrev eleverna artiklar och kåserier och sportreferat. Jag hade fortfar-
ande skolan färsk och i den främre delen av hjärnan och föreningen hade en stor rekryteringsbas. 

Så kom Jan Guillou med sin Ondskan. Då dök Solbacka upp igen, med hjälp av ilskan. Då kom all de posi-
tiva minnena under mina nio år på skolan upp i fragment. 

Jag blev förstås smickrad när Jüri kom tillbaka och vädjade. Kanske trodde han att en gammal journalis-
träv som dessutom på gamla dar har en firma som producerar text, lätt som en plätt skulle sno ihop det här 
bladet. Men jag redigerade på papperets och skrivmaskinens tid. Har aldrig redigerat på dator. Därför har jag 
ställts inför en del problem. Inga enkla, snabba vägar att gå för att fylla 45 års tomrum med stoff. Inga givna 
metoder för redigering (jag använder datan att skriva texter och mail med). Inga självklara källor att ösa ur. 

Det här är således ”alla är vi barn i början” eller ”all vår början bliver svår”. Trots att jag givetvis fått hjälp, 
tips, trevliga bilder, uppmuntrande och glada hejarop och en massa assistens från styrelsemedlemmar och re-
daktören Jüri med flera. Jag kan förresten inte nog berömma Jüri   Kurvits för det jobb han gjort genom åren. 
Han har knopat ihop tidningen helt själv. Men jag har fått ta hjälp av min grannes duktiga son Andreas, som 
stått ut med den något virrige redaktören. Tänk om han inte hade funnits! Nej, det vågar jag inte. 

Jag valdes snabbt in i styrelsen- fick en ståtlig Solbackamedalj och blev oerhört väl mottagen. 
Och nu förstår jag varför! Och lite stolt, faktiskt!

Penningpåsen var i det närmaste helt tom! Jag fick under lång tid försöka planera en tidning som inte skulle 
kosta en enda sekin. Vilket tryckeri tror ni ställer upp på det? Och vilka layoutare tar sig an ett aldrig så en-
kelt jobb utan att få ett öre i ersättning? 

Därför är jag- och hela föreningen – ett stort tack skyldig alla de som bidraget med kapital så vi kunnat 
komma vidare!

Nu ligger det här numret framför er med sina fel och brister! Det är ingen idé att klaga, för det går inte att 
kalla tillbaka den nu. Men jag är säker på att vi alla kommer att hjälpas åt för att få en supertidning nästa år! 
Eller hur?

Håll till godo med den här så länge!

STIG ENGZELL
(Redaktör)

Returadress:  Ernst Nyberg 
  Box 4140 
  131 04 NACKA
  Sverige


