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Jag förstår att många misströstar som besökt Solbacka under de senaste åren. Inget har hänt, och anläggningen förfaller. Det är 
några av de kommentarer som jag hört. Inget syns visuellt, men jag kan försäkra er om att mycket är på gång i kulisserna, häv-
dar jag som är initierad via mitt ordförandeskap.

När Guoqiang Zhao, VD för D&H, köpte Solbacka för snart 3 år sedan, var huvudspåret att göra om hela anläggningen till 
lågenergi byggnader, som sedan skall implementeras i Kina. Den gröna affärsplanen gäller fortfarande, och man har också an-
ställt en konsult, Anders Persson, som jobbar energiskt och strukturerat med ett antal spännande projekt, förutom det gröna 
alternativet. Anders är CEO för SCSC AB, Solbacka Cleantech Solution Center AB. Ett projekt som man jobbar intensivt med 
i samarbete med Sophiahemmet, är rehabiliterings-center, inom olika medicinska områden. Skisser finns också framtagna på 
ett antal nya enheter, för senior/äldreboende. Även hyresrätter samt bostadsrätter planeras. Ett gott samarbete med planarki-
tekten i Gnesta samt Länsstyrelsen i Nyköping har etablerats.

Totalrenovera eller nybyggnation av befintliga Sjöstugan, som då förvandlas till ett SPA vid Kyrksjön med unik flytande 
sauna och jacuzzi ingår i planen. Men! Först måste man starta renoveringen av hjärtat i hela anläggningen. Mässen, Receptio-
nen, Näckrosen kommer naturligtvis renoveras till “mint condition”. Det kommer att erbjudas ett svenskt och ett kinesiskt 
kök av högsta klass. Affärsplanen för det nya Solbacka är uppdelat i tre olika affärsområden som framgår av ovan skrivet. ”Den 
Gröna Affärsplanen” innehåller Rehab, Senior, äldreboende samt renovering, nybyggnationer.

Rom byggdes inte på en dag som ni vet, så inte heller det “Nya Solbacka”, det är en långsiktig plan och uppdelad i 5 olika 
etapper. I dagsläget är det i en struktur och planerings stadie. Det kommer att smygstarta under 2014, då mindre grupper från 
Kina kommer att besöka Solbacka. Gouqiang har sedan ett par månader tillbaka bildat en affärsklubb som heter CSCSC, (Chi-
na Sweden Cleantech Solution Center), som har sitt säte i centrala Beijing. Där har Guoqiang förvärvat ett 2000 m2 Penthouse 
på 23:e våningen. Affärsidén är att sälja Sverige/Solbacka till potentiella kinesiska partners.

Mycket har hänt i det dolda än så länge, men under 2015 tror jag att vi kommer att uppleva att förändringen tagit fart i verk-
ligheten också. Det kommer att bli spännande att följa utvecklingen etapp för etapp, jag hoppas verkligen att allt kommer 
förverkligas enligt framtagen utvecklingsplan. Alla har nog undrat över vad som händer med Solbacka, nu äntligen verkar det 
vara en förändring på gång, efter att anläggningen stått i träda under ett par år. Hoppas att ni alla gläds över denna kortfattade 
information. Styrelsen får kontinuerligt information av Anders person.

 
Nu till årets stora nyhet! SOLBACKADAGEN lördagen 10 maj 2014!

Som väl alla kanske vet har det inte varit möjligt under de senaste två åren att fira Solbackadagen på Solbacka, men i år har vi 
alla nostalgiska Backenelever chansen att fira vår dag ”nästan” på Solbacka. 

Det innebär att vi äter och festar på Grytsbers Säteri hos Lars von Stockenström. Grytsberg ligger alldeles intill Gryts kyrka 
med fantastisk utsikt över Kyrksjön. Ett 20-tal enklare sängplatser kan även erbjudas på Grytsberg,  Vi bor på Solbacka, som 
smygöppnar i början av maj. Vi har fått garanti om att vi kan använda Näckrosens rum, som ligger direkt höger om receptionen. 
“Good old times” kommer åter. 

Det var under åren 2012 och 2013 som Solbackadagarna firades hos Lasse Baalack på Sundsta gård i Roslagen. Stort tack 
skall här ges Lasse & Crissan Baalack och er trevliga personal!

Välkommen till Grytsberg och Solbacka. 
Vi startar med årsmöte kl. 18.30, mingel och vingel och följs därefter med en tre rätters middag. För de som vill delta i Solbacka 
Golf Grand Prix är första fyrboll 09.00. För de som vill och har lust är välkomna att komma fredag kväll 9 maj kl. 19.00. Dagen 
tidigare alltså, då vi har vår sedvanliga “warming up dinner”. 

Anmälan till Solbackadagen 2014 gör du genom att betala in det belopp som avser ditt deltagande till Swedbank, kontonr. 
8166-1 923 467 210-4

Läs vidare på sista sidan av Solbacka Tidningen under rubriken ”INBJUDAN”. Där finns tre olika alternativ att välja på. 
Det är viktigt att du skriver ditt namn tydligt och hur många personer som anmälan avser.  Och under vilka år du/ni gick på 
Solbacka. 

Vi ser fram emot att träffa alla glada “gamla” Backenelever på Grytsberg/Solbacka 9-11 maj.
Varmt välkommen! 

 
Er tillgivne orförande
Tomas Stenberg

Nya Solbacka utvecklas!  



Boken som inte kom ut!
Vår ordförande Tomas Stenberg fortsätter med några ord om 
den uppmärksammade debatten om boken ”Höjd över varje 
misstanke” kring sanningshalten om Jan Guillous relegering 
från Solbacka eller inte:
 Journalisten och författaren Paul Frigyes har arbetat på en 
bok under ett antal år, som skulle avslöja ett och annat om en 
”person”, som vi kanske inte betraktar som vår bäste kom-
pis direkt, med all rätta. Tyvärr, blev boken “Höjd över varje 
misstanke” stoppad samma dag som den skulle lanseras.
Jag (Tomas Stenberg) och styrelsen och många andra före 
detta elever, har jobbat febrilt, och grävt fram ett antal doku-
ment, som styrker sanningshalten i författarens påståenden i 
det som berör Solbacka i boken. Men Jan Guillou vann första 
ronden då Nordstedts förlag en kort tid senare beslutade om 
att inte ge ut den, om än i ett redigerat manuskript. Författa-
ren äger manuset varför sista ordet är inte sagt om detta ännu.
 Nu är det beslutat att boken kommer att ges ut av Linderlöws 
förlag och skall ges ut under maj månad 2014. Förläggaren 
Tomas Linderlöw säger i en intervju i DN: ”Jag skulle som 
förläggare vara glad om boken säljs i 5000 exemplar.” Resten 
av försäljningen ser vi fram emot.

Rättelse från förra årets Solbacka Tidning.
Tidningens redaktör skall börja med att be om ursäkt för att 
jag trasslade till ett par lärarnamn i den bildtext som fanns 
under bilden på kollegiet i förra Solbacka Tidningen 2013. 
Ber om ursäkt magister Österdahl! Rätt skall vara att. 
Stående längst till vänster är Martins Österdahl och som 
femte person står Stig Nirstedt. Samtidigt är det lite roligt 
att så många är snabba att reagera på vad som kan bli fel ib-
land. Borde ha kollat med Per Magnus Ihse eller ”Sillen” 
Nyström som har ett fenomenalt minne för alla detaljer. ”Sil-
len” hjälpte mig också med den lärare på bilden som jag inte 
visste namnet på. Hans namn var Rolf Lysöj och var tillfällig 
lärare på skolan. Han var lite omstridd redan på Solbacka då 
han på kvällarna lär ha anordnade boxningsmatcher för ett 
antal realskoleelver på Österbo III. Senare blev han pastor i 
Pingstkyrkan i Örebro där han anordnade disco framför alta-
ren i kyrkan. Nu har allt blivit rätt hoppas jag.

Stadshuskällaren har blivit ny mötesplats för alla som vill 
träffa gamla solbackakompisar. Sista torsdagen i månaden 
klockan 18.00 ses vi och som tidigare på Tennstopet bju-
der restaurangen på en välkomstöl. Orsaken för att vi bytt 
restaurang är att Tennstopet hade svårt att hålla bord åt oss 

på utsatt tid och att de nya ägarna fått en större tillströmning 
av gäster. Det blev både trångt och stökigt.
 Det var väl lite osäkert hur många som skulle hitta till Stads-
källaren med ett så kort varsel, men till vår stora förvåning 
kom drygt 30 personer redan den första onsdagen. Och näs-
tan 20 stycken den följande onsdagen, även om kvällen ham-
nade mitt i sportlovsveckan. För de som inte besökt Stads-
huskällaren gamla ärevördiga lokaler kan vi berätta att det är 
stadshusarkitekterna Ragnar Östberg och Melchior Wern-
stedt tillsammans med konstnären Yngve Berg som utfört 
den magnifika inredningen. Restaurangen öppnade 1922 och 
har sedan dess ansvarat för ett oräkneligt antal banketter och 
middagar i Stadshuskällaren. 2012 gjordes en omfattande re-
novering av hela källaren. Så kom med och njut av mat, dryck 
och den fantastiska inredningen.

Bild Journalen oktober 1965
Jag hittade ett gammalt nummer av Bild Journalen från ok-
tober 1965, där en stor artikel om Solbacka är publicerat. Jag 
minns att jag läste denna artikel med stort intresse även om 
jag inte visste ännu vad Solbacka Läroverk handlade om. Jag 
gick sista året 1965-66 på Norra Latin i Stockholm och hade 
bestämt att jag skulle söka till första ring i Beskowska sam-
skolan på Engelbrektsgatan. Skolan var fortfarande privat-
skola och endast pojkskola. Min bror gick då på Palmgrenska 
skolan på Kommendörsgatan. Han trivdes bra och jag tyckte 
att Beskowska skulle bli lika bra för mig. Dessutom kände 
jag några av killarna på Beskow och allt bådade gott.
 Det som slog mig av artikeln i Bildjournalen var att det ver-
kade som eleverna var instängda bakom galler och kanske till 
och med stängsel. Rubriken i artikeln löd: ”De är ”fångar” för 
framtidens skull”. Bakom en stor gallergrind stod i bildtexten 
Deras frihet är beskuren, men det är Svante Baehrendtz och 
Einar Dahlins väg till lycka”. Vad skulle jag tro? Killarna såg 
helt rätt klädda enligt tidens modekoder i Stockholm. Svante 
i svindyr Bognerjacka, Lewis jeans och skinmokasiner med 
tofsar. Einar i skinnjacka, vita Lewisjeans och Dunlopskor. 
Hans skotskfärgade basker med tofs var också ”helt rätt”. 
Men var alla elever verkligen inlåsta med någon slags över-
vakning?
Nu bar det sig inte bättre att min pappa skulle flytta utom-
lands i sitt arbete. När jag landade på Arlanda efter en som-
marmånad i Brighton och The Beatles, Stones, Yardbirds och 



allt annat ringande i mina öron, berättade pappa nyheten och 
att jag skulle börja på Solbacka Läroverk om ett par veckor. 
Min första tanke var: Skall jag bli inlåst också? Med detta 
i minnet reste vi pappa och jag ner till Sörmland och snart 
skulle jag kanske för första gången se stängslet och den stora 
järngrinden. Fanns det till och med övervakningstorn? Just 
när vi kom över krönet vid Jättna och skolan låg framför oss 
kunde jag andas ut. Jag skulle inte låsas in. Puuhhh…

Lennart Åhrén lämnade oss i oktober 2013. Lennart och 
hans bror Lars, allmänt kallad ”Klara” på skolan, växte upp i 
Uddevalla. Båda bröderna började på Solbacka 1945. 
Det var för övrigt Lennarts bror ”Klara” som valdes som 
elevrådets allra första QI då elevrådet och självstyret inför-
des under ett av de sista åren på 1940-talet. Idén hade redan 
tagits upp i början av 1930-talet med det skulle dröja inpå det 
sena 1940-talet innan det blev verklighet. 
I stadgorna som slogs fast stod: ”Självstyrelsens uppgift är att 
i och utanför skolan genom väckande av elevernas ansvars-
känsla hos dessa befrämja ett vårdat uppträdande, en god, 
sund anda och respekt för utfärdade bestämmelser och före-
skrifter. Detta sker under samarbetet med rektor, lärare och 
husmödrar… 
I elevrådets uppgifter ingick också att verka för trevnaden 
vid skolan. Bland annat genom att välja filmer, ordna fester 
och andra nöjen, av vilka den årliga vårbalen populäraste.” 
Det där med att välja filmer och ordna festligheter och spex 
hade under 1960-talet övertagits av ”Uppe med tuppen-
klubben”.
 Efter Solbacka valde brodern Lennart att gå vidare med stu-
dier på Ulltuna lantbrukskola i Uppsala. Han arrenderade 
först Flishults säteri nära Vetlanda och senare Fituna säteri 
på Södertörn. På hustrun Lens fädernesgård Wallby i Skirö 
fortsatte de båda att ägna sig åt skogs- och jordbruk, men 
även takspånstillverkning. Lennart var under många är en-
gagerad i både Moderaterna och Röda Korset. 

Även Lennart Örndahl avled i oktober 2013. Han var född 
1928 vid Ekolsund i Sörmland och började på Solbacka 1947. 
Efter åren på Solbacka bosatte han sig i Östhammar. Han ef-
terlämnade hustrun Dagmar och döttrarna Karin, Margareta 
och Elisabeth med familjer och barnbarn. 

Klas Pihl avled i oktober 2013 endast 69 år gammal. Klas 
föddes och växte upp på Östermalm i Stockholm. Efter skol-
gång i Östra Real började han på Solbacka 1963, men slutade 
redan efter ett år och valde istället att ta studenten so priva-
tist. Därefter följde juridikstudier på universitet i Lund och 
studier på Schartaus i Stockholm. 
Det blev därefter dags att börja på familjeföretaget Harald 
Pihl AB, som startades 1912 av Klas farfar Harald, där Klas 
tillbringade sitt yrkesverksamma liv. 
Somrarna under uppväxten tillbringade Klas i Torekov, där 
han redan under tonåren träffade sin livskamrat och hus-
tru Lena. Det var i Torekov som Klas kände att hans rötter 
fanns. 

Coolaste popgrupperna på Solbacka 1963

Jag hittade också ett par bilder som kanske har lite musikhis-
toriskt värde. Det handlar om popbanden på skolan hösten 
1963. Då bildades The Saints av batteristen Jan Hallqvist till-
sammans med Olle Meier elbas, Thomas Zanden kompgitarr 
och Håkan Ardermark sologitarr. Mikael Ramel var sångare i 
bandet. I bildtexten står att de spelade ”popmusik och äldre 
låtar i modern version. Deras mål är att inom en snar framtid 
spela före filmerna.”

 Som konkurrenter fanns också The Aventures, som var en 
del av det delvis tidigare splittrade bandet The Bachelors 
från våren 1961. Det nya bandet The Aventures ledare var 
Rolf Scherrer sångare och sologitarrist. Med fanns också 
trummisen Peter ”Pea” Stiller och Ted Stering. Ted lär ha 
varit en skicklig kompgitarrist och duktig pianist. Det står i 
bildtexten att ”Den engelska gruppen The Beatles har haft 
ett stort inflytande på spelstilen.” Ted och Rolf skrev för öv-
rigt många nya ”bitar”.
 Året efter, hösten 1964, bildade Rolf Scherrer och Mikael 
Ramel bandet Steampacket tillsammans med Staffan Win-
bergh och Staffan Ekestrand. Bandet fick som många redan 
vet stor framgång inte bara på Solbacka utan även på somma-
ren 1966 då de turnerade i England. Mikael Ramel uppträd-
de med pappa Povel i TV på hösten 1965 med en egen sång, 
iförd Solbackakavaj och med en stor akustikgitarr på bröstet. 
Just så där som John Lennon hade den det året.



Övergripande planer
Ny och ombyggnadsplan av fastigheterna
1. Restaurering och ombyggnad av gamla byggnader 
    (13 000 kvm)
2. SPA med bastuflotte och Jacuzzi
3. ”Eaglè s Nest” med huvudkontor 3-5 enheter
4. ”Solsidan” (20-30 villor eller radhus)
5. ”Beverly Hills” (50-100 radhus
6. ”Forest Hill & Aspen” (130-180 villor)
7. ”Jättekyrkan” fornborg från Bronsåldern (70-120 villor)
8. Skidbacka & mini marinor

Genomförande
Genomförandet av dessa planer skall ske etappvis. Sär-
skilda skäl för upphävande av strandskydd vid Kyrksjön 
och Misteln bedöms finnas. 
Inga natur och friluftsvärden påverkas av föreslagna ut-
byggnadsområden. Närmast stranden reserveras marken 
för allmänna ändamål såsom badplats, park och prome-
nadstråk.

Fornlämningar skall skyddas samt mera tillgängliga för 
allmänheten med information om den historiska bak-
grunden. Ett förslag är att anlägga ett tidsanpassande 
stängsel med diskret belysning nattetid.

Ändrande ägandeformer
Förslag av att stycka delar av fastigheten för att fördela 
och säkra affärsmodellen med större antal delägare som 
får sin andel i t.ex. bostadsrätter.

Varumärken
D&H planerar att samarbeta med starka varumärken 
under byggnationen. Sedermera även den medicinska af-
färsmodellen som huvudsakligen fokuserar på exklusiv 
rehabilitering, medicinska konferenser och seminarier, 
samt affärer med svensk grön teknologi. 
Samarbetsplaner med arkitekt Thomas Sandell har in-
letts. 
Kontakter har också tagits med Skanska, Sofiahemmet, 
Gnesta kommun med flera.

Sedan maj 2011 har Solbacka drivits av D&H Nordic In-
vestment AB (D&H). Under det närmaste året har D&H 
utvecklat en affärsplan med två separata inriktningar som 
skall ge de befintliga fastigheterna en ny livskraft. Affärs-
planen riktar sig i första hand till affärer mellan Kina och 
Sverige gällande grön energi och miljöteknik samt medi-
cinsk teknik. I den senare kommer focus att vara rehabi-
litering på Solbacka. Emellertid innefattar denna enkla, 
men ambitiösa affärsplan, även en betydande nybyggna-
tion för att rättfärdiga den resurs som måste bygga upp i 
form av service av olika slag som senare kommer att redo-
visas i detalj.

Vårt syfte
Syftet med detta program är att studera möjlig utbyggnad 
av Solbacka i enlighet med affärsplanen, huvudsakligen 
ett exklusivt SPA men en unik flytande bastuanläggning 
samt av småskalig bostadsbebyggelse i etapper och en 
grön lokal trafikstruktur med enbart batteridrivna, tysta 
fordon samt uppgradering av den befintliga bebyggel-
sen till ”mint condition”. Den nya bebyggelsen är i första 
hand till för att komplettera de befintliga hotellrummen 
med exklusivare enheter för längre vistelser.

Tidsplan och planprocess
Förankring i politiken under hösten 2013
Programsamråd under vintern 2013/2014
Detaljplan samråd under våren 2014 (Planering av part-
ners & banker mm)
D&H`s Affärsklubb CSCSC öppnar i Beijing under vå-
ren 2014
Info till grannar & närområdet
Uppstart av den gröna plattformen under sommaren 2014
Detaljplan granskning under sommaren/hösten 2014
Påbörjan av vissa renoveringar under hösten 2014
Detaljplan klar under senhösten 2014

Programförslag
”Svensk state of the art clean technology” skall imple-
menteras på alla områden, det vill säga att Solbacka skall 
bli en mönsteranläggning för den ultimata miljötekniken 
för att visas upp för den kinesiska köparen.

Ett framtida Solbacka
Anders Persson, Projektledare

Arkitekten Thomas Sandells första 
skiss på hur det kan komma att se ut 
nere  vid Kyrksjöns strand. Där en 
gång badet och hopptornet var beläget.



”Om det inte hade varit så att jag visste vilka som satt i båten hade jag undrat vad det är för märklig bild. Tagen omkring 1967, samma år som 
filmen Elvira Madigan kom upp på filmduken. På bilden syns Jocke Nässil och under paraplyet Mats Andersson.”

”En bild som får symbolisera min fotografering under senare år. Naturen som har större utrymme sedan den senaste hunden har kommit in i mitt 
liv. Naturen har alltid varit viktig och det är också den  jag fotograferar. Och allting tog sin början på Solbacka. Med denna bild vann jag också 
en tävling mellan internatskolorna.”

Två fotografier från sent 1960-tal av Nisse Pihl



Solbackadagen på Sundsta - 25 maj 2013

1953-års studenter firar 50-års jubileum. Stående från vänster: Sven Otto Allard, Göran Schlüter, Örjan Lindqvist, 
Richard Hallén, Uffe Hedberg. Sittande från vänster: Pelle Hernblom, Åke Nerell, Arne Helgesson.

Tomas Stenberg, Lotta Kirsebom, Torgny Zetterling Ann-Marie och Lars Wikström



Olle Gidlöf, Christer Persson, Magnus Edsäter Katarina Hedberg

Racingkungarna på Sundsta 2013. Från vänster Olle Gidlöf, ”Plutten” Norrby, Torgny Zetterling, Tomas Stenberg, Lasse Baalack, 
Örjan Lindqvist,Arne Helgesson, Magnus Hedsäter

Lotta Kirsebom, Lennart Jarnhammar, Richard Lettström, Christer Persson och Lars Nilsson-Dag



sköttes av sistaringarnas bordsvakter och det styrande 
elevrådet på skolan.

På fotografier från hennes tidigaste år på skolan, i slu-
tet av 1940-talet, fungerade syster Elisabeth som husmor 
och bordsvakt för de yngsta pojkarna i Mässen. Pojkarna 
var bara i 11-års ålder då de började i den 5-åriga realsko-
lan. Sannolikt var också syster Elisabeth husmor för dessa 
knattar på deras elevhem Norra Gymnastiken. Jag är lite 
osäker på det, med det kan nog ha varit så, men säkert är 
det att det nog var väl så viktigt att dessa små pojkar fick 
lite trygghet på skolan i en så ung ålder. Hon fungerade 
då som en tillfällig ”mamma” åt de allra yngsta.

Regelbundet blev vi beordrade att se teaterpjäser el-
ler lyssna till små musikkonserter i det lilla Folkets hus i 
Stjärnhov. Då var flera av lärarna också med för att få upp-
leva lite kulturell underhållning. Ofta infann sig också 
syster Elisabeth tillsammans med magister Berger, som 
många gånger fungerade som hennes manliga sällskap 
och gentleman. Magister Berger var även det på många 
andra sätt på skolan och kallades allmänt för ”Sir Harry”. 
Han hade börjat som försökslärare redan 1934 och blev 
kvar på skolan fram till sin död i mitten av 1980-talet. 
Han pensionerades 1969, samma år som jag själv tog stu-
dentexamen.

Vi alla hade stor respekt för syster Elisabeth eftersom 
hon höll strängt på disciplinen. Än idag då jag skriver des-
sa rader har jag svårt att vara bara ”Elisabeth” med henne. 
Vi kallade henne bara ”syster” och på elevhemmen ”sys-
ter Bettan” och ett annat namn som jag inte tycker lämpa 
sig i tryckt form. Disciplinen var nödvändig eftersom sko-
lan hade ansvaret för så många elever. Det tyckte vi själva 
nog inte då, men i vuxen ålder förstår man det desto bätt-
re. Skolan fungerade minst sagt som ett eget lite samhälle 
med alla dess funktioner fast i miniformat. Sammanhåll-
ningen var mycket stor och för trakten kring Solbacka var 
naturligtvis skolan dess största arbetsgivare. Stjärnhov, 
Gnesta, Sparreholm, Malmköping och i viss mån även de 
större orterna Nyköping, Flen och Katrineholm hade stort 
ekonomiskt utbyte med Solbacka. Många externelever 
som var bosatta i området pendlade till skolan varje dag. 

Största delen av alla de livsmedel för det dagliga li-
vet på skolan kom från leverantörer i trakten. Det stora 
skolkökets personal och de 10 vaktmästartjänsterna var 
alla kopplade till trakten. Skolan hade också egen brand-
kår som sköttes av en av skolans vaktmästare, som hade 
titeln brandkapten. Resten av kåren sköttes av skolans 
elever, som tränades regelbundet för att snabbt vara på 
plats då bränder bröt ut i närheten. Och det gjorde det 
ofta. Solbackas brandkår fungerade då som en slags första 
hjälp innan Flens eller Gnestas brandkårer hunnit fram. 
Jag misstänker att syster Elisabeth också var kopplad till 
denna organisation. 

I samband med att Elisabeth Anderklev avled under för-
sommaren 2013 fick jag kontakt med den kyrkoherde som 
ansvarade för hennes begravning i Adolf Fredriks kyrka 
i Stockholm. Han sökte lite extra information om syster 
Elisbaths år på Solbacka och jag skrev ett längre mail till 
honom om det som jag kände till. Jag har ändrat lite på 
innehållet men här är det jag skrev om vår sjuksyster Eli-
sabeth.

Syster Elisabeth Anderklev, eller ”Syster Bettan” som 
hon också kallades på Solbacka, levde ett ganska tillba-
kadraget liv som vi elever såg eller hörde ganska lite om. 
Det var i samband med att någon av oss elever blev sjuka 
som vi kom i närmare kontakt med henne. Jag upplevde 
henne som ganska barsk men aldrig otrevlig. Det var gi-
vetvis en hållning som krävdes på skolan om inte ”Sju-
kan” skulle översvämmas med elever som ansågs sig sju-
ka nog för att kunna lägga in sig och slippa lektionerna.

Syster Elisabeth var född 1920 i Hunnebostrand i Bo-
huslän och anställdes som sjuksyster på Solbacka 1947. 
Hon hade sin lilla privata lägenhet på övervåningen på 
”Sjukan” (Klostret) där också magister Harry Berger 
bodde i en lika stor lägenhet. Det fanns för övrigt ett par 
tre elevrum i anslutning till dessa lägenheter. Syster Eli-
sabeth fungerade då också som husmor för Klostrets och 
Reservens elever. 

Både syster Elisabeth och magister Berger var ogifta, 
varför de också mer eller mindre varje dag åt med alla oss 
elever i Mässen. I det sidorum, strax vänster om själva 
skjutdörrarna till Mässen, fanns det plats för ca 10-15 per-
soner längs ett långbord. Detta ”Lärarbord” var plats för 
ogifta och ensamstående lärare och husmödrar som inte 
hade tillräckligt stort och eget hushåll i sina små lägen-
heter. De hade visserligen ett mindre kök, men det var 
säkert enklare att slippa laga egen mat och dessutom var 
det trevligt att få lite social samvaro och prata med nära 
kollegor. 

Maten på skolan var dessutom mycket vällagad och 
serverades av unga kvinnliga servitriser som var anställda 
i skolköket. Det var vid detta ”Lärarbord” som ofta syster 
Elisabeth åt sina måltider. Men inte alla. Morgonmålet 
klockan 7.00 bestod för oss elever enbart av två torra ve-
tebullar med kaffe, choklad eller the. Till detta tidiga mål 
kom knappt någon annan än den vakthavande läraren för 
dagen. Jag gissar att syster Elisabeth åt sin första frukost 
hemma i sin lägenhet på Klostret.

Jag minns att syster Elisabeth ofta besökte Mässen på 
förmiddagsfrukosten klockan 10.00  och lunchen 14.00. 
lbland även till middagarna klockan 18.00. Hon var då all-
tid klädd i sin vita sjuksköterskeuniform. Lärarbordet var 
viktigt för ordningen och disciplinens skull. Alla visste att 
det fanns ett eller flera par vakande ögon över oss, även 
om den praktiska ordningen och disciplinen på borden 

Syster Elisabeth på Sjukan
Lennart Jarnhammar



Varje vecka besökte doktor Sigfrid Redin, som var 
provinsialläkare i Björnlunda, sjukmottagningen på Sol-
backa. Det var syster Elisabeth som hade hand om dessa 
läkarbesök och jag minns doktor Redin var en stor trygg-
het för många. Han var alltid snäll och bestämd.

Jag minns att en av mina äldsta vänner från dessa år på 
Solbacka, Jerker ”Pekka” Olsson-Runnqvist, bröt armen 
i samband med att vi tränade utförsåkning i slalomback-
en en februarikväll 1967. ”Pekka” var orolig för att bli flyt-
tad till ett större lasarett, men blev kvar på sjukstugan ett 
par veckor under beskydd av syster Elisabeth och skol-
doktorn. Han blev mycket väl omhändertagen och har än 
idag alltid något gott att säga om syster Elisabeth.

Men annars var det inte alldeles lätt att bli inlagd. 
Själv minns jag bara att jag låg på ”Sjukan” en gång. Det 
var första året på hösten 1966 och det ryktades om en 
epidemi på skolan. Som det naturligtvis inte var! För att 
bevisa att man var sjuk krävde syster Anderklev att man 
skulle lämna in bajsprov. De allra flesta backade då ur 
med tanken på att det skulle vara allt för äckligt att be-
höva gräva i toaletten för att bevisa sin ohälsa. Men efter-
som jag själv hade anmält mig som sjuk vågade inte annat 
än att göra ett prov för att inte beslås med att ha farit med 
osanning. Visste inte vad det kunde komma att innebära 
av straff. Endast två av oss på Allén lämnade in prov. Jag 
var en av de två och det räckte för att omedelbart tas in 
i en sjuksäng hos syster Elisabeth. Skoldoktorn under-
sökte oss och vi blev kvar någon vecka, som jag minns 
blev ganska enformig och tråkig. Varför jag inte brydde 
mig om någon mer sjukanmälan resten av mina år på sko-
lan. Några andra i sjukhussängarna bredvid minns jag var 
Micke ”Tarras” Löfgreen, Jocke Nässil och Peter Stiller. 
Syster Elisabeth var under denna vecka mycket snäll och 
omhändertagande. Men sträng när någon var allt för hög-

ljudd, som jag minns att Jocke ibland kunde vara. Hon 
såg till att vi fick mat på sängen och vårt tillfrisknande 
gick med raketfart. Hon tog vår temp varje morgon och 
ordningen var exemplarisk. Men hon släppte inte ut oss 
innan vår bestämda sjukhustid var slut.

Syster Elisabeth slutade på Solbacka till avslutningen 
av vårterminen 1967. Syster Vasti Dahlerus efterträdde 
syster Elisabeth. Jag minns att jag upplevde det som att 
en av de ”äldre” slutade på skolan, även om hon då inte 
var mer än 47 år gammal. Jag är säker på att Solbackaåren 
präglade henne mycket. Hon fick vara med om skolans 
storhetstid som landets största internatskola. Hon lärde 
under sina 20 år på Solbacka känna ett stort antal elever 
och lärare. Med ett lärarumgänge på skolan som vi i elev-
er inte hade så mycket inblick i. Hon var söt och mycket 
kvinnlig, varför det naturligtvis gick en hel del rykten 
på skolan med vem hon flirtade med av lärarna. En del 
påstod att det kanske till och med kunde handla om den 
gamle rektorn. Men det var givetvis bara i de unga pojkar-
nas livliga fantasi, eftersom mycket av skrytet på elevrum-
men som handlade om flickor och erövringar som för det 
mesta inte hade någon som helst sanningsförankring.

Syster Elisabeth fick efter Solbacka 1967 tjänst i Adolf 
Fredriks församling, där hon var verksam som kyrkvärd, 
medlem inom kyrkorådet och mycket annat inom för-
samlingsarbetet. Då hon ibland blev irriterad över någon 
eller något var det lätt att få henne på bättre humör ge-
nom att börja pratat om åren på Solbacka. Hon älskade 
verkligen skolan och pratade ofta om ”sina pojkar” på 
Solbacka. Under dessa år var hon bosatt vid Drottning-
gatan strax intill Strindbergs Blå tornet. Hon avled 92 år 
gammal i juni 2013 och begravdes några veckor senare i 
Adolf Fredriks kyrka. 

Frid över syster Elisabeths minne!
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De flesta av oss gamla elever minns väl på ett eller annat 
sätt vägen till Ånhammar och de vackra ekhagarna ner 
mot Mistelns övre del. Det stora stenen, ”jättekastet” 
alldeles intill vägen. Det var hit de stackare som var 
dömda att gå ”straffmarschen” tidigt på söndagmor-
narna till Ånhammar. Få brydde väl sig om gårdens 
historia under dessa tidiga promenader, men kanske nu 
vid lite mognare ålder. Här en liten historieberättelse 
kring Ånhammar och utgården Grytsberg för de som är 
historieintresserade. 

De första dokumenten kring Ånhammars historia 
uppskattas ha anor från 1400-talet, men den nuvarande 
huvudbyggnaden är uppförd 1638 och är av typisk ka-
rolinerkaraktär. Byggnadens ursprungliga karaktär var 
rött liggande timmer. År 1864 sattes panel upp på hu-
vudbyggnadens framsida och år 1912 även på flyglarna. 
 I över hundra år utgjorde Ånhammar en del av den 
stora areal som kommerserådet Joachim Wahrendorff 
(d1803) ägde. Gården var under denna tid framförallt 
producent av kol till Åkers Styckebruk som också 
ägdes av Wahrendorff. Huvudbyggnaden stod under 
denna tid mer eller mindre obebodd, då ägaren bodde 
på Åkers Styckebruk eller Taxinge Näsby. Joachims 
sonson Martin Wahrendorff (d1861) testamenterade sina 
egendomar, ett godskomplex på 60 000 tunnland, däri-
bland Ånhammar till överintendenten Martin Ludvig 
Bergh och brukspatronen Axel Salomon von Stocken-
ström. 
 Sedan dess har Ånhammar varit inom familjen von 
Stockenström, tillsammans med andra gårdar som också 

ingick i det Wahrendorffska storgodset bland annat 
Länna Bruk, Berga säteri och Grytsbergs säteri. 

Ånhammar och Grytsbergs historiska ägarelängd
Ånhammars säteri tillhörde år 1562 Hans Claesson 
Bielkenstierna(d1566) och ärdes av sonen Claes(d1598).  
Säteriet övergick sedan till sonsonen Nils Claes-
son och vid hans död (1622) till hans dotter Anna 
Bielkenstierna(d1663), som år 1635 gifte sig med lands-
hövdingen Jacob Skytte(d1654).  Redan 1636 övergick 
gården genom byte till kammarjunkaren Henrik 
Stöör(1654), som uppförde  ett säteri(huvudbyggnad), 
vilket stod färdigt 1638. 
 Vederlaget för Ånhammar i ovan nämnda byte 
utgjordes av Kvedeby i Runtuna socken, som år 1569 av 
hertig Karl förlänats till Sigvard Kruse den äldre (d1571). 
Stöörs maka Anna Israelsdotter Böök hade i ett tidigare 
äktenskap sonen ryttmästaren Sigvard Johansson Kruse 
(d1644) och han blev nästa ägare till gården. 
 År 1658 såldes gården till landshövdingen och presi-
denten Christer Bonde (d1659), vars änka fru Elsa Cruus 
af Edeby sedan innehade säteriet.  Vid hennes död 1716 
gick egendomen i arv till hennes brorsdotter Hedvig 
Christina Cruus, som dog ogift 1732. Då ärvde hen-
nes kusin kapten Göran Fleming (d1756) säteriet, som 
vid hans död övergick till mågen major Gustaf Miles 
Fleetwood(d1760). 
 Därefter övertogs gården först av sonen Gustaf Ulrik 
och därefter av av dennes bröder Erik Johan och Berndt 
Axel, vilka den 14mars 1785 sålde Ånhammar till kom-

Välkommen till Grytsberg
Lennart Jarnhammar

Grytsberg vackra gård ligger ett stenkast 
nedanför  Gryts gamla kyrka



sedan gjorde att man kunde skapa ett unikt museum 
på Ånhammar. Gårdsmuseet består av föremål som 
har anknytning till Ånhammars säteri och familjen von 
Stockenström. Föremålen representerar till stor del den 
utveckling som skett på gården från bondesamhälle 
till dagens samhälle och innehåller idag drygt 2000 
föremål. Samlingarna innehåller föremål med allt från 
lantbruksredskap, verktyg, sporttillbehör till hushålls-
redskap och hovkläder. Förutom olika föremål och verk-
tyg finns det också en bevarad smedja som var i bruk till 
1956 och en fungerande kvarn driven av vattenhjul som 
var i bruk till 1949.
 När jag själv som elev började på Solbacka 1966 
var det en självklarhet att vi skulle få uppleva museet 
genom magister Norrmans försorg. Hans och Eva Norr-
man var för övrigt goda vän med familjen von Stock-
enström. Familjerna hade redan under 1950-talet haft 
en nära kontakt. Anders gav oss en genomträngande 
beskrivning av gården och speciellt det kvarnhjul som 
han själv var mycket stolt över. Anders von Stocken-
ström hade också varit elev på Solbacka under mitten av 
1940-talet.
 När Kerstin Nordzells son Lars, under 1990-talet tog 
över chefskapet över Solbacka Sport & Konferens, blev 
det naturligt för honom att ta över det gamla säteriet 
Grytsberg intill Gryts kyrka. Sedan dess har en omfat-
tande renovering- och ombyggnadsarbete genomförts 
av Lars, som för övrigt också tagit tillbaka sin mors 
gamla släktnamn von Stockenström. Det var också på 
Lars initiativ under sitt chefskap på Solbacka som jag 
själv fick möjligheten att bygga upp det internatmu-
seum som nu finns att se i skolhuset på Solbacka.
 Idag är Grytsbergs säteri en unik ”Event-gård” 
under ledning av Lars von Stockenström och det är med 
stor glädje att vi i år kan återuppta våra årliga Solbacka-
dag på Solbacka och på Grytsberg. 

mersrådet Joachim Daniel von Wahrendorff (d1803) för 
22.222 riksdaler 5 skilling 4 rundstycken specie. Vid 
hans död ärvdes gården av hans son bergsrådet Anders 
von Wahrendorff (d1848), vars son hovmarsalken Martin 
von Wahrensdorff (d1861) blev nästa ägare. 
 Genom testamente övergick sedan säteriet till 
brukspatron Axel Salomon von Stockenström(1894). 
Dennes broder överste Henrik Albrecht von Stocken-
ström (d1914) ärvde sedan Ånhammar och år 1913 gick 
gården i arv till sonen generaldirektör Bo von Stock-
enström, vars son förvaltare Anders von Stockenström 
(2009) övertog gården år 1960. Genom arv gick gården 
över till nuvarande ägare dottersonen Bo Lemar. 
 Bo von Stockenström (d1962) sålde Åkers Styckbruk 
och sågverket kom att bli gårdens viktigaste verksamhet 
tillsammans med lantbruket och de 35 arrendegårdarna. 
Vid denna tidpunkt var arealen ca 3600 ha. När Bo von 
Stockenströms son Anders von Stockenström övertog 
Ånhammar delades gården med systrarna Eva Ankar-
crona (f.Stockenström) (d1999) som erhöll Herrökna och 
Kerstin Nordzell som erhöll Grytsberg, och Ånhammar 
fick sin nuvarande arrondering.
 Anders von Stockenström tillsammans med sin 
fru Elisabeth von Stockenström(f.Årmann) påbörjade 
insamling av historiska föremål med anknytning till går-
den och skapade ett museum av dessa föremål. Sågver-
ket som funnits på gården sedan 1850 såldes år 2001 till 
Sandåsa Timber, och lades sedermera ned 2009. Efter-
som delar av Ånhammars lantbruksmark är ekbeklädd 
har betesdjur alltid varit en naturlig del av lantbruket. 
Anders von Stockenström tog 1950 beslutet att dessa 
betesmarker skall bevaras på grund av deras kulturella 
värde och att Ånhammar skall även i fortsättningen ha 
en öppen natur runt mangårdsbyggnad och verksamhet. 
 Redan under 1950-talet påbörjade Elisabeth von 
Stockenström(f.Årmann) och Anders von Stockenström 
av historiska föremål med anknytning till gården, som 

Den hänförande utsikten över Kyrksjön 
och Jättna från gårdstunet  på Grytsberg



sade i speciell matte, hade inget tålamod med vissa elever 
och han var ingen bra pedagog. Jag läste även tyska för 
magister Hammarstrand, han var krävande. Det fanns gi-
vetvis andra lärare vars namn dock fallit bort, jo ”Råttan” 
Eriksson och Stadener samt Götlin i latin, ett ämne som 
jag inte läste. 

En av kamraterna var ”Klara” Åhrén från Uddevalla 
och han hade god tumme med rektor Goding, hur nu det 
hade gått till! Men med på både skoltid och fritid inom 
denna lilla ”stad” kunde ju vissa problem uppkomma ut-
anför lektionstiden. Rökning var något som kunde äga 
rum utanför de avsatta platserna som kallade Kaxis. Tror 
att det var två eller tre till antalet. 

En annan fråga var det förbjudna umgänget med per-
sonalen det vill säga ”pigorna”, de kallades så, som bodde 
i en särskild avdelning ovanför Mässen. En del av dem 
var från Norge och var intresserade av de svenska ungdo-
marna. 

Tanken väcktes att förseelser mot dessa och andra be-
stämmelser borde leda till åtgärder i den mån de upptäck-
tes. De föreslogs då att eleverna själva borde ha möjlighet 
att hålla ordning på sina kompisar och Lars Åhrén fick ef-
ter samarbete med Goding tillstånd att bilda ett självsty-
re där en ”jury” (elevråd) betrodda elever tog plats. En av 
dem var Stig Andersson som jag tror var släkt med Karin 
Goding. Själv fick jag kratta löv efter ha rökt hos pigorna 
tillsammans med några kamrater, då vi blev upptäckta av 
elevrådet. 

Jag minns väl Hans Norrman, Ulf Peyron och flera 
från min tid på Backen och en av mina klasskamrater Fol-
ke Henius hade jag telefonkontakt med under senare år. 
Han dog för snart ett år sedan. 

Åhhh... så många minnen jag ännu har från Solbacka. 

Den senaste Solbackatidning-
en kom för någon tid sedan och 
efter studium av de olika be-
rättelserna vill jag blanda mig 
i leken för att ge vissa minnen 
från min ganska korta tid på 
Solbacka. 

Jag är urgöteborgare och 
gick på ett läroverk i staden där 
även min ett år yngre bror Sven 
studerade. Han kom ikapp mig 

så vi hamnade i samma klass och läste samma ämnen. En 
justering av sönernas studier var nödvändig tyckte föräld-
rarna så jag förflyttades till Backen och började i tredje 
ringen 1943. 

Tåg från Göteborg med byte i Katrineholm och taxi 
från Stjärnhov tog mig till Solbacka där en husmor tog 
emot – jag tror hon kallades Molly. Jag placerades på Al-
lén tillsammans med en annan göteborgare som jag inte 
kände, han hette Bo Åkerén. Jag hälsade väl på rektor 
Goding och fru Karin, som då bodde i skolhuset, innan 
hans stora villa byggdes något år senare. 

Nästan alla elever kände varandra i de olika klasser-
na från tidigare år på skolan så jag kände en viss ensam-
het till att börja med. Men jag kom ju snart in i rutinerna 
bland annat genom att kombinera skoltid med fritid. 

Nåväl, skolarbetet kom igång och min lärare i mate-
matik hette Wigforss och hade väl släktskap med dåva-
rande finansministern. Lärarna i svenska, mitt till dess 
svaga ämne, hette Bo Magnusson. Han var positiv till 
mitt författande, en stor tillfredsställelse för mig. Harry 
Berger, vice rektor och som undervisade i engelska, tyck-
te vi nog var bra. Men rektor Folke Goding, som undervi-

Några minnen från 1943
Bengt Schalin

Att fylla i sin födelsedag är frivilligt, det är trevligt för dina 
vänner på facebook att gratta dig när du fyller år. 
3. Klicka på grön knapp ”Create an account” – klart!
4. Nu är du med i facebook. Du loggar in på förstasidan 
www.facebook.com med den mailadress du angav samt 
ditt lösenord. ”Keep me logged in” klickar du i om du 
vill hålla inloggad jämt på din dator, även om du stängt 
av den. Du loggas in automatiskt. ”Forgotten your pass-
word?” är en länk. Har du glömt lösenordet klickar du på 
länken och får ett nytt till din mailadress som du angav i 
början.

1. Gå in på www.facebook.com 
2. På förstasidan finns ett fält där man 
    fyller i sina personliga uppgifter. 
Ditt för- och efternamn blir ditt namn på facebook. 
Din mailadress blir den du använder varje gång du loggar 
in på facebook, samt för facebook att kontakta dig på.
Lösenordet (password) blir det du använder varje gång du 
loggar in, samt till olika inställningar väl inloggad på face-
book. Ha ett lösenord som du kommer ihåg, eller ett som 
du redan använder annars. Helst ett lösenord med stora & 
små bokstäver, samt några siffror. 

Hur man går med i facebook
Lasse Baalack





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

Kom ut till oss i
skärgården, njut av maten 

och utsikten från ett av 
våra  vackra fönsterbord

mot havet!
Vardag som helg,

året om!
Hjärtligt välkomna önskar

Ann-Marie & Lars Wikström

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



www.sundsta.se
- Golf och upplevelser 

i Roslagen

Sundsta Säteri i Roslagen
761 91 Norrtälje

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

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

3 Konferens / Kickoff

3 Bed & Breakfast

3 Bröllop 3 Fester

3 Prova på Folkrace

3 Jakt & Lerduveskytte

3 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

Välkommen till Solbackadagen och festmiddag på Grytsberg. 
Lördagen 10 maj – 11 maj.

Efter ett par år borta från Solbacka har vi den stora glädjen att bjuda in er alla tillbaka till Solbacka och Gryt. 
Solbacka öppnar sina portar igen för oss och vi kan nu åter bo på skolan. Den här gången kan vi också erbjuda en 
fantastisk helg med golf, härlig samvaro och festmiddag hos Lars  Nordzell-von Stockenström på hans underbart 
vackra gård Grytsberg. 
 Grytsberg ligger strax intill Gryts kyrka, med en makalös utsikt över Kyrksjön och Jättna. Grytsberg drivs 
sedan i början av 2000-talet som en exklusiv Event-gård, där många fantastiska bröllop- och jubileumsfestlig-
heter hålls varje år. Det är alltså på Grytsberg vi kommer att njuta av festmiddagen och fira att vi är tillbaka på 
Solbacka. Bilar kommer att ordnas för att ta oss den korta vägen mellan Solbacka och Grytsberg. En resa på bara 
några minuter. Eller för de som vill tar man bara en härlig promenad från Solbacka till Grytsberg. 
 Vi kommer att bo på Solbacka i den fina Näckrosdelen, som är hotelldelen av Receptionshuset. Fina hotell-
rum erbjuds alla. SolbackaPojkarna kommer också att återinviga sina klubblokaler i gamla Klostret. 

Här är de viktiga hålltiderna:
Fredagen 9 maj.

För de som vill och har lust är välkomna att komma redan på fredag kvällen 9 maj kl. 19.00. 
En dagen tidigare alltså, då vi har vår sedvanliga “warming up dinner”. 

Lördagen 10 maj.
7.00 Frukost. 9.00. Dagen startar för dem som vill delta i Solbacka Golf Grand Prix, 18 hål, första boll slår ut 09.00.
13.30. Lunch på Grytsbergs Golf Bistro. Betalas av var och en som vill vara med.
18.30 Startar årsmöte, mingel och vingel och följs därefter med Festmiddagen på Grytsberg. 
19.30 Tre-rätters Festmiddag inleds. Var och en betalar för sina drycker i form av vin, öl, snaps, avec och annat 
som passar bra för middagen.

Söndag 11 maj.
08.00-11.00 Frukost. Resten av söndagen viks för fria aktiviteter. 

 

Priser:
Alternativ 1:  Fredag 9 maj – söndag 11 maj: 2.260:-. (2 nätter & mat.)

Alternativ 2:  Lördag 10 maj – söndag 11 maj med Solbackadagens Festmåltid: 1.365:- (1 natt & mat)

Alternativ 3:  Enbart Festmiddagen utan övernattning: 595:-

Anmälan och betalning till Solbackadagen 2014 gör du genom att betala in det belopp som avser ditt deltagande 
till Swedbank, kontonr. 8166-1 923 467 210-4. Det är viktigt att du skriver ditt namn tydligt och hur många perso-
ner som anmälan avser.  Och under vilka år du/ni gick på  Solbacka. 

Årets jubilarer 45 år årskull 1969, 50 år årskull 1964, 55 år årskull 1959, 60 år årskull 1954, 65 år årskull 1949.

OSA. Torsdagen 24 april. Anmälan är bindande. 
Vid frågor kontakta ordförande Tomas Stenberg 070 81 91 687 eller vice ordförande Lars Frisell 070 594 00 00 

Välkomna! Vi ser fram emot att träffa alla glada “gamla” Backenelever på Grytsberg/Solbacka 9-11 maj. 
Önskar styrelsen  Föreningen Solbackapojkarna.


