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Nyheter från Solbacka!  
är bättre än att det står tomt och förfaller totalt, som läget är 
idag. Anläggningen är i dagsläget godkänt för 200 personer, 
under förbehåll att åtgärder enligt besiktningsprotokoll ge-
nomförs. Det är stora resurser som erfordras, och i skrivande 
stund finns inget klart för mottagande av några flyktingar. 
Vissa av fastigheterna är utdömda, såsom Allen och Olym-
pen, på grund av fukt och mögel, och vatten och avloppssys-
tem som ej fungerar.

Under året som har gått har vi haft vår månatliga möten, 
sista tisdagen i månaden, som numera är på Park Hotell på 
Karlavägen, där vi haft en mycket trevlig samvaro. Förutom 
dessa månatliga möten hade vi också en gastronomisk helg 
i Sandhamn, tack till värdparet Wikström, som tar hand om 
oss på fantastiskt och kärvänligt sätt under hela helgen.

Vid styrelsemötet i oktober på Sandhamn, hade vi en 
magkänsla och beslutade att nästa Solbackadag skall återigen 
firas i Roslagen på Sundsta Säteri den 29 maj. Se inbjudan på 
baksidan.

Det som låg till grund för vårt beslut, var att boendet på 
Grytsbergs Säteri, inte motsvarande våra önskemål. Det 
kulinariska med dryck var välsmakande och med närheten 
till Solbacka och dess nostalgikänslor som uppstod var fan-
tastiskt. Men, vi kände på oss att det skulle vara svårt att ge-
nomföra en Solbackadag med fler övernattande gäster året 
därpå.

Den fruktansvärda och traumatiska bortgången som nåd-
de oss i mars månad, då Lars von Stockensrtöm, hittades död 

Jag trodde in i det sista på att den dröm som Zaho Guoqiang, 
numera ensamägare till fastighetsbeteckningen Jättna 1:7 
skulle bli en verklighet. Efter den fabulösa presentatio-
nen som skedde på vår senaste Solbackadag på Grytsberg, 
så trodde jag och flera med mig att detta kommer att bli 
verkligen bra i framtiden, om än det fanns en viss skeptisk 
inställning från några. Som ordförande för föreningen Sol-
backapojkarna, har jag varit positiv och uppmuntrat till alla 
investeringar som ägaren ville implementera på Solbacka. 
Det finns väl genomarbetade planer, inom olika områden som 
konsulten Anders Persson arbetat fram inom lågenergi bygg-
nad, rehabiliteringscenter, senior/äldreboende, utbildnings-
center, för att bara nämna några av de projekt som funnits.

En primär och mycket viktig parameter i sådana satsning-
ar är finansieringen. Här kom den så berömda käppen i fram-
hjulet, att spela en avgörande roll. Ägaren lyckades inte få 
fram alla pengar som erfordrades till denna framtida vision. 
Då beslutade ägaren att hyra ut Jättna 1:7 till ett företag som 
heter Pariver AB, som såg och ser en affärsmöjlighet att er-
bjuda anläggningen till Migrationsverket.

Visst är det behjärtansvärt att dessa flyktingar som kom-
mer från krig, massaker och misär, kan erbjudas en plats i 
trygghet för att rehabiliteras, och förhoppningsvis integreras 
i det svenska samhället.

Det är kanske inte våran dröm att våra gamla anrika skola 
skulle bli en flyktingförläggning, men vi får hoppas att det är 
temporärt, och att kinesens planer kan sjösättas senare. Det 



Varma gratulationer från oss alla elever på Solbacka.
Eva uppvaktades med blommor på sin högtidsdag från 

oss alla elever på Solbacka via Urban Torells omsorg. Jag var 
tyvärr förhindrad att närvara, tack Ubbe! Med tanke på den 
omstrukturering som kan komma att ske på Jättna 1:7, har vi 
inom styrelsen diskuterat att våra inventarier, såsom silver/
tenn pokaler, tavlor och möbler, som tillhör Föreningen Sol-
backapojkarna skulle auktioneras ut till alla föredettingar 
som är intresserade. Ett beslut på årsmötet måste fattas, så vi 
kan planera och verkställa det på ett föredömligt sätt. Inven-
tarieförteckning finns upprättad.

Avslutningsvis kan jag bara konstatera att våra drömmar 
och önskemål om Solbackas framtid för närvarande inte ses 
som sannolika, tyvärr!! MEN, vi har en stark förening i Sol-
backapojkarna som håller oss tillsammans, som många andra 
är enormt avundsjuka på.

Hoppas vi ses i Roslagen på SOLBACKADAGEN den 29 
MAJ!  “Warming up party” med Folkrace på torsdag em. och 
kväll den 28 maj, för dom som vill och kan. Varmt välkom-
men till Solbackadagen 2015. (se inbjudan på baksida)

 
Er tillgivne ordförande
Tomas Stenberg

på gården. Det blev en chock för oss alla, och framförallt för 
familjen.  Vi deltog vid begravningen med en kistbukett från 
föreningen, och sänder en tanke till nära och kära. Med den-
na tragedi hade det varit svårt att fira vår Solbackadag 2015 på 
Grytsbergs Säteri.

För er information kan jag informera om att den omdis-
kuterade boken av Paul Frigyes “Höjd över varje misstanke” 
har nu redigerats på ett par kapitel, och har den nya beteck-
ningen “Jan Guillou utifrån”.

Boken lanserades i slutet på maj månad 2014, och finns 
att beställa Adlibris. Jag har läst den från pärm till pärm, och 
tyckte inte alls att den var giftig på något sätt. Förstår inte 
denna kritik som huvudpersonen har reagerat på, och som 
skulle vara vilseledande. Symtomatiskt i boken, som Paul 
beskriver det, och även huvudpersonen vidimerar. ”När det 
uppstår en fiende i min väg,då slår jag honom på käften”. Jag 
hittade inte en sanningsenlig eller verklig episod från verk-
ligheten på Solbacka. Läs den och gör din egen bedömning.

Stort tack till Anders Åman, Hall Miba AB, som sponsrat 
denna tidning till 100%. Tusentals tack Anders. (se separat 
artikel).

Stort fyrfaldigt HURRA, till Eva Norrman som fyllde 90 år 
den 26 mars. Husmor på Västerbo 1 under att antal decennier. 

Solbackapojkarnas styrelse utanför Klostret i samband med styrelsemötet i maj 2014. Stående från vänster till höger: Christer Pers-
son, Ernst Nyberg, Gudrun ”Gujje” Carlsten, Torgny Zetterling, Ove Svedberg, Dag ”Dagge” Nilsson, Lars Frisell, Göran Palm, Jüri 

Kurvitz, Lars Baalack och Christer Gräbner. Sittande från vänster: Thomas Edberg, Lars Wikström 
samt styrelsens ordförande Tomas Stenberg.

Solbackapojkarnas nya hemsida och på Facebook!!!
Sven Lidbeck har nu skapat en ny hemsida till Solbackapojkarna och nu finns också en Facebook del. 

Gör så här: Gå in på FB och sök bara på ”Solbackapojkarna”. Glöm inte att ”gilla” och att ”gå med i gruppen”! 
Är du inte på FB? - Gå med! - eller skicka ett e-mail så vi kan höra av oss under året. 

Vi behöver era mailadresser. Skicka till:  guje.carlsten@gmail.com



Vi fick ett brev från Hamburg och Knut E. Fähre, som gick 
på Solbacka under åren 1947‐51. Han hann också med att till-
bringa somrarna under samma år på skolans sommarkurser. 
Han minns väl danserna på Damhagens dansbana under de 
vackra sommarnätterna med ”My Happiness” som den mest 
spelande låten på allas läppar. Han skrev ”Jag är tacksam för 
tiden på Solbacka, jag var med i skollaget både i fotboll, med 
”Nocke”, ”Grålle”, ”Garvis” och många andra kompisar, 
men även i bandy med ”Tuppen” och Lindell, bordtennis 

med ”Ölet” och Rosmark. När jag 
slutade 1951 stiftade jag en silver-
pokal med ingraveringen ”Knut 
Färes vandringspris i fotboll mel-
lan elevhemmen”. Jag undrar var 
alla nostalgiska pokaler tog vä-
gen efter det att skolan lades ner 
1973?” Vi hann svara att de flesta 
pokaler ännu finns kvar i skolans 
museum, men strax senare fick 
vi nyheten att Knut hastigt hade 

gått bort den 30 mars 2014. Knut var född 22 juni 1933.
Den sorgliga nyheten att Per von Bonsdorff hade gått 

bort fick vi den 30 juli 2015. Per var elev på skolan 1966‐68 
och utmärkte sig kanske mest som trumslagare i rockbandet 
tillsammans med kompisarna Staffan ”Flisan” Flisberg och 
Stefan Fröberg. Efter skolan arbetade Per inom reklambran-
schen. Per var född 1/1 1954 och blev 64 år.

Magister Bror Åkerblom avled den 17 april 2014. Han blev 
103 år och var lärare på Solbacka under åren 1950‐1965 och 
undervisade i svenska och historia. Bror var en synnerligen 
omtyckt lärare och person på skolan. Efter Solbacka flytta-
de han tillbaka till Finland där han var uppvuxen. Bror hade 
svårt min sin diabetes som också blev orsaken till hans död.

Kjell Kolthoff var elev på Solbacka under åren 1962‐1970, 
då han tog studenten. Han avled i augusti 2014. Kjell var 
ättling till den berömde upptäcksfararen, naturvetaren och 
konservatorn Gustaf Kolthoff som var verksam i Uppsala un-
der slutet av 1800‐talet.

Vi skall gemensamt ge Anders Åman ett extra stort tack 
för att hans så generöst donerade pengar för 2014: års Sol-
backa Tidnings produktion. Både tryckning och utskick. 
Det har gjort att föreningens kassa rejält har förstärkts och 
att vi kan producera tidningen som papperstidning ett tag till.

Anders, som har rötter i Växjö, började på skolan på hös-
ten 1968 och tog studenten 1971. Han har varit en framgångs-

rik affärsman under många år med sitt företag Hall Miba AB, 
med kontor i Alvesta. Anders är en sann båtmänniska och 
lever på sin vackra båt med familjen i Stockholms skärgård 
under större delen av sommaren. Han har också tidigare va-
rit generös och bjudit in oss solbackakillar vid flera tillfällen i 
Stockholm. Vi tackar dig varmt Anders.

Efter en längre tids sjukdom avled Martin Styren den 9 
december 2014. Martin var född 1952 och började på Sol-
backa 1968. Egentligen var det på sommarkursen 1968. Hans 
bror Peer hade samma vår tagit studenten på Solbacka och 
det var väl för att Martin skulle läsa upp sina betyg som det 
blev Solbacka. Jag som kurator den sommaren träffade en 
blyg, ung kille, men som snart fann sig i skolans rutiner och 
kunde börja till höstterminen i första ring.

Egentligen lärde vi känna varandra på allvar först efter 
skolan. Martin hade börja plugga ekonomi på Stockholmsu-
niversitet och jag på Beckmans Reklamskola. Familjen Sty-
ren hade köpt Nääs Säteri strax utanför Gränna och det var 
där som våra äventyr startade på riktigt. Martin var en varm, 
generös, vaksam och rolig kompis att vara med. Naturen och 
jakten var hans största intressen. Lite vilsen ännu vad han 
skulle syssla med i framtiden. Sina intressen för jordbruk 
och natur förde honom de första åren till marknadsföring på 
Lantmännen. Men så i slutet av 1970-talet fick han en dag 
syn på en annons på en nyöppnad annonsbyrå som kall-
lade sig Hans Brindfors Annonsbyrå och låg på Gustav Adolfs 
torg. Mitt i smeten. De sökte en projektledare. ”Superbra 
och begåvade killar”, sa jag. ”De är Hasse Brindfors, Leon 
Nordin och några av landets vassaste. Sök jobbet”.

Martin fick jobbet som projektledare och snart hade han 
kommit in i en värld som han bara häpnade över. Framgång-
arna löpte som ett löpband under 1980-talet och Martin blev 
snart också delägare i byrån. Han blev ansvarig för nyöppna-
de filialer i både Tyskland och Finland. Brindfors blev under 
den här tiden den kanske mest omtalade och prisbelönande 
byrån i hela landet. Martin fick rollen som koncernchef och 
byrån stoltserade med konton som Ikea, SAS och mängder av 
andra prestigefyllda konton. Snart hade den amerikanska jät-
ten Love kommit in som delägare och farten ökade med USA 
som en del av det vardagliga. 

Anders Åmans klass 1971, överst från vänster: Anders Larsson, Anders 
Åman, Torgil Wikborn. Nederst:  Johan Bergström, 

Fredrik Wikström och Carl Rhedin



Under 1990-talet hade Martin börjat få nog av omfattning-
en av allt. Det var då han beslutade sig för att bli sin egen. 
Och det var också då som vi beslutade oss för att hitta ett 
kontor tillsammans. Jag hade mitt eget att pyssla med och 
Martin sitt. Under drygt 7 år hade vi ett par kontor gemen-
samt på ett par olika nummer av Nybrogatan.

I slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet hade vi 
samlat ett gäng från Solbackatiden börjat att göra gemen-
samma resor i samband med våra 50-årsdagar. Det var Mar-
tin, Pekka Runnquist, ”Gingi” Löwenhielm, Kaj Sjunnes-
son, Göran Gebenius, Martin Gerentz och jag. Vi hamnade 
med hjälp av inhyrda vans i länder som Österrike, Danmark, 
Skottland och Irland. Om vi inte hann med att fiska lax i 
Mörrum. Härliga strapatser och gemensamma upplevelser 
och minnen för livet. Vi umgicks med barn och familjer un-
der nästan tio år innan vi började dra åt olika håll. 

Martin var ännu en flitig jägare och naturen var hans stora 
andningshål. Hans intresse för konst och segling växte. Han 
övertog familjens Nääs, även om hans mesta tid gick åt till 
hans älskade Österlida, som han tidigare köpt ut som utgård 
från Nääs. Hans familjeroll växlade och i början av 2010-talet 
hade vi båda sökt oss nya och andra liv.

Så en dag fick jag den sorgliga nyheten om att Martin hade 
drabbats av cancer. Han beslutade sig dock för att kämpa 
mot. Och det gjorde han också med besked. Under den sis-
ta tiden blev Pekka Runnquist hans stora stöd. Striden mot 
sjukdomen vann han dessvärre inte. Den 9 december 2014 
avled han i sitt hem på Lidingö. Vila i frid Martin och tack för 
många, många fina minnen tillsammans!

Jag hittade den här gamla bilden på vår gamle kung Gus-
tav VI Adolf, då han under sensommar 1957 var på besök på 
Solbacka i samband med en civilförsvarskonferens. Vad som 
kanske inte så många minns var att han sov i sin vackra gamla 
salongsvagn som stod parkerad på ett stickspår vid Stjärn-

hovs station. På Solbacka besökte även ”spetsarna inom mi-
litären- och civilförvaltningen, där de sitter i skolbänkarna 
på Solbacka och pluggar totalförsvar. Det var femte året i rad 
som försvarshögskolans chefskurs var förlagd till Solbacka”, 
står det i Sörmlands Nyheter den 22 augusti. Med var ock-
så landshövding Bo Hammarskiöld och tre andra landshöv-

dingar, men det här året fanns också försvarsministern Sven 
Andersson. ”En del av dagen”, står det vidare, ”tillbringade 
kungen tillsammans med rektor Goding, som fungerade som 
ciceron på en rundvandring inom skolan, där flera kungliga, 
men aldrig kungen själv, hade gjort kortare och längre visiter 
tidigare”. Det var vid detta tillfälle som också kungen skrev 
sin namnteckning på den stora sten, som sedan murades in 
i väggen på Forum nedanför Västerbo. Fint som fan, alltså. 
Och kul att minnas.

The Scottish Tour i september 2003. Fr. v : Lennart Jarnhammar, Kaj Sjunnesson, Gingi Löwenhielm, Göran Gebenius, Pekka Runnquist och Martin Styren.



tare Georg Andersson hade ett förflutet som trädgårds-
mästare varför han hade liknande arbetsuppgifter på sko-
lan. Vaktmästare Rune Morge körde ofta bussarna och 
fungerade som allt‐i-allo liksom Torsten Rückertz.

Rektor Goding uppfattades ofta som något av en ”en-
våldshärskare”, oerhört sträng och av den gamla skolan. 
Han fattade alla viktiga beslut, så det gällde nog att passa 
sig för att inte falla i onåd.

Torsten Rückertz avled hastigt i en hjärtinfarkt 1961, 
enbart 57 år gammal. På den tiden var det inte många 
som visste så mycket om vad symtomen med smärtor och 
tryck över bröstet egentligen handlade om.

”Tacksamheten mot rektor Goding och skolan har vi 
alltid försökt visa. Både jag och min bror Erik fick möjlig-
het att gå kvar och ta studentexamen på Solbacka. Även 
om livet som så kallad ”externelev” ibland var oerhört 
svårt med den ständigt instängda miljön som det innebar 
att gå på skolan”, berättar Robin idag.

Pappa Torstens intressen, förutom att skriva, var allt 
som handlade om böcker och läsning. Det fanns mycket 
att låna på skolans bibliotek. Han smalfilmade, idrottade 
och var även intresserad av klassisk musik, när han inte 
skrev sina dagböcker. Texterna skrevs alltid för hand 
med reservoarpenna och stilen var extrem liten, nästan 
omöjlig att tyda ibland.

Jag fick möjlighet att gå på Solbacka mellan åren 
1954‐1962, då jag tog studenten. Min bror Erik bodde 
kvar och tog studenten 1966. Jag flyttade till Spanien 
1965 och blev spansk medborgare 1980 och pensionera-
des 2006, men bor ännu kvar. Min bror Erik är fortfaran-
de verksam som IT‐expert och bor i Stockholm”.

Tidningens redaktör hoppas att ni ska njuta lika 
mycket som jag gör av Torsten Rückertz roliga och väl-
skrivna texter. Jag har läst dem flera gånger och de blir 
bara roligare för varje gäng. Oerhört kvicka och underhål-
lande. De speglar även bra tydligt en tidsanda av 1950‐ta-
let då rektor Goding var den som bestämde och startade 
de mest egendomliga projekt, men som vaktmästare 
Rückertz ibland också såg det komiska i.

För den som undrar var ”Krogen” låg och som nämns 
i en av de båda texterna, handlar det om det röda hus som 
låg på andra sidan vägen ovanför Norrebo, strax intill ner-
farten till Herrökna. Den fungerade också som den geo-
logisk högsta punkten på skolan. ”Krogen” fungerade 
ännu i mitten av 1960‐ talet som vaktmästarbostad.

Jag önskar er alla en trevlig läsning! 

Drömmen om en ny vattenledning.
Misteln strand har under senare år omdanats på ett gan-
ska tilltalande sätt. Det vildvuxna virrvarret utmed sjö-
kanten har rensats bort och ersatts av slingrande prome-
nader längs stränderna. Promenaderna, eller rättare sagt, 
stigarna, -befolkas mest av kringströvande Solbacka-

Det kom ett mail från Robin Rückertz, som idag bor i 
Spanien sedan många år. Både han och hans bror Erik var 
elever på Solbacka i slutet av 1950‐talet respektive i mit-
ten av 1960‐talet. De var båda söner till vaktmästare Tor-
sten Rückertz på skolan. Robin berättade i mailet att han 
hade hittat några små anteckningsböcker där pappa Tor-
sten hade skrivit något som man kan kalla ”dagböcker”, 
eller som han själv kallade ”Vaktis Spalt”. De handlar om 
händelser på skolan som han såg som humoristiska och 
ibland kunde få lite av löjets skimmer över sig.

Det slog mig genast efter att ha läst två av texterna, att 
de var fantastiskt roliga och kvicka, varför jag beslutade 
mig för att ta med dem i årets Solbackatidning 2015. För 
att kunna presentera vaktmästare Rückertz lite mer bad 
jag Robin om lite bakgrundshistoria och vad som hände 
med pappa Torsten. 

Namnet Rückertz är av tyskt ursprung. Pappa Tor-
stens farfar emigrerade under senare delen av 1800‐talet 
från Leipzig till Gästrikland och slog sig ner i Ovansjö, 
väster om Sandviken, där Torsten föddes 1904. 

Torsten och pojkarnas mamma Sylvia gifte sig i mit-
ten av 1940‐talet. Torsten arbetade under den här tiden 
som mejerist och var utbildad på Alnarp Lantbruksskola. 
Äktenskapet upplöstes 1952, då Torsten fick omvårdan-
de om de bägge sönerna. Robin var då 9 år och Erik 5 år 
gamla.

En tid senare Torsten blev arbetslös varför barnen 
placerad på ett barnhem i Eskilstuna. Genom socialhjälp 
och arbetsförmedling fick Torsten kontakt med Solbacka 
där han sökte arbete som biträdande vaktmästare. Kravet 
i ansökan var att man helst ville ha en ungkarl utan barn 
till tjänsten.

Torsten anställdes som biträdande vaktmästare och 
kom till Solbacka i november 1952 och flyttade in på 
Mässens personalrum. Under tiden blev Robin och Erik 
kvar på barnhemmet i Eskilstuna. Solbacka blev rädd-
ningen för familjen, då Torsten efter cirka ett år fick till-
stånd av rektor Goding att flytta ner sina pojkar från Es-
kilstuna och inkvartera dem på skolan 1953, där de fick 
bo med Torsten i ett av personalrummen uppe på Mäss-
sen. 1960 fick Torsten möjlighet att flytta ner till en egen 
lägenhet på Södra Gymnastiken med Robin och Erik.

Robin minns alla Torstens vaktmästarkollegor från 
den här tiden under 1950‐talet och i början av 1960‐talet. 
”Per Emanuelsson var förste vaktmästare och kallades 
alltid endast för ”Pelle”. Han hade också uppdraget att 
fungera som chaufför, alltid i elegant KAK-uniform, när 
rektor Goding skulle iväg på officiella uppdrag i skolans 
tjänst. Elvir Winér, körde för det mesta Wolkswagenbus-
sarna dels för att hämta extrapersonal som köks‐ och städ-
personal från trakten, men också för att hämta post och 
annat från Stjärnhov. Elvir var dessutom den som körde 
filmprojektorn i aulan varje lördag och söndag. Vaktmäs-

”Vaktis spalt” 1952 - 1961
Av Torsten Rückertz, vaktmästare på Solbacka.



lagt en ledning därifrån till bassängen, - skål.”
Så sätter Du in pumpar och hydroforer på Mässen. 

Sjöstugan, Skolan, Allén och allt vad det nu heter, sim-
salabim, saken är klar, käre bror, skål. Sen har Du bara 
att sätta igång att pumpa, bara pumpa. Pumpen vid sjön 
förser bassängen vid “Krogen” med vatten, pumparna 
på Mässen, Sjöstugan, Skolan, Allén och allt vad det nu 
heter tar vattnet från bassängen, och, ja, Herre Gud, så 
enkelt, eller hur? Bara att pumpa på. Hursa? Om vattnet 
behöver renas? Onödig utgift, käre bror! Vattnet i Mis-
teln är friskt, klart och rent som Akvavit – skål! Men glöm 
inte det viktigaste av allt: Pumpa ett par tusen kalla I 
min egen ficka, …! Och man satte igång att pumpa. Att 
pumpa ett par tusen kalla i vännens-ingeniörens ficka 
gick ljudlöst. Att pumpa ett par tusen kalla liter vatten 
från Misteln till Mässen, Skolan, Sjöstugan, Allén, etc., 
via bassängen vid krogen, gick inte fullt så ljudlöst. Det 
där lilla gnisslet var ju naturligtvis bara pumperiets föds-
lovåndor, 

Solbackas innevånare har ofta under somrarna klagat 
över badstället vid Misteln. Det finns ingen sandbotten 
alls, bara stora stenar och sjunkna trädstammar, som man 
stöter tårna mot, rubbar jämvikten på, …. Finns det då-
ingen sandbotten för barnen att kliva ut på?

Fråga rörmokare Johansson!
Sanden återfinns i pumpledningen från sjön, den åter-

finns i bassängen vid “Krogen”, den finns i ledningar och 
pumpar till och från Mässen, Sjöstugan och Allén.

Sanden finns i Solbackas alla varmvattenberedare, 
den faller ut med slam och rost i tvättställ och i badkar. 
Pumpledningarna har grott igen, pumparna arbetar med 
frenesi, trycket i rören stiger, pumparna gnisslar, skär 
ihop, stannar.

Vid den tiden ägde rörmokare Johansson en gammal 
Harley Davidson motorcykel, med sidvagn. Sidvagnen 
bestod av en klappbryggeliknande skapelse, med ett 
vanligt punkterat hjul. Bryggan var alltid fullastad med-
verktyg och renstrådar, och det hela fastbundet med stål-
tråd. De gånger han lyckades sparka igång sitt åk, gällde 
det att illa kvickt komma till Mässen, Sjöstugan, Allén, 
Skolan, etc. där vattnet efter liksom lång tvekan – släppte 
sig ur kranarna – droppvis. Sanden, slammet och rosten 
drev sitt sataniska spel i rören; lärare och lärarfruar klev 
obadade och förbannade ur badkaren, bruna iskinnet 
som hinduer.

Johansson blev bara vitare i sitt skinn, gråare i sitt hår.
Den dag Solbackas historia skrives , fanfarer blåses, 

saluter skjutes och statyre formas, bör Johanssons minne 
beredas en framträdande plats. Varför inte hans mausole-
um uppe på slalombackens krön? Med en staty i kolosal-
format synlig över nejden, föreställande Johansson med 
krimmelmössa och unica-box.

På hans epitafium må läsas: ”Här vilar sig JOHANS-
SON. Han utförde ett år 26 reparationer på en vatten-
pump, som året före reparerats 52 gånger efter det den 
reparerats 67 gånger året dessförinnan.

Må Gud vare hans själ.

elever, vilkas många gånger svavelsefulla språk står i god 
samklang med de namn gamle rektorn givit dessa stigar. 
Storvulna namn såsom Myrstigen, Svedjevägen, Storsti-
gen och Storeport leder tanken osökt hän till forna tiders 
stigmän och svärjande vikingar.

Följer man en av dessa “romantiska” stigar kommer 
man så småningom fram till Slalombacken vars krön re-
ser sig sörmlänskt majestätiskt inför ens ögon. Att bestiga 
den kalhuggna tallhöjden fordrar inga “alpina” ben eller 
andra fysiska resurser av större mått. Lönen för mödan att 
kravla sig upp till backkrönet utgöres av en vacker utsikt 
över Mistelns skogiga stränder och lugna vikar, ända bort 
mot Herrökna Gård, som i sitt förfall ännu minner om en 
storhet i fåravelns tecken.

Ett av de vackraste motiven i sörmlänsk natur gick 
förlorat den dag fåraveln upphörde på gården. Jag syftar 
på motsatta strandens gräsbevuxna kullar och dalar, där 
hundratals får betade i det saftiga gröna gräset. Flockar av 
får under de uråldriga ekarna i solnedgången, med skug-
gor och dagrar vilande över gröna kullar fullbordade en 
tavla av pastoral skönhet och ro. Epilogen skrevs den dag 
då köer av vrålåk från Sveriges alla hörn lämnat Herrökna 
Gård efter auktionen; ett livlöst ihjälkört lamm låg kvar i 
en blodpöl på stallbacken.

Men, låt oss återvända till slalombackens krön.
En smal upptrampad stig som ringlar sig över krönet 

leder in i en tät skog, där dunkel och stillhet råder, och 
där decimetertjock mossa ruvar över bergskrevor och 
kullfallna träd. Man väntar sig icke denna sagoskog så 
nära inpå Solbackas knutar. Och skogen har sin saga, en 
saga som inte vill berättas under aftonlampan, eller för-
täljas vid brasan av stolta föregångsmän. Den bara återges 
i småprat, kanske i korta avhuggna skratt man och man 
emellan.

Den tjocka mossmattan mellan träden öppnar sig 
plötsligt i ett långt, brett, meterdjupt dike, som spikrakt 
banar sig väg genom skogen, nedför sluttningen mot sjön. 
Diket är bitvis igenfyllt av nedrasade stenblock och all-
sköns bråte. Ett ruttet spadskaft sticker upp ur sörjan och 
i en glänta står ett rostigt vattenledningsrör lodrätt ned-
kört i diket. Ett rött utropstecken som tecknar sig mot en 
blå flik av himmel vilken tittar fram mellan de mossiga 
träden. Sägnena vet berätta att det är längesen spräng-
skotten slutade mullra över Misteln i byggmästare P-s 
resultatlösa försök att åstadkomma ett vattentorn på Sol-
backa. Av de många sköna tusenlappar som till ingen nyt-
ta kastades ned i diket syntes inte ett spår.

Byggmästare P. var varken anledning till att projektet 
påbörjades eller skuld till att detsamma slopades. Idag 
saknar i varje fall Solbacka sitt vattentorn till förtvivlan.

Vid tiden för dessa händelser kom en ingeniör, eller 
kanske det rent av var en teknologie professor farande 
till Solbacka. Han klappade sin gode vän Folke mellan 
skulderbladen mellan groggarna och sade nånting om 
att “inte fan” behöver Du ett vattentorn, inte, kära bror. 
Fullkomligt onödigt. Bygg istället en bassäng på kullen 
vid “Krogen”, - skål, - anbringa en pump vid sjön sen Du 



En förlorad horisont.
På Södra Gymnastiken finns en meterlång, plåtklädd 
lucka, som leder ut på taket. Plåten är rostig och spruck-
en, - luckan utsökt rutten, och i uppfällt läge farlig som-
själva giljotinen.

Hur skulle det vara med en vertikal dörr istället för 
en horisontal lucka? En dörr som Husmor, med en svans 
ettfemmor, kan ta sig igenom utan bistånd av en vakt-
mästare, som på sakens nuvarande lucka är tvungen 
assistera för att förebygga avrättning av någon oskyl-
dig. Någon gång under terminen är Husmor och elever 
tvingade att riskera sina liv i utbyte mot att nödgas gå 
ut genom luckan, tränga sig upp på taket, slingra sig ige-
nom ytterligare en lucka, för att slutligen på en vind hit-
ta sin resväska eller koffert.

Gamle Rektor gav order till Byggmästare B: Väck 
med luckan! Sätt dit en dörr! Basta!

Bör det inte knastra i hjärnan på en byggmästare in-
för problemet att på ett horisontalt tak konstruera en 
vertikal dörr? Den horisontala taklinjen får på inga vill-
kor undergå någon förändring.

Byggmästare B är gammal djuphavsseglare; han har 
mött många obrutna horisonter i sitt liv. För honom är 
problemet av underordnad art. Full av dådlust och ini-
tiativ kallar han samman sitt heat av snickare och sätter 
igång. Och gamle Rektor beger sig på sin vanliga vecko-
tur till Tranås för att dricka “brunn”.

Däruppe på Gymnastikens tak avtecknar sig snick-
arnas silhuetter mot en blå himmel och de muntra ham-
marslagen förtäljer om optimism och framåtskridande. 
Att något är i görningen står klart för alla den dag då 
snickarna hivar den gamla luckan över takkanten och 
vid nedslaget på gymnastikplanen förvandlas den till en 
oformlig massa av förvriden plåt och ruttna plankstum-
par, - till allmän och odelad glädje bland alla ettfemmor 
som sitter uppkrupna i fönsterna.

På sjätte dagen återvänder gamle Rektorn, styrkt till 
själen och till kroppen, - utom till benen. Från sin bal-

kong ser han ut över sitt kungarike, låter blicken sväva 
över de gamla kära platserna, Mistelns lugna strandlin-
je, ekholmarnas pastorala skönhet som speglar sig i vatt-
net, Kyrksjöns bortre strand där järnvägsbankens grå 
kontur löper som ett befästningsverk mellan mörka gra-
nar, det ..... men vid alla tusende bövlar vad är nu detta? 
Vid profetens skägg, vem fanen har brutit min blå hori-
sont över gymnastiktaket?

Det har Byggmästare B gjort!
Efter många rivna hår har denne till slut insett att 

kring en dörr erfordras en karm; karmen förutsätter 2 
väggar: för hållfasthetens och för snöstormars skull en 
bakre vägg och för regnets skull ett tak. Därmed växte 
upp på Södra Gymnastikens tak en liten sommarstuga, 
skön att skåda, visserligen utan fönster men dock med 
dörr, och det var den som herren åstundat .....

Då gick med ens över Solbacka ett tordön, som växte 
i styrka, blixtar ljungade och färgade telefontråden från 
Rektorns boning röd, allt folket förskräcktes, tungorna 
tystnade, och Byggmästare B och hans snickare föllo till 
jorden, - läs taket, i stum förfäran.

Det egna initiativet är insubordination och straffas 
med prygel och hjul, - och är produkten av initiativet 
till råga på allt en sommarstuga på Södra Gymnastikens 
tak, då lägges den arme på djävulens halster.

Den arla morgon, när snickarna stod i det snöblan-
dade regnblasket och rev ned sommarstugan från taket, 
då gick många medlidandets tankar till Byggmästare 
B, som ensam och blåfrusen stod i regnet och försökte 
pussla ihop bitarna av den sönderslagna luckan, som 
återbördats från soptippen i skogen. När de arma, med 
luckan mellan sig, krånglat sig upp genom vinklar och 
prång och lagt tillbaka luckan på sin ursprungliga plats 
på taket, då gick en suck av lättnad genom Solbacka.

Ty morgonen därpå gick solen åter upp över en fri 
och obruten synrand, och gamle Rektorn hade återfått 
sin förlorade horisont.

Vaktmästare Torsten Rückertz hissar flaggan på idrottsplatsen 1959. Notera det fint klippta gräset. Det var rektor Goding heliga lag att 
det skulle se ut så. Annars såg det mörkt ut för skolans alla vaktmästare.



Lite blandat i vimmlet 2014

P.A. Stiller & Göran Gebnius
på Park Hôtel

Johan von Essen
på Park Hôtel

Ingmar Matsgård
på Park Hôtel

Madde Åkerfeldt & Gujje Carlsten
på  Solbackadagen, Grytsberg

”Bullen” Kamf på SandhamnLunch på Sandhamns Wärdshus Harry Plogbäck på Hôtel Sheraton

Idde Matson & Jocke Nässil
på  Solbackadagen, Grytsberg

Hasse Parneus & Anders Engvall
på  Solbackadagen, Grytsberg
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Jag och mina kompisar från 1961
Sven Lidbeck

kommer ihåg en gång när han berättade om utländska 
mynt och bl.a rubel för klassen så tog Bror upp en dåtida 
svensk femöring och sade att den såg ut ungefär som en 
rysk rubel - ”låt den gå runt i klassen så alla får se den…”
 Jag tror också att han arbetade på en bok över svens-
ka ”invektiv”, för att ofta under lektionerna kunde Bror 
ta fram en liten svart anteckningsbok när han t.ex. hör-
de någon säga ”kila runt hörnet” och fråga klassen om vi 
kände till några synonymer - det var intressant Lidbeck - 
sade du ”lägga handskarna på hyllan”? - några fler förslag.

Så här såg jag ut strax före avfärd till Halmstad och en 
av de få permissionerna under terminen - pipan låg väl i 
handen och i tiden men nyttjades bara på Kaxis - aldrig 
inomhus - men vad gjorde man inte för fotografen…
 Det var ju en unik förmån att direkt få flytta in i ett 
eget rum på nybyggda Norrebo med Bror Åkerblom som 
pater - även om hans tidiga och inte så tysta morgonhäls-
ning i korridoren ”Lidbeck - är du vaaaken” varje dag sä-
kert var välmenad.
 Bror Åkerblom var en mycket pedagogisk lärare - jag 



Fr.v Christer Örn, Jan Harlegård, Berndt Göhle, Torbjörn Skiöld, Olle Lång och nederst Torbjörn Ståhl. 

Fr.v. Berndt Göhle, Anders Parlander, Jan Harlegård, Christer Örn, Rodmar Olaison och Robert Fromell.



var strategin att spela utomordentligt försiktigt de första 
hålen för att känna på ”fienden”.

Efter ett par hål släppte nervositeten och man kan 
nog säga at Solbacka pojkarna uppvisade en makalös be-
härskning och speluppfattning. Lars Baalack är som man 
säger i golfsammanhang ”safe”.

Lasse slog ut ganska kort och rakt på första hålen och 
traskade framåt i maklig takt i 18 hål och förbrödades, 
men med en score, som i och för sig Lasse inte var särskilt 
imponerade över, men som var en mycket viktig grund-
pelare i resultatet. Detsamma kan man nog säga om mitt 
spel, som mina konkurrenter var imponerade över, det 
var ett väl sammanhållande spel som var poänggivande 
jag fick första dagen 38 poäng, det bästa på hela säsong-
en‐ här måste dock betona den utmärkta kvaliteten på en 
verkligt rolig och givande bana.

Men sedan kom den totala chocken, när Tomas kom 
i mål‐ här måste dock en kortare information lämnas om 
Tomas Vs golf.

Tomas började spela golf på våren i mars månad 2014. 
Han började att gå ut på Sundsta med Lasse ett flertal 
gånger, sedan en golf vecka nere i Portugal på Algarve-
kusten, för att värma upp inför sommaren. Och väl hem-
ma i Vrena, blev det Jönåker GK som fick besök, ett par 
gånger per vecka.

Många var de gånger som Tomas ringde och berättade 
att han gått 18 hål. Jag tyckte och tycker det är fantastsikt 
att han blev så gripen av denna underbara idrott så totalt‐ 
det var som ett blixt nedslag. Tomas tränade och tränade 
oavsett väder, oavsett tid på dagen. Resultaten började 
komma och när vi gick ut på Internat golfen hade Tomas 
om jag inte minns fel 33 i handicap.

När vi kom i mål hade Tomas 46 poäng och hade där-
med effektivt punkterat hela tävlingen den första dagen, 
självklart kom gliringar såsom, fel satt handicap, smyg-
handicappare osv. Efter målgång, tog 19 hålet över med 
öl och prat och allmän förbrödning. För mig var detta en 
mycket speciell känsla eftersom man nog kan säga att jag 
hade en dubbel lojalitet, efter alla mina år på Sigtuna sko-
lan, var det en verkligt härlig känsla att träffa gamla skol-
kamrater igen.

Efter den utmärkta ölen blev vi inbjudna till Fredrik 
Langenskiöld, på middag i hans sommarstuga som låg 
omkring 30 minuter från Sundsta ute vid havet. En helt 
underbar kväll med en så utsökt visad generositet och 
förbrödning bland öl och snaps gjorde dagen till en total 
dag‐ men tävlingen har ett moment till! Och det var 18 hål 
på Roslagens GK.

Dag två startade i strålande solsken, vi drog på oss 
stridutrustningen, slängde in vapnen i Lasses bil och 
åkte dit för att ”once and for all” försluta vinsten, snyggt 

Sommaren 2014 kommer att bli ihågkommen inte bara 
för det fantastiska vädret utan för en liten oannonserad 
aktivitet som skedde på vacka Sundsta och dess roliga 
golfbana i augusti månad.

Jag blev uppringd av föreningens ordförande Tomas 
Stenberg att vi blivit inbjudna att spela en internatgolf 
mellan Solbacka, Sigtuna, Humanistiska läroverket 
samt Lundsberg. Denna golftävling har Sigtuna, Hum 
och Lundsberg haft under många år, men Solbacka har 
inte varit inbjudna tidigare av skäl som jag faktiskt inte 
vet men kan ana mig till. Initiativ tagare att vi skulle vara 
med var Lars Baalack som kände en del folk från de an-
dra skolorna och fixade till så att vi fick vara med. Sägas 
skall väl i ärlighetens namn, att de andra skolornas repre-
sentanter, tittade lite misstänktsamt på oss i början, inn-
an de insåg vilken inre pondus och yttre styrka vi hade.

Samtalet med Tomas kan ungefär ha utspelat sig så att 
Tomas sa att jag måste släpa mig upp till Sundsta för att 
spela golf i en tävling mot andra internatskolor.

De som skall föra fanan framåt för Solbacka var jag, 
samt Tomas och Lars Baalack‐ alla tre högst värderade 
golfspelare, dock vid tiden för golfspelet med blandat 
handicap. Lars och jag var i stort tvivel över vår ordföran-
des möjlighet att helskinnad ta sig igenom 18 hål utan att 
för den skull bli massakrerad i dräpande kommentarer 
från sina huvudmotståndera i bollen. Vår strategi var att 
för våra motståndare visa stor ödmjukhet och dessutom 
klädda i Solbacka tenniströja samt röda kortbyxor. Sedan 

En spännande sommardag, då krafterna möttes!
Internatskolgolftävling mellan Lundsberg, Sigtunaskolan, Sigtuna Hum och Solbacka Läroverk 2014.

Av Thomas Ericsson. Solbackaelev 1968 - 1971, tidigare elev på Sigtunaskolan under 8 år.

Solbackakrigarna i från internatgolfen sommaren 2014 från 
vänster; Lasse Baalack, Tomas  Stenberg och Thomas Ericsson



fantastisk fin bana och gästfrihet, och Tomas för det fan-
tastiska storspelet.

Nu när vi närmas oss pension så kommer The Backen 
Boys att fortsätta spela golf, inte bara i Sverige utan även 
i andra länder. Ni kan tro att jag ser fram emot detta, med 
sådana kamrater kan man helt enkelt inte ha tråkigt, och 
ju äldre man blir desto mer måste man skratta.

När ni läser detta, har vi avnjutit en månad på Mal-
lorca, och svingat ett och annat slag, och en och annan bä-
gare. Det är tufft att vara pensionär.

Så jag säger ”Keep the swing swingin”!
Vid 7:ans järnpenna,
Thomas Ericsson. 

paketerat av oss trodde vi! Spelet kunde börja, Lars Baa-
lack traskade på och luktade på blommorna, och Tomas 
såg jag inte men själv hade jag en riktig rysar start – ing-
eting fungerade, absolut ingenting. Scoren blev också 
usel. Den dagen trodde jag att jag rivit ner den byggnad 
vi bara skulle färdigställa, men återigen visade sig Lars 
Baalack var i stabil form och håvad in sina poäng om jag 
inte minns fel fick Lasse 36 poäng vilket ju är strålande. 
Tomas då, ja han fortsatte att storspela och kom in på 43 
poäng , nu med ett handicap som var sänkt till 30.

Detta gjorde att som stolta vinnare med 213 poäng, 
stog Solbackapojkarna. Sigtunaskolan kom tvåa med 188 
poäng. Jag vill Tacka Lars och Tomas för att jag blev till-
frågad att få vara med. Jag vill även gratulera Lars för en 

vad naturen har att ge oss, och vad vi själva kan bidra med 
till att göra en dag till en bra dag!

Om du vill hänga på det här, så ring eller maila 070 
751 05 06, urban.torell@comhem.se eller kom bara. Jag 
gick på Backen 65-71.

Tidigare år har vi varit ca 6-10 elever som träffats, och 
haft en bra dag på Backen.

Välkomna!

Jag tänkte att vi kan träffas lördagen 30 maj kl 12.00 
vid Storeport på idrottsplatsen, kanske en kaffe först 
ur vår medhavda matsäck, för att sen ta ett varv runt 
Storstigen(gående), och njuta av nutiden, samtidigt som 
våra minnen ventileras från vår tid tillsammans på Sol-
backa och höra lite om vår ljusnande framtid. 

Sen hade jag tänkt mig att vi grillar korv eller annat 
som vi har tagit med oss. Vi sitter i gräset och tar till oss 

Välkommen till vårens Solbacka 2015
Urban Torell



XL Bygg Enstaberga Trä
Telefon: 0155 578 01. Mobil: 0708 257 800

Mail: anders@enstaberga.xlbygg.se
Hemsida: www.enstaberga.se

Välkommen till Anders Engvall och
en riktig bygghandel

Information om Solbacka Läroverks arkiv
Jüri Kurvits

fotokuvert av för arkivändamål godkänd kvalitet.
 Detta projekt är ännu inte avslutat och man har inte 
bestämt sig för i vilken form de digitala bilderna skall till-
handahållas. På sikt är det meningen att det skall ske ge-
nom Riksarkivets nättjänst, men i väntan på det kommer 
bilderna att på annat sätt hållas tillgängliga i Landsarki-
vets expedition. För detta fordras som bekant tillstånd av 
vår ordförande.

På Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala deponeras såväl 
Solbacka Läroverks som Föreningen Solbackapojkar-
nas arkiv. Föreningens arkiv är låst och kan endast “låtas 
upp”efter godkännande av Föreningen Solbackapojkar-
nas ordförande. Skolans arkiv är öppet för allmänheten.
 Digitalisering av föreningens fotografier har genom-
förts av både gamla glasplåtar och andra fotografier. Sam-
tidigt omemballeras alla glasplåtar och påsiktsbilder i nya 

Ring till 
Åke Stålberg i Ekshärad!

Han bygger fina timmerhus till dig.
Holebergs Timmerhus & Hyvleri

680 50 Ekshärad
Telefon: 0734-313 860

www.holeberg.se

Vi har en bildfråga? Redaktören hittade den här fina bilden i  magister ”Sir Harry” Bergers efterlämnade fotoarkiv. Han måste ha tagit 
bilden under den tid han var pater på Klostret och den bör ha varit tagen under några av de sista åren på 1940-talet eller i början av 

1950-talet.  Är det någon som kan känna  igen någon eller några av de pojkar som sitter i Klostrets dagrum? 
Hör av er till redaktionen så kan vi redogöra i nästa års tidning.





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 gick 
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

Varmt välkommen till Solbackadagen! 
Roslagen torsdagen 28- lördagen 30 maj 2015

Vi firar återigen vår årliga Solbackadag på Sundsta Säteri, hos Lasse Baalack. Ligger en mil sydväst om 
Norrtälje, och drivs som en ”Event‐gård” med möjlighet till många olika aktiviteter.

Torsdag 28 maj;
För de som kan och vill börjar vi redan på torsdag eftermiddag. Samling vid Vita huset, först fika och 
sedan förberedelser för Folk‐race c:a 17.00. Sedan blir det en enkel middag, med mycket glam och 
glamour.

Fredag 29 maj SOLBACKADAGEN;
Frukost: 08.00‐10.00
Aktiviteter: 
 Golftävling‐Solbacka Grand Tour
 Lerduveskytte
 Skogspromenad runt vilt‐hänget

Styrelsemöte: 16.30
Årsmöte: 18.00
Mingel och vingel: 19.00
Tre rätters Middag: 20.00

Helpension torsdag‐lördag: 2.490:‐
Helpension fredag‐lördag : 1.570:‐
Styrelsemöte, årsmöte och Mingel med tilltugg samt festmiddag: 790:‐
All dryck som inmundigas tillkommer efter eget intag.
Green fee: 300:‐ Lerduvor: 10:‐/st. Folkrace: 1.250:‐

ANMÄLAN TILL SOLBACKADAGEN
Din anmälan gör du direkt till kansliet på Sundsta 0175‐60554 eller kansli@sundsta.se Uppge om du 
skall deltaga i golf‐lerduveskytte‐folkrace. O.S.A. senast den 20 maj.

Välkommen till 114 – års firande av SOLBACKA LÄROVERK!

Önskar styrelsen för Föreningen Solbacka Pojkarna.


