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Allt lät ju så bra!
”Trots allt ser framtiden ljus ut för Solbacka” var ett påstående med modifikation och som 
vi formulerade i den rapport som gjordes efter att ha sammanträffat och pratat med Lands-
tingsrådet Lotta Fintorp (m). Ett möte som hölls mellan Föreningen Solbackapojkarna och 
Landstinget inför planerna av en försäljning av Solbacka Sport & Konferens. Planerna hade 
utarbetats av politikerna och tjänstemännen/kvinnorna på Landstinget under sommaren och 
hösten 2007. Vår optimistiska rapport fortsätter: ”Enligt Lotta Finstorp ligger det kanske i 
 sakens natur att det främst kommer att handla om en köpare som på ett eller annat sätt bedri-
ver en verksamhet som har med någon form av konferens- eller utbildningsföretag att göra. 
Det är vi nog alla ense om runt bordet. Det återstår alltså att se.”
 Det blev inte riktigt så. 
 Solbacka såldes till affärsmannen Anders Johansson och hans bolag SSF. Redan tidigare 
hade han genom sitt bolag tagit över granngården Solberga. Nu var det dags att öka fastig-
hetsinnehavet i Gryt med Solbacka Sport & Konferens. Under någon tid fungerade också 
anläggningen som tidigare. Men så kom den finansiella kraschen i USA på senhösten 2008 och 
med det beskedet att Solbacka skulle läggas ner från och med 1 januari 2009 på obestämd tid. 
Orsaken var oklar och det spekulerades vilt kring detta drastiska beslut.
 Inte minst gick farhågorna höga på de månatliga mötena på Tennstopet. Skulle det för 
första gången bli så att vi inte kunde hålla Solbackadagarna på ort och ställe? Kunde vi hitta 
något alternativ? Några försökte lugna ner stämningen genom att konstatera att vi bara kunde 
vänta och se. Vad hade Johansson i kikaren?
 Så i april kom det glädjande beskedet om att en grupp av de anställda under ledning av vd 
Térèse Aspelund på Solbacka, hade förhandlat fram ett förslag att på försök öppna en del av 
anläggningen igen.
 Och så är läget just nu! 
 Från och med 1 maj fram till oktober 2009 skall man göra en testperiod för att se om det går 
att ha en del av Solbacka öppet för konferensgäster och andra liknande gästkategorier. Det 
handlar om att öppna upp Mässen/Matsalen och Näckrosen med gästrum och Receptionen. 
Till detta kommer också Västerbo ingå. 
 Övriga byggnader kommer man att försöka hyra ut. Golfklubben har självklart kvar sina 
klubblokaler med tillhörande restaurang i skolans tidigare fysik-kemibyggnad. 
 Föreningen Solbackapojkarna har också fått erbjudandet att hyra Klostret/”Gamla Sjukan”, 
för att på så sätt få egna föreningslokaler, arkiv och få tillgång till ett par mindre lägenheter 
på övre våningen. (Varje lägenhet innehåller 2 rum o kök.) Idén skulle innebära att man som 
medlem kan hyra in sig och på egen hand klara mathållning och sig själv. Det finns ett par 
mindre pentryn och bad/toalett i huset, som för övrigt är i mycket gott skick. Detta kommer 
naturligtvis tas upp på årsmötet för diskussion. Än så länge är det enbart en förfrågan och 
några hyreskostnader har inte diskuterats. Med andra ord en helt öppen fråga.
 Så till slut! Låt oss glädja oss över att vi åter kan träffas på Solbacka. Väl mött och välkommen 
den 16–17 maj! Vi tar en dag i taget. Må väl!

Tomas Stenberg/Föreningens ordförande

OBS! Bokningen till årets Solbackadagar gör du med hjälp av den inbjudan som finns på tidningens baksida!
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Med utsikt mot havet  2008
Jüri Kurvits

”Järngänget” hade, som vanligt, kommit redan till fre-
dagskvällen den 25 oktober. Vad där utspelades vet vi 
inte men av det som kunde uppsnappas dagen efter, så 
var det trevligt. Däremot var det inte trevligt för en av 
oss som hade sin bil parkerad i Stavsnäs. Bilen var upp-
bruten och man hade skruvat/slitit loss viktiga delar från 
kupé och motor.

För styrelsen började lördagen med styrelsemöte i 
Missionshuset kl. 14.00. 

Till minglet före och till middagen kunde värdparet 
Wikström räkna in 35 personer. Detta var precis lagom 
för att vi alla skulle få plats vid ett långbord. Årets måltid 
serverades vid sittande bord, vilket naturligtvis krävde 
mer av den mycket servicevänliga och trevliga persona-
len. Ett hjärtligt tack till er alla!  

Under middagen gratulerades vår hedersmedlem 
Sven Fredholm på sin 80-årsdag som egentligen inföll 

i maj. Då var föremålet inte hemma så styrelsens upp-
vaktning fick skjutas upp. Även vår ständige Sand-
hamnsdeltagare Claes Hellerström uppvaktades på sin 
80-årsdag.

Vi hade nöjet att få lyssna till flera trevliga tal bland 
annat av Sven Fredholm, av Göran Palm eller ”Lill-
mössan från Tomelilla”, numera bosatt i Hansestadt 
Hamburg. Även Per Göthlin (1950- 1955), ny medlem i 
föreningen och son till lektor Folke Götlin, som under-
visade i latin och franska från 1934 till 1955, höll ett upp-
skattat tal.

Som vanligt framfördes diverse snapsvisor, så även 
den som utsågs till årets svenska mästare i snapsvisor, 
där fransoserna får en släng av sleven för att de köpt vårt 
älskade Vin& Sprit. Nu ser vi fram emot att åter få träf-
fas på Sandhamns Värdshus för trevligt samkväm och 
för att få ta del av kökets kulinariska läckerheter. 

Styrelsemöte i Missionshuset. På den tomma stolen skulle Ernst Nyberg ha suttit, men som vanligt stod 
han bakom kameran. Så gjorde han även vad de övriga fotona anbelangar. De övriga är från vänster: 
Lars Wikström, Tomas Stenberg, Christer Persson, Åke Stålberg, Jan Munkberg, Lars Frisell, Peter 

 Rudström, Jüri Kurvits Värden Lars Wikström  hälsar alla varmt välkomna

Göran Palm, Christer Gräbner, Bengt Fridman, Hans Hoppe Mingel innan middagen
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Ordförande Tomas Stenberg hälsar välkommen och informerar om 
Solbackas framtid

Sven Fredholm får en silverpokal i samband med 80-års uppvaktningen

Margaretha och 80-årsjubilaren Claes Hellerström

Carl-Gustaf Wrangel, Ernst Nyberg och Lars Frisell Per Göthlin och Birgitta Ericson, i bakgrunden Torgny Zetterling

Lisbeth Persson, Margaretha Zetterling och värdinnan Ann-Marie Wikström
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Thomas Tell, Krister Jung och Lars Baalack. Kaj Sjunnesson.

Det magiska med ett fotografi
Lennart Jarnhammar

Kanske var det kameran som kom att betyda något all-
deles speciellt för oss som gick på 1960-talet. Främst för 
att systemkameran med utbytbara objektiv började slå 
igenom på allvar. Det höll på att växa fram en speciell 
sorts trend för den korniga så kallade TRI-X-filmen. En 
snabb kontrastrik film som hade en rent grafisk svart-vit 
känsla. De första pop- och rockfotograferna influerade 
många och man experimenterade i det oändliga med 
dessa grafiska uttryck. 
      Solbackas fotoklubb, som i slutet av 1960-talet leddes 
av Nisse Pihl, var inget undantag. Nisse tog tidigt djärva 
bilder på Micke Ramel och hans popband Steampack-
et. Överallt sattes liknande popbilder upp på väggarna. 
Men lika mycket svart-vitt togs givetvis med mer nor-
mala och långsammare filmer. Vad jag kan komma ihåg 
var det inte fråga om någon vidare utbildning i mörk-

rumsteknik. Var och en gjorde och experimenterade 
lite efter eget huvud. Ibland blev det bra och ibland blev 
det uselt. Det gjorde inte så mycket eftersom vi älskade 
att hålla till nere i mörkrummen i Alléns källare, med 
ingång från Sjöstugesidan. Här fanns det plats att vara 
ifred fylla sinnet med andra saker än det vardagliga.

Själv samlade jag på bilder som andra ratade. Mest 
för att jag redan då var intresserad av att samla och do-
kumentera människor. Samla porträtt. Jag klistrade se-
nare in dem i ett par stora album som jag ännu har kvar. 
Jag slarvade med att notera vem som tagit vad. Men de 
flesta är tagna av Nisse Pihl, Mats ”Masse” Andersson, 
Kaj Sjunnesson, Jacob Strandmark och jag själv.

Eftersom vår årskull 1966–1969 i år firar 40-års jubi-
leum tyckte jag att det kunde vara roligt att publicera 
några av porträtten. Alla är tagna under åren 1968–1969. 
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Michael ”Micke” Oldby.

Nils Pihl.

Jacob Strandmark.

Inger ”Titti” Ekström.
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Torgils Bonde och Lotta Kirsebom.

Harry Plogbäck.

Carin ”Kajsa” Malmsten.

Per Philipson, Bo ”Stibban” Stibeck och sittande Michael Sundbaum.

Fredrik Trolle, Elsa Löfgreen, Ingrid Sjunesson, ”Kajsa” Malmstén, Anita och Marie Larsson.

Mats ”Masse” Andersson och ”Idde” Mathsson.
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Stefan Pihl.

Joachim ”Jocke” Nässil.

Jan Wennerholm och Per Edström.

Jerker ”Pekka” Olsson och Lennart Jarnhammar.

”Gingi” Löwenhielm, Kaj Sjunnesson och Bo Stibeck.

Karsten Nordström, Joachim Nässil, Lena All, Nils Pihl, Kaj Sjunnesson, Pekka Olsson, Thomas Tell, 
Ingegerd von Porat och Gingi Löwenhielm på Ekholmarna.
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Åke Nerell kallas allmänt ”Den ständige sekreteraren” 
av sina gamla kompisar från 1953. Det är han som ser 
till att så många dyker upp på 53:ornas jubileumsträffar. 
Inför årets 55:års jubileum 2008 bjöds 15 gamla vapen-
dragare in och av dem dök inte mindre än 13 stycken 
upp på Solbacka. De flesta av dem tycks ha sina gamla 
smeknamn kvar. Bara de själva vet vad de betyder och 
hur de uppstod. 

Ständige sekreteraren ordnar allt

 Åke är också den som dokumenterar och fotograferar. 
Redan i början av 1950-talet var han en flitig fotograf på 
Solbacka. Han har varit vänlig att skickat några bilder 
som speglar den lantliga miljön som ännu skolan levde 
under. Främst kanske bilden på  arbetet med höskörden 
på skiftena strax öster om Gymnastiken och Allén som 
är den intressantaste. Det är en svunnen värld där idag 
golfklubben har sin ”driving-range”. 

”Stånkan”, ”Ölet” och ”Ricke” under middagen.

Sven-Otto, ”Vargen” och Klasse vid middagsbordet i gamla Mässen.

Hasse och ”Linkan” med tomma glas efter middagen.

Hasse, ”Ölet” och ”Vargen” lyssnar på Uffes berättelse om Tumba och 
Prinsessan Birgitta på GCI.
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Skördetid Solbacka 1952. Foto Åke Nerell.

Kyrksjön i november 1952. Foto Åke Nerell.
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1. ”Jocke” Nässil och Staffan Olesen. 2. ”Micke” Oldby och Martin Gerentz. 3. ”Titti” Lagerquist och 
Björn Hansson. 4. Martin Gerentz. 5. Martin Gerentz. 6. Nils Pihl och ”Tarras” Löfgreen. 7. Karsten 
Nordström, Claes Wijkander, Staffan Olesen och Fredrik Trolle. 8. Krister Jung, Jens Sucksdorff, Martin 
Styren, Gustaf Nobel och Thomas Enslöv. 9. ”Jocke” Nässil. 10. Lasse Harlegård. 11. Erik Boman. 12. 
Claes Wijkander, Agneta Johansson, och Lill-Marie Pettersson. 13. Lasse Harlegård, Göran Gebenius 
och Torgils Bonde. 14. Inger Wigren, Lill-Marie Pettersson, Agneta Johansson och Peter Carlstedt. 
15. Hans Siewert. 16. ”Sissi” Petri och Martin Gerentz. 17. Hans Andersson, ”Uffe” Bjune och ”Idde” 
Mathsson. (Nicky Kohn i bakgrunden). 18. Klass 3 B med magister Stig Nirstedt. 19. Ann Petri, ”Masse” 
Andersson, Ann Marie Gebenius, och ”Gebbe” Gebenius. 20. Elsa Löfgreen och Per Philipson. 

Kodak Instamatic forever!
Det fanns enklare sätt att fotografera än att stå och slaska med kemiska väts-
kor i ett rödfärgat mörkrum. Genom den populära Instamatic-kameran kun-
de vilken fotografisk idiot som helt knäppa bilder som inte blev så tokiga. Det 
viktigaste var att hålla den lilla kameran någorlunda still då man exponerade. 
Avtryckarknäppen var ibland rätt trög och det blev lätt rörelseoskärpa. Men 
vad gjorde det, det gick ju att se vad det föreställde. Och man kunde hyfsat 
använda en liten tillhörande blixt. De bilder jag tog eller samlade in på Sol-
backa har klarat sig märkbart bra i färgen under de 40-åren som gått. Värt att 
påminna sig om. De här bilderna är tagna under åren 1968–1969.

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7. 8.
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9. 10.

13.

16.

19.

15.

18.

12.

11.

14.

17.

20.
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En lögnaktig anklagelse
Lennart Jarnhammar

Under läsåret 1967–68 hade jag förmånen att fungera 
som andre kurator på skolan. Jag tror att denna erfaren-
het fick mig att inse att det fanns något i livet som hade 
med ansvarstagande att göra. Visserligen blev studierna 
ordentligt lidande av arbetet med elevrådet. Men han-
den på hjärtat brydde jag mig inte speciellt mycket om 
detta. I arbetet ingick sena-
re också en gratis sommar-
kurs och jag lyckades läsa 
ikapp det förlorade och få 
underbara minnen även från 
en sommar på Solbacka.

Kuratorsjobbet var ett 
mycket prestigefullt upp-
drag som ju gavs två val i 
demokratiska former av 
hela elevkåren. Det fanns 
ingen möjlighet att hålla sig 
vän med alla och det fanns 
gott om viktigpettrar som 
gjorde allt för att sätta käp-
par i hjulet från början. Även 
lärare som gjorde sitt bästa 
för att göra klart för en att 
det egentligen var lärarkå-
ren som bestämde ytterst om allt. Och det hade också 
en del lärare delvis rätt i. Minns speciellt en gymnastik-
lärare då han med dryg min seglade igenom mässen på 
sina tjänstgöringspass för att kontrollera om ordning var 
något att räkna med. Felet med hela skolans ledning, 
och det säger jag med risk för att vara efterklok, var att 
det tycktes råda en sorts handlingsförlamning efter att 
rektor Goding hade gott bort. En ny generation lärare 
dök i början och mitten av 1960-talet upp på skolan med 
nya pedagogiska idéer. Samtidigt som de tycktes tro att 
de var lika skickliga på att driva företaget Solbacka Lä-
roverk. Ekonomiskt, pedagogiskt och disciplinärt.

Under hela det året lade vi inom elevrådet ner ett 
stort och viktigt jobb, nämligen att fyra gånger om da-
gen sköta disciplin och ordning på samtliga måltider. 
Och allt vad det gällde av information av de aktiviteter 

som skolans alla föreningar organiserade. Jag kan så här 
efteråt konstatera att skolans ledning aldrig på allvar tog 
del av detta arbete. De var främst paranoit sysselsatta 
att fungera som en slags SÄPO-grupp för att syna skolan 
i sömmarna. Tydligen fanns det en underjordisk verk-
samhet på skolan som vi elever inte hade en aning om. 

Det resulterade i ett främ-
lingskap och totalt slutna 
skott mellan elev rådet och 
skolans ledning. 

De enda två lärare som 
vi upplevde vara måna om 
vårt välbefinnande var ma-
gister Bosse Magnusson 
och magister Hans Norr-
man. De pratade med oss 
och lyssnade. Kanske var 
vi inte överens alla gånger 
men vi fick en vuxenkon-
takt som gjorde att vi fick 
respekt och tillit till några 
äldre på skolan. Husmor 
Blixen-Fineke på Västerbo 
III var även hon en mänsk-
lig person, samtidigt som vi 

naturligtvis förstod att hon hade problem med många ur 
resten av personalen för att hon många gånger var allde-
les för frispråkig och kanske aningen för begiven på en 
liten sherry för att accepteras enligt de normer som själv-
klart var oskrivna på skolan. Denna kontaktlöshet som 
härskade hade det goda med sig att vi elever knöts mer 
och djupare tillsammans och det är med stor tacksamhet 
och värme jag än idag kan konstatera att flera av dessa 
kamrater är mina allra bästa och närmaste vänner. 

Men kontaktlösheten skulle för mig själv komma 
att få mycket obehagliga konsekvenser under slutet av 
vårterminen 1968. Saken var den att jag hade avgått som 
andre kurator och försökte acceptera att jag inte längre 
fick fortsätta att arbeta som jag tidigare hade uppskat-
tat så mycket. Den nära kontakten med alla elever hade 
på ett sätt upphört och känslan att vara med mitt i allt 
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som hände var även den borta. Jag blev tjurig och job-
big för många. Och skälet var naturligtvis en avund-
sjuka att inte längre få vara med i elevrådet och skolans 
samarbetsnämnd. En grupp där rektor, lärar-, elev- och 
föräldra representanter regelbundet träffades för att lösa 
problem. För övrigt det enda tillfället vi hade kontakt 
med rektor och skolans ledning. Då, inför föräldrarepre-
sentanter, lades en alldeles förtjusande och sympatisk 
ton på och allt var frid och fröjd.

Men så hände något oväntat. Som en blixt från klar 
himmel minst sagt! 

Vid ett tredagarslov anlände jag med Stjärnhovsbus-
sen till Klarabergsviadukten. Självklart hade vi redan 
gjort upp planer vad som skulle hända under helgen. 
Flera av killarna skulle bo på hotell och stan var vår. För 
att meddela min pappa att jag var i stan ringde jag för 
att han skulle vara lugn. Men döm om min förvåning, 
för första gången på fem år beordrades jag omedelbart 
hem för ett samtal. Mer fick jag inte veta och insåg na-
turligtvis att något allvarligt hade hänt. Vad, hade jag i 
detta läge ingen aning om. Jag tog tunnelbanan hem och 
hade en klump i magen för vad det hela handlade om. 
Jag hade tid att gå igenom vad som eventuellt kunde ha 
hänt för att han skulle reagera på detta sätt. Det enda jag 
kunde komma på var att jag på något sätt slarvat med 
matematiken eller möjligen filosofin. Två ämnen som 
jag över huvudtaget inte begrep något av. Annars måste 
det handla om något som hänt i familjen. Men eftersom 
jag inte varit hemma på 2 1/2 år kunde jag inte vara in-
blandat i något speciellt då det gällde den totalhavere-
rade familjen Jarnhammar. 

Jag låste upp ytterdörren och klev in. Pappa hade 
gjort lunch och vi satte oss till bords. Jag var tyst och lät 
honom börja berätta vad han hade på hjärtat. 

”Jag har haft ett allvarligt, mycket allvarligt samtal, 
med studierektorn på Solbacka. Han påstår att du knar-
kar på skolan. Är detta sant?” 

Jag såg att pappas bekymrade ansikte var på väg att 
brista i ytterligare en sorg. Hade han gjort fel igen? Hade 
han nu fått en son som börjat knarka på en av de finaste 
privatskolorna man kunde få gå på i Sverige? Hade han 
betalt för detta? Hårt förvärvade pengar som han trodde 
skulle ge sin yngsta son en möjlighet att komma bort från 
den splittrade familjen, med sina egna spritproblem och 
ångesten hade ha blivit lämnad ensam och övergiven av 
en kvinna han någonstans älskade och såg upp till.

Jag satt som lamslagen. 
Hörde jag rätt? Hade den där skiten till studierektor 

haft mage att utan att ha ställt en enda fråga eller över 
huvudtaget pratat med mig personligen, ringt hem till 
min far och levererat detta i knät på en redan vingklippt 
man som hade all möda i världen att klara sitt eget liv 

från att falla i bitar. 
Jag satt bara stum. 
Var skulle jag börja någonstans? Hur skulle jag få min 

pappa att tro på vad jag hade att säga? Jag började leta 
efter en anledning till en anklagelse av detta slag.

Sakta men säkert började vi nysta i denna anklagelse 
och storartade lögn. Jag upplevde detta samtal med min 
pappa, som skulle komma att ta nästan 4 timmar, som 
en av de mest förnedrande upplevelserna jag dittills 
varit med om. Självklart trodde pappa på vad som hade 
sagts av studierektorn. Han kunde givetvis inte i sin allra 
vildaste fantasi tro annat än att denna anklagelse var or-
dentligt underbyggd. Annars skulle ingen vettig person 
våga sig på att leverera något liknande. 

Jag kände mig därför också kränkt och att det skulle 
komma att ta fyra timmar innan min egen pappa skulle 
börja tro på vad jag sa. Sakta men säkert kände jag änt-
ligen att jag återfick min fars förtroende och jag hade all 
rätt att få det tillbaka.

Under dessa 2 1/2 år jag fått tillfälle att få gå på Sol-
backa hade jag aldrig någon gång försatt mig i en situa-
tion då pappa skulle ha haft anledning att bli besviken 
och det skulle han ta mig fan inte behöva bli nu heller. 
Samtalet avslutades att jag på heder och samvete tala-
de sant. Vi var båda helt slut av ansträngningen att ha 
kunnat klara upp detta. Men jag var stolt att ha en pappa 
som tog sig tid och reda ut något som han annars lika 
gärna hade kunnat ta för en given sannig. Vi kom efter 
detta närmare varandra.

Desto sämre var det ställt med kontakten mellan lä-
rare och elever på skolan. Jag hade hoppats på att pappa 
skulle reda ut anklagelserna med skolans ledning eller 
ännu bättre med rektor Ehn. Men ingenting hände. Jag 
tror att pappa ansåg att det var lönlöst, han hade haft nog 
med dessa människor och om några månader skulle jag 
ta studenten. Han hade helt enkelt inte kraft för att göra 
det. Själv ville jag efter det inträffade inte ha med skol-
ledning att göra. Och när ytterligare förstärkning i form 
av en ny högdragen verkställande direktör införlivades 
i denna grupp insåg väl de flesta av eleverna att allt hä-
danefter skulle gå åt ett enda håll. Utför. 

När den hedervärde och begåvade rektor Tosse 
Lundberg i det sista kom tillbaka för att försökte reda ut 
denna havererade ledning, var det redan försent. Och då 
hade jag redan slutat. Vi slapp se förnedringen de sista 
åren och jag är glad att jag fick vara med om tre storar-
tade år i slutet 1960-talet.
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”Makaha-klubben” på Solbacka
Lennart Jarnhammar

I mitten av 1960-talet var begreppet ”skateboard” ännu 
ett okänt begrepp för de allra flesta i Sverige. Sporten 
hade visserligen börjat komma igång i Kalifornien, men 
avståndet till Europa gjorde att det endast var möjligt att 
begripa vad det handlade om man besökte landet på egen 
hand. Och framförallt handlade om en ungdomsförete-
else som sannolikt inte togs på allvar annat än som en till-
fällig ”fluga”, som så mycket annat. Det var en tid då den 
moderna ungdomskulturen höll på att utvecklas med mu-
sik och konst. The Beach Boys var en viktig del av denna 
utveckling just i Kalifornien. Just skateboard byggde ju 
på en slags rullande surfbräda som kunde användas på 
land istället för på Stilla havets svepande surfvågor.

Att NK:s sportavdelning skulle komma att bli det 

Erlandsson, Gerentz och Sjunnesson på sina alegendariska Mokaha-brädor hösten 1966 utanför Allén.

första försäljningsstället att sälja dessa nya tingestar var 
kanske inte så konstigt. Det var här som man fann de 
senaste utrustningarna för de sporter som höll på att 
växa sig starka. Under dessa år i början av 1960-talet var 
intresset för slalom i stark framväxt. Det var väl också 
kanske just i detta sammanhang som man beslutade sig 
för att ta i några skateboardbrädor på försök. Funktio-
nen hade en nära koppling till slalomtekniken.

Två av de första unga männen som uppmärksam-
made dessa nya tingestar på NK var Kaj Sjunnesson och 
hans kompis Johan Larsvall från Lidingö. Under våren 
1966 var de ofta inne i stan på jakt efter något att göra 
och när de såg de rullande brädorna slog de till direkt. 
Båda var intresserade av båtar och segling och ville testa 
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brädorna direkt. Priset var 60 kronor per styck och väl 
ute på trottoaren längs Hamngatan började de att träna 
konsten att hålla balans och klura ut hur svängarna skulle 
göras. Ännu hade de båda ingen aning om vad brädorna 
egentligen hade för namn utan kallade de för det namn 
som fanns tryckta på de blå gummihjulen; ”Makaha In-
ternational”, som blev ”Makaharerna”. 

Det gällde nu att hitta ställen i Stockholm att åka på 
och där det fanns ordentligt sluttande asfaltsplan. De 
fann snabbt att det nya parkeringshuset Parkaden vid 
hörnet av Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan var 
en perfekt övningsplats. De hittade också sluttningar 
på gatorna ute vid Klippudden på Lidingö där de båda 
bodde.

Då sommaren kom en del annat emellan, men när 
det var klart att Kaj skulle börja på Solbacka till höstter-
minen 1966 blev hans ”Makaha” en del av de saker som 
packades ner för resan till Solbacka. Väl på Solbacka vi-
sade det sig att det inte fanns så många platser att åka 
på. Till sin glädje fann han till sist en bit asfalt på vägen 
ner förbi Allén och ner i backen mot Sjöstugan. Det var 
här som han nu började öva igen.

”Snart dök Erlandsson upp. Han gick i sista ring och 
var känd för sitt stora intresse för speciellt vattenskidåk-
ning, som han för övrigt demonstrerade senare med en 
uppvisning nere på Misteln då han också visade att det 
gick bra att åka på fötterna. Utan vattenskidor.” minns 
Kaj idag. ”Martin Gerentz, som gick i en parallellklass i 
första ring, dök snart upp. Han var en duktig och trendig 
slalomåkare med blå Bogner-jacka och förstod snabbt 
hur det skulle gå till för att kunna åka som om det vore 
en slalomskida.”

Ganska snabbt hade både Martin och Erlandsson 
skaffat sig var sin Makaha-bräda. Men det var också 
många andra som ville försöka och det var inte alltid så 
lätt att hålla balansen. Det var hårt att slå sig om man föll 
handlöst på asfalten. Det fick magister Kalle Wetterlund 
erfara. 

Kaj fortsätter: ”En dag dök ”Kalle Wetter” upp och 
undrade vad vi höll på med. Han var under detta år pa-
ter på Allén I och hade sina fönster ut mot backen där 
vi åkte. Han undrade om inte han kunde få försöka. Vi 

viss te ju att han var en bra tennisspelare och road av 
idrott så det var bara att sätta igång. ”Kalle” ställde sig 
försiktigt på bräda, med lågskor och klädd i en fin ljus-
grå kostym och slips. Han sträckte ut armarna för att 
hitta balansen innan brädan började rulla. Och så var 
det dags. Men han hann inte mer än ett par meter  innan 
brädan for iväg som en projektil upp i luften och han 
själv föll handlöst på asfalten. Det såg lite otäckt ut men 
”Kalle” reste sig lite stukad upp och kunde konstatera 
att han just hade förstört sin nya kostym med ett upp-
rivet hål på byxknät. Slokörad tittade han på hålet och 
sedan på oss och sa; ”Nääeee … de där va inget för mig”. 
Varpå han försvann in på Allén med förstörd kostym.

Uppmärksamheten var så stor att de tre beslutade sig 
för att bilda klubben ”Makaha-klubben” och Kaj valdes 
till ordförande, Erlandsson vice ordförande och Martin 
styrelsemedlem. ”Vi sysselsatte oss med att sätta upp 
koner och åkte slalom mellan dem. Våra brädor var be-
tydligt kortare än de skateboards som finns idag. Vilket 
också gjorde att de var extremt snabbsvängande efter-
som hjulparen satt så nära varandra. Jag vill minnas att 
vi också organiserade ett par tre tävlingar. Erlandsson 
var den skickligaste av oss tre eftersom han hade lång 
träning av både vattenskidor och slalom. Jag minns att 
Solbacka Tidningen tog upp nyheten och visade oss 
åkande utanför Allén.”

Mer än tre medlemmar fick inte ”Makaha-klubben” 
innan vintern gjorde sig påmind och intresset svalna-
de av mer naturliga skäl. Då våren 1967 anlände hade 
 Erlandsson annat att tänka på inför sin stundande stu-
dentexamen. Kaj och Martin tyckte att den korta  banan 
utanför var väl kort och färdigåkt. Det hela rann ut i san-
den, men så här drygt 40 år senare kanske denna lilla 
skateboardklubb var den första av sitt slag i landet. Trots 
att man ännu inte ens visste att den rullande bräda man 
åkte på kallades skateboard.

Än idag har Kaj sin Makaha-bräda kvar. Den hänger 
för beskådande på magasinet på hans gård Välnäs utan-
för Strängnäs. Och än idag går det att läsa det magiska 
ordet ”Makaha” på de blå skateboardhjulen.
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Vid genomgång av skolans 72-åriga historia till 100-års-
jubiléet år 2001 växte materialet i omfång och en hel del 
kom inte med i Solbackatidningen 2001 års samman-
ställning.

Idrottens framträdande roll var allmänt känd, men 
under arbetets gång fann jag att även musiken spelat en 
viktig roll och vid närmare eftertanke stod det klart att 
dessa båda ämnen och fritidsaktiviteter förtjänar egna 
kapitel i en historiesammanställning.

Detta intryck förstärktes ytterligare efter slutfört ar-
bete med den cd-skiva som nu finns, en skiva med mu-
sik och tal från skolan med titeln Toner från Solbackas 
Tiljor. Cd:n innehåller nästan en timmes musik och tal 
med tillhörande text- och informationshäfte.

Men även idrotten, som utåt gjorde att Solbacka i 
pressen kallades ”sportens egen skola”, förtjänar ett 
eget kapitel. Om planerna med en mer komplett sam-
manställning förverkligas, finns en målsättning att ge ut 
en text- och bildvolym som ersätter de sedan länge ut-
gångna albumen Minnesskrift till 40-årsjubileum och Sol-
backa 1901–1951 samt boken En historisk kavalkad från 
en internatskola i Sörmland. En unik epok i det svenska 
skolväsendets historia. 

Då idrotten och musiken 
spelade en viktig roll

För att förverkliga dessa idéer behövs din hjälp. Ta 
fram Solbackatidningen från år 2001, läs igenom och fin-
ner du något som saknas, något som bör berättas, hör av 
dig till undertecknad. Steg 1 är sammanställningen om 
musiken. Till steg 2, idrotten, hoppas jag få återkomma 
till senare.

Du som ännu inte har cd-skivan, köp den av Ernst 
Nyberg, Mäklarproffsen AB, Box 4140, 131 04 Nacka, tel 
08-601 97 00; 0705-66 77 88 eller e-post: ernst.nyberg@
maklarproffsen.se. 

 Läs och lyssna och fundera över om du har nå-
got ytterligare att bidra med. All information är ytterst 
välkommen! Tack för din hjälp. Sänd till: Jüri Kurvits, 
Åsgränd 3, 753 10 Uppsala, tel/fax: 018-12 94 50; 0707-
69 28 94 eller e-post: jkurvits@alfa.telenordia.se.

Till slut! Jag har hittat noter till en marsch kompo-
nerad av Nils B. Söderström, som bland annat tonsatt 
Dina ögon äro eldar och Sommarvandring, mer känd som 
Röda stugor tåga vi förbi. Han var musiklärare på skolan 
vt 1932–vt 1950 där han komponerade Solbackamarsch 
och påbörjade ett arrangemang för detta musikstycke. 
Vet någon något om detta? 
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Denna unika film gjordes som ett specialarbe-
te 1970 av Urban Torell, Krister Jung och Lars 
Baalack. Den är nu överförd på dvd-format. 
Filmen skildrar Solbacka under ett år och är 
en utmärkt tidsskildring över hur livet på sko-
lan tedde sig strax innan nerläggningen. Den är 
bearbetad och överförd på dvd av Urban Torell 
i samarbetet med Maria Sleszynska 2008. (Fil-
mens längd 24 minuter.)

”Livet på Solbacka” på dvd! 
Micke Ramels ”Steampacket” som bonus!

Urban Torell

Som bonus finns också två låtar med Michael 
Ramels band ”The Steampacket” från en in-
spelning 1966 som gjordes på Solbacka då ban-
det besökte Solbacka för ett live-framträdande 
på hösten 1966. (Speltid 11 minuter.) 

Missa inte denna chans. Begränsad uppla-
ga. ”Livet på Solbacka” går endast att beställas 
genom Urban Torell direkt. Ring 070-751 05 06 
eller mail: urban.torell@comhem.se

Rektor Tor ”Tosse” Lundberg med Tomas ”Stenis” Stenberg och Urban ”Ubbe” Torell.
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Årets Uppsalakretsmöte den 5 juni 2008 var tänkt att att 
bli ett gardenparty, men det hela började med tropiskt 
ösregn och åska. Vistelse i trädgård var otänkbar. Detta 
påverkade på intet sätt vare sig glädjen att åter få träffas 
eller den fina stämningen, när de som promenerat eller 
cyklat, väl fått torka av sig .

Även i år träffades vi med respektive hos Jens och 
Annikki Pedersen i deras fina hus i Uppsala - precis som 
för fyra år sedan. Vi bjöds på en magnifik sommarbuffé 
med utsökta viner.

Som så ofta fick vi uppleva Solbackaentusiasternas 
välkända ketchupeffekt. Först anmäler sig ingen, sedan 

Rapport från Uppsalakretsen!
Jüri Kurvits

alla på en gång och några dyker upp utan förvarning. 
Men även detta hanterade värdfolket med stor skicklig-
het och när väl alla så småningom räknats in var vi 19 
personer plus en fyrfota men benbruten ”Angel”, tillhö-
rande mäklarproffsen Nyberg & Svensson.

Överraskande och glädjande var att vi hade långväga 
gäster både från huvudstaden och från Dalarna. Vi vill 
tacka värdparet Pedersen för deras gästfrihet och utsök-
ta gastronomi och även Håkan Lindquist, Uppsala Färg/
Parfymeri L som åter sponsrat kallelsen till detta möte. 

Värdparet Jens och Annikki Pedersen

Mats Wallnerström

Lena Kurvitz, Ernst Nyberg, Lars Frisell, Monica Ulin, Agnetha Gunnarsson Kvick och Per Frimodig.

Jens Pedersen, Ingemar Ulin och Christina Frimodig



annons
Sandhamns värdshus 1/2-sida

annons
Karnerup 1/2-sida







Returadress:  
Ernst Nyberg 
Box 4140 
131 04 Nacka 
Sverige

Välkommen till 
Solbackadagarna 16–17 maj 2009

Det satt långt inne och vi var länge rädda för att vi för första gången skulle bli tvungen att fira Sol-
backadagarna någon annanstans än på Solbacka. Men så löste sig allt! Från och med håller Solbacka 
öppet som vanligt, om än i betydligt mindre skal än tidigare. Vi har därför glädjen att även i år väl-
komna er alla till den traditionsenliga festligheterna med middag och årsmöte på Solbackadagarna 
den 16–17 maj 2009. De hus som kommer att stå till vårt förfogande är förutom Mässen, Näckrosen 

och Receptionen också Västerbo.

Här några viktiga hålltider:
Incheckning börjar i receptionen från och med klockan 14.00.

Årsmöte med drink klockan 17.00. 
Middag i Mässen klockan 18.30. 

Vickning vid midnatt.
 

Välj själv vad som passar dig!
Helpension i dubbelrum: 1.450:–/person.
Helpension i enkelrum: 1.450:–/person.

Alla rum är försedda med dusch och toalett.

Följande ingår i helpensionen: 
Välkomstdryck (öl/vin i samband med årsmöte), logi i ovan valt alternativ, 

frukostbuffé, temabuffé á la Solbacka Surprise, snaps 6cl, lättöl/vatten, ½ flaska vin, 
avec 4cl, kaffe/te, vickning (varmkorv med bröd).

Om du väljer att enbart vara med på middagen 
och inte stanna över natt:

Pris middag: 700:–/person.
Välkomstdryck (öl/vin i samband med årsmöte), temabuffé á la Solbacka Surprise, 

snaps 6cl, lättöl/vatten, ½ flaska vin, avec 4cl, kaffe/te. 

Bokningen görs direkt till Solbacka Sport & Konferens. 
Senaste bokning skall göras före den 11 maj. 

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


