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SUNNERDAHLSFÖRENINGEN, EN PRESENTATION.
1997 bildades Sunnerdahlsföreningen i Stockholm och är den 3:e i ordningen
sedan 1918. Föreningens namn är taget efter frk. Magna Sunnerdahls efternamn.
Det var ju hon som var Säbyholmsskolans donator. Detta för att hedra hennes minne
och insatser inte bara för Säbyholmsskolans tillblivelse utan också för hennes övriga
donationer inom de kulturella och sociala områdena, främst inom Stockholm.
Vår förening är en kamratförening och har till ändamål att främja medlemmarnas
gemensamma intressen samt verka för medlemmarnas inbördes bekantskap och
samvaro. Föreningen svarar också för dokumentationen om Säbyholmsskolans historia
under tidsperioden 1908-1968. Föreningen bedriver sin verksamhet i ideell form.
Den har en styrelse, stadgar och ger ut och underhåller en medlemsmatrikel vartannat
år.
Medlemsantalet är nu 306 st.
Styrelsen ger varje år ut verksamhetsprogram med olika aktiviteter för föreningens
medlemmar.
Dokumentationen av Säbyholmsskolans historia består av att samla in medlem-
arnas privata fotografier från skoltiden i Säbyholm. Dessa kort kopierar vi och förvarar
i A4-pärmar. Varje kort är försett med text med personernas namn, i vilket samman
hang kortet togs samt årstid och år. Varje elevhem är representerat och pärmarna
är indelade i 10-årsperioder. Således kan vissa elevhem ha upp tillS st pärmar.
I respektive pärm kan för den perioden finnas insatt mellan 100 till 150 kort.
Antalet fotopärmar blir när allt är färdigt ca 35 st.
Förutom insamlandet av fotografier så skriver vi om skolans historia i form aven serie
skrifter. Dessa skrifter är en sammanställning av all tillgänglig information som går
att få tag på.
Föreningen har också i sin ägo 2 st filmer varav den ena är från tidsperioden 1932-40
och den andra från 1950.
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Föreningens ordförande.

Bilagor:
Verksamhetsprogram för våren och hösten 2007.
Elevhemmet Torpa foton från 1920-talet, en sida.
Elevhemmet Lillstugan foton från 1930-talet, en sida.
Elevhemmet Hamra foton från 1940-talet, en sida.
Elevhemmet Vika foton från 1950-talet, ensida.
Elevhemmet Tuna foton från 1960-talet, en sida.
Sammanställning av skrifter ur den Sunnerdahlska
hemskolans historia på Säbyholm.
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Sammanställning av skrifter ur den Sunnerdahlska hemskolans
historia på Säbyholm
Skrifter framtagna av Sunnerdahlsföreningen genom Uno Stedman.
l.
2.
3.
4.
5.

Magna Sunnerdahl, Människan- donatorn.
Magna Sunnerdahls största donation-Hemskolorna på landet.
Magna Sunnerdahls donationer till Nordiska Museet och Friluftsmuseet Skansen.
Magna Sunnerdahls donation till Stockholms stad-Konstverket "Vesslan".
Magna Sunnerdahls andra hjärtebarn, byggnadskomplexet i Kv Kristallen
på Södermalm.
6. Magna Sunnerdahls donation till Svenska Akademien.
7. De två första elevhemmen Boda och Tuna.
8. Verkstadsbyggnaden.
9. Invigningen av elevhemmen Boda och Tuna samt verkstadsbyggnaden.
10. De första åren (1911-1912) på den Sunnerdahlska stiftelsens hemskola på Säbyholm.
11. Sunnerdahls hemskola, tankar och ideer om elevhemmens byggnadsutformning
och skolverksamheten.
12. Elevhemmen Haga och Vika.
13. Tvättstugan på Sjöängen vid Säbyholmsviken, sedermera benämnd Sjöstugan.
14. Spädbarnshemmet Lillstugan, lite fakta om den första tiden.
15. Spädbarnshemmet Lillstugans barnavårdslärare och tillika föreståndare under
åren som gått.
16. Lärarbostaden Berga
17. En fjällfärd till Jämtland sommaren 1914.
18. Väggbonaden "Jungfru Maria" i skolbyggnadens aula.
19. Den första styrelsens sammanbrott (den omstridda läroplanen).
20. Elevhemmen Hamra och Torpa.
21. Elevhemmet Hamras föreståndarinnor.
22. Elevhemmet Bränna.
23. Stugan i tall backen.
24. Frk. Magna Sunnerdahls personliga intresse och engagemang för hemskolan.
25. Sammanställning av frk. Magna Sunnerdahls personliga intresse och engagemang
ute på hemskolan, tagna ur styrelsens årsberättelser åren 1911-1935.
26. Lite fakta om Säbyholmsskolans byggnader.
27. Naemi Öberg, "Boda-mor".
28. Fd. Eleven Erik Abrahamsson, trädgårdselev på hemmet Vika åren 1935-1939.
Intagningsintervju i Klara folkskola våren 1935.
29. Varför skolan ändrade sitt namn!
30. Resume av skolans historia fram till i dag.
31. Skolkartan.
32. Sammanställning av samtliga skolans elever (SHL och SPU).
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VERKSAMHETSPROGRAM FÖR VÅREN 2007
Februari
13
Föreningens årsmöte blir på restaurang "Mårten Trotzig" adress
Västerlånggatan 79 i Gamla Stan. Tisdag kl. 18.00-21.00. (se separat
kallelse).
Mars
13
Vi besöker stiftelsen Magna Sunnerdahls bostadshus i kv. Kristallen på
Södermalm. Adress Bondegatan 68, samling i biblioteket. Visningen blir
tisdagen kl. 18.30. Vår ciceron blir sekreteraren i stiftelsen Lars Molin.
Anmälan sker på bifogad talong. Efter besöket går vi till den grekiska
restaurangen "Faros" på Sofiagatan 1.

April
25
Månadsträff på Mariahissen, adress Bellmansgatan 2, Stockholm Sö.
Onsdag kl. 13.00-15.00.

17
Vi firar gamla elevers dag ute på Säbyholms Naturbruksgymnasium på
Kristi Himmelfårdsdagen. Öppet hus på elevhemmet Hamra, torsdagen kl.
10.00-16.00. Självservering i Hamras f.d. kök.
Sunnerdahlsrummet kommer att hållas öppet på Hamras vind. I
utställningslokalen kommer vi ur skolans historia att visa fotografier m.m.
från elevhemmet Vika. Dessutom kan man ta del av tidigare
utställningsmaterial insatta i pärmar.

Välkomna till vårens aktiviteter!
Styrelsen
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VERKSAMHETSPROGRAM HÖSTEN 2007
Augusti
10
Vi träffas på Djursgårdsbrons Sjöcafe'fredag kl. 14.00 där vi äter en
byffe 'och umgås under några timmar på eftermiddagen. Föranmälan till
Eva SundelI som träffas på tel. 08-57163858 senast en vecka före träffen.
Det går också bra att föranmäla sig till Eva i samband med gamla elevers
dag ute på Säbyholm.
20
Månadsträff på "Mosebacke Etablissement", adress Mosebacke Torg 3, T
station Slussen alt. Medborgarplatsen måndagen kl. 18.00-22.00.
September
26
Månadsträff på Mariahissen, adress Bellmansgatan 2, Stockholm SÖ.
Onsdag kl. 13.00-15.00.
Oktober
14
Skördemarknaden på Säbyholms Naturbruksgymnasium, söndag mellan
kl. 12.00-16.00. I annexbyggnaden bakom det gamla skolhuset kommer
gymnasieskolans och föreningens representanter genom Hans Göttinger
och Uno Stedman att visa bildspel om den nuvarande skolans verksamhet
samt ett axplock ur den gamla skolans historia till overheadbilder.
Dessutom visas filmen "Vi på Sunnerdahls" gjord 1950. Förtäring går att få
till en billig kostnad i skolans elevmatsal och gymnastiksal.
November
10:e eller 17:e
Jubileumsfest, Sunnerdahlsföreningen fyller 10 år. Middag och dans till
levande musik i någon trevlig festlokal.
Separat inbjudan med bindande anmälan till alla medlemmar skickas ut i
oktober månad.

Välkomna till höstens aktiviteter!
Styrelsen

BARNSKÖTERSKEUTBll.,DNINGEN PÅ Lll.,LSTUGAN 1914-1968
ARSKURS 1 9 3 2 - 3 3

Föreståndarinnan Maja Larsson med ett späbarn i
famnen på Lillstugans solaltan. Kortet taget i maj 1933.

HKR Kronprinsessan Ingrid på besök i Lillstugan
i maj 1933. Sedemera Drottning' av Danmark.
Här med lJarnavårdsföreståndarinnan Maja Larsson
och ett av hemmets barn på Lillstugans solaltan

ELEVHEMMET TORPA
LÄSÅRET 1 9 2 9 - 3 0

Skoputsning i skogsbacken intill elevhemmet Torpa,
sommaren 1929. Pojkarna är från vänster, bakre raden:
Nils Åkerlund, Ture Söderström och Birger Olsson.
Främre raden: Oskar Rundqvist, Knut Andersson och
Per-Olov Mattsson.

Några Torpaelever vid trädgårdsmöblerna på gårdsplan
framför elevhemmet, sommaren 1929. Från vänster:
Per-Olov Mattsson, Birger Olsson och Knut Andersson.
I soffan sitter Stina Larsson.

ELEVHEMMET VIKA
LÄSÅRET 1 9 5 4 - 5 5

Vikaettor tillsammans med den nya hemf"öreståndarinnan
utanf"ör elevhemmet på trädgårdssidan hösten 1954.
Personerna är från vänster: Ingrid Scheibel, Mona Larsson,
Gun Lindsjö, Maj-Lis Asplund, Astrid Hertzberg, frk
Margareta Olsson med den lilla Eva Gezeliius framför sig,
Anita Berger och Kersti Petersson.
Vikaeleven Mona Nyman p tsar
elevbe
ets fönster hösten 1954.

Vikaeleverna Margareta Tobiasson (vä) och Birgitta
Andersson (hö) sitter framför elevhemmets uthus,
hösten 1954.

Vikaeleven Birgitta Andersson har varit och hämtat
Postsäcken på expedition i skolbyggnaden. Kortet tage.
framför elevhemmet Vika hösten 1954.

Interiör trån elevhemmet Tunas st()rstuga~ Pojkarna
står redo inför maskeradbalen i skolbyggnaden,
våren 1966.
.
Från vänster: Kj~U Ericson, Ingvar Lindholin,
Lennart Sven~son och Åke Walle~n.

