
Årgång 100 Väddö folkhögskolas elevförbund Maj 2022

Fyra generationers ordförande för Väddö folkhögskolas Elevförbund: Inga Gustafsson, Anne-Louise Ahlgren, Anette Hallsenius och 
Emma Franzén, tillsammans på elevförbundsfesten 2019. Foto:Ylva Nordgren
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Kära Elevförbundare,
Gratulerar till elevförbundstidnin-
gens etthundrande nummer. Jag satte 
min fot på Väddö folkhögskola för 
första gången den 1 oktober 1995. 
Innan dess hade jag arbetat som 
teckenspråkstolk och dövblindtolk i 
nationella och internationella sam-
manhang. Jag brukar skämtsamt 
framhålla att jag har tolkat för Påven 
på Himmelska fridens torg iklädd 
pyjamas. Det är visserligen sant, jag 
har tolkat för Påven, jag har arbetat 
på Himmelska fridens torg och vid 
ett tillfälle var jag tvungen att tolka 
iförd pyjamas men allt detta hände så 
klart inte samtidigt.

Under mina första år på Väddö 
folkhögskola var jag med om att 
starta upp en fyraårig yrkesut-
bildning till  teckenspråkstolk och 
dövblindtolk på skolans Stock-
holmsfilial. Det var en intensiv 
och rolig tid. När Väddö folkhög-
skola blev stiftelsen Väddö och 
Södertörns folkhögskolor 2002 
flyttades utbildningen från Väd-
dö folkhögskola till Södertörns 
folkhögskola, där jag var lärare 
och studierektor i många år. Jag 
har både folkhögskollärarexamen 

och rektorsexamen. Så det blev 
naturligt att från 2019 bli rektor 
för de båda skolorna, en roll som 
ytterligare lärt mig om samarbete, 
ansvar, engagemang och om hur 
viktig folkbildningen är, både för 
individer och för samhället i stort. I 
egenskap av rektor har jag fått träf-
fa många olika människor med vitt 
skilda erfarenheter, förutsättningar 
och mål. Folkbildningen har en 
unik förmåga att få fatt på allt detta 
och göra dem till språngbrädor för 
kunskap, insikt och möjlighet att 
påverka sitt eget liv.

Statens fyra syften med folkhög-
skolan är att bidra till att stärka 
och utveckla demokratin, att göra 
det möjligt för en mångfald att 
påverka sin livssituation och att 
skapa engagemang att delta i sam-
hällsutvecklingen. Vi ska bidra till 
att utjämna utbildningsklyftorna 
och höja bildnings- och utbildning-
snivån i samhället samt bidra till 
att bredda intresset för och öka de-
laktigheten i kulturlivet. Allt detta 
verkar Väddö folkhögskola för var-
je dag. Under de senaste åren har vi 
startat många nya utbildningar på 
skolan, som alla bidrar till att upp-
fylla våra syften. Väddö folkhög-
skola har även gått in i ett profil-
skifte, från ett hälsoinriktat fokus 
till en tredelad profil genomsyrad 
av en grön tråd, som innehåller 
hållbarhet, samhällsförändring och 
entreprenörskap samt personlig 
utveckling. Det är ju alltid så att 
folkhögskolan ständigt behöver 
uppdatera sitt utbud för att matcha 
samhällets behov och utmaningar, 
samt individens önskningar.

När jag nu nämner utmaningar 
vill jag ta upp covid-19 pandemin. 
När vi våren 2020 tvingades ställa 
om all närundervisning till fjärr- 

och distansundervisning skiftades 
lärandet i många klasser från grup-
pbaserat lärande till individuellt 
lärande, åtminstone mer än vad vi 
inom folkhögskolan är vana vid. 
Vi såg att vissa deltagare gjorde 
bättre från sig efter skiftet men 
majoriteten av deltagarna saknade 
att träffas. Just mötet mellan män-
niskor är en viktig del av folkhög-
skolans pedagogik och metodik, 
och vi tvingades gemensamt inom 
kollegiet att hitta alternativa möte-
splatser och anpassad pedagogik. 
Det resulterade i att vi lyckades 
ställa om utan att ställa in. Både 
deltagare och personal satte sig 
snabbt in i digitala lösningar, vi 
utvecklade nya undervisningsme-
toder och jag är glad och stolt över 
att vi har så många flexibla prob-
lemlösare inom personalstyrkan.

Jag började den här texten med den 
traditionsenliga hälsningen ”kära 
elevförbundare” men kanske blir 
det dags att byta ut den hälsningen 
till ”kära återvändare”. Liksom 
folkhögskolan behöver uppdat-
era sitt utbud och sin profil efter 
samhällets behov och utmaningar, 
behöver elevförbundets form upp-
dateras för att fortsätta uppnå sitt 
syfte för nya generationer. Syftet 
med Elevförbundet är att ha ett 
levande forum för tidigare delta-
gare att återvända till skolan, att 
träffas, återuppleva fina minnen 
och förhoppningsvis lära sig något 
nytt. Jag hoppas att ett nytt forum 
för återträffar så småningom kan 
växa fram i Elevförbundets ställe. 
Det gamla försvinner och det nya 
tar vid med förnyad kraft och förn-
yat engagemang. 

Varma hälsningar från
Anna Hein 

Rektorn har ordet

Anna Hein har varit rektor sedan 2019.
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Äntligen håller du årgång 100 av Kas-
berget i din hand (eller läser den på 
din skärm). Det har varit en lång resa. 
Den började för 102 år sedan, somma-
ren 1920, och slutar nu, våren 2022. 
Under oräkneliga timmar det senaste 
seklet har artiklar skrivits, foton tagits 
och intervjuer genomförts. Hundra-
tals elever och lärare har arbetat inpå 
småtimmarna för att få årsskriften 
klar i tid. Generationer av redaktörer 
har skrivit, korrekturläst och layoutat 
in i det sista. Resultatet av allt arbete 
är en samling folkhögskolehistoria 
som jag hoppas kommer behandlas 
som den kunskapsskatt den är.

Detta hundrade nummer består både 
av tillbakablickar till tidigare num-
mer och av nytt material. Folksägner 
från Väddö, som nedtecknades av 
Edvin Gustavsson och publicerades i 
det första numret av Kasberget, sam-
sas om utrymmet med nya texter och 
intervjuer från före detta elever och 
personal. Du kan till exempel göra en 
djupdykning i Elevförbundets senas-
te 20 år eller läsa om hur förbundet 
startade. Du kan välja att väcka liv i 
Hildurs dikt om Kasberget från 1940 
eller ta del av renoveringsarbetet på 
skolan 2020. Du kan lära dig om kon-

sten att skapa en kurs eller få reda på 
hur skolan som arbetsplats ändrats se-
dan 1990-talet. Det finns lite av varje 
i det här numret, jag hoppas att du hit-
tar något som passar dig.

Huruvida det här är det sista numret 
av Kasberget återstår att se. Kanske 
får skriften nytt liv i en annan form, 
vem vet? I vilket fall är det här mitt 
sista nummer som redaktör. Det har 
varit intressant, givande, stressigt och 
lärorikt att arbeta med Kasberget. Det 

roligaste har varit att följa alla person-
liga berättelser, som sammanflätats 
till vardagslivet på skolan.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som 
har bidragit med material och idéer 
till skriften. Jag vill rikta ett särskilt 
tack till Anette Hallsenius för hennes 
tips, pepp och noggrannhet. Nu sätter 
jag punkt och välkomnar nästa kapitel 
i berättelsen om Väddö folkhögskola.

Ylva Nordgren

Redaktörens tack

Rektorn har ordet sid. 2
Redaktörens tack sid. 3
Verksamhetsberättelse 2019 samt 2020/2021 sid. 4
Elevförbundets styrelse 2019-2022 sid. 5
Elevförbundsfesten 2019 sid. 6
29 år i folkhögskolans tjänst sid. 8
Kasberget sid. 11
Allt började på Väddö folkhögskola sid. 12
Tidigare rektorn har ordet sid. 12
Folksägner från Väddö sid. 14
Livsstilskursen – För dig med övervikt sid. 16

Innehållsförteckning

Konsten att skapa en kurs sid. 18
Skolan under pandemin sid. 20
Från pizzabagare till journalist sid. 22
Kasbergets redaktörer 1920-2022 sid. 23
Elevförbundet (1954) sid. 23
Eldsjälarnas förbund sid. 24
Till Kjell Westerberg sid. 27
Elevförbundets aktiviteter åren 1999-2016 sid. 28
Elevförbundets ordförande 1979-2022 sid. 29
Nya utbildningar på skolan  sid. 30
Räkenskaper för 2019 samt 2020-2021 sid. 32

Så här såg tidningshuvudet ut i den första årgången av Kasberget från 1920. Rektor 
Hugo Östman var redaktör. På sida 23 finns en lista på alla redaktörer under åren.
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Tänk att det är tre år sedan som vi 
senast summerade på det här sättet. 
Pandemin satte verkligen allt ur spel 
och vi lever fortfarande i dess efter-
svall, bland annat genom att skolan 
fortfarande har kvar begränsningar 
för att undvika stora sammankomster.

2019
Under verksamhetsåret 11 maj 
2019 till 9 maj 2020 hade styrel-
sen fem protokollförda möten samt 
mejlkontakt. Elevförbundsfesten 
genomfördes den 11 maj 2019 på 
traditionsenligt vis med ett tjugo-
tal besökare inklusive styrelsen (se 
bildkollage på sida 6). Under års-
mötet 2019 togs frågan om Elev-
förbundets fortlevnad upp till dis-
kussion. Inget beslut togs då frågan 
måste behandlas av två på varan-
dra följande årsmöten. Styrelsen 
fortsatte att behandla  frågan under 
året. 

I september 2019 donerade Elev-
förbundet,  i samband med be-
gravningen, en gåva till tidigare 
rektorns Georg Johansson minne.

Den årliga innebandyturneringen 
gick av stapeln den 13 december och 
representanter från styrelsen deltog 
i spektaklet, som hade Woodstock 
tema.

I februari 2020 genomfördes en in-
tervju med läraren Karin Stjernberg 
som då gick i pension (se artikeln 
”29 år i folkhögskolans tjänst” på 
sida 8).

Den 7 april 2020 beslöt styrelsen att 
skjuta upp elevförbundsfesten samt 
årsmötet till den 12 september 2020 
på grund av covid-19 pandemin.

Styrelsens förslag till årsmötet:
Styrelsen föreslår att frågan om av-

veckling tas upp för definitivt beslut 
under nästa stämma då intresse från 
skolans nuvarande deltagare saknas.

2020/2021
Under det förlängda verksamhetsår-
et 9 maj 2020 till 14 maj 2022 hade 
styrelsen fyra protokollförda möten 
samt övrig mejlkontakt.

I juli 2020 genomfördes två inter-
vjuer, dels med tidigare ordförande-
na Anne-Louise Ahlgren och Anet-
te Hallsenius om Elevförbundet, 
dels med före detta läraren Anette 
Berntsson om hur utbildningarna 
Livsstilskursen och Kost- och häl-
socoach startade (se artiklarna på 
sida 24 respektive sida 18).

Mot bakgrund av att pandemin fort-
farande grasserade tog  styrelsen 
den 13 augusti 2020 beslut om att 
återigen skjuta upp årsmötet och 
festen. Nytt preliminärt datum sat-
tes till den 8 maj 2021. 

I mitten av augusti uppvaktade sty-
relsen hedersordförande Inga Gus-
tafsson som förts till sjukhus.

Den 29 mars 2021 beslutade sty-
relsen att det inte heller i maj 2021 
var möjligt att genomföra vare sig 
elevförbundsfesten eller årsmötet 
på ett säkert sätt. Beslut togs även 
att verksamhetsåret 2020 skulle för-
längas och omfatta även 2021. 

Via mejlkontakt under juli månad 
beslöt styrelsen att donera en gåva 
till hedersmedlemmen Kjell Wes-
terbergs minne samt att bidra med 
kondoleanskort till begravningen. 
Ett formellt beslut togs på styrel-
semötet den 21 september 2021. 
Under detta möte beslöt styrelsen 
även att föreslå en avveckling av  
Elevförbundet på årsmötet den 

14 maj 2022. Vidare beslöt sty-
relsen att verksamhetsåren 2019 
samt 2020/2021 skulle avhandlas 
på samma dag men behandlas och 
redovisas separat enligt förbundets 
stadgar. Mot bakgrund av pandemin 
samt det vacklade deltagarantalet 
på tidigare fester beslöt styrelsen 
även att ställa in elevförbundsfesten 
2022.

På styrelsemötet den 6 april 2022 
tog styrelsen beslut om att hålla 
årsmötet digitalt dels mot bakgrund 
av att  skolan fortsatt hade kvar be-
gränsningar för stora sammankom-
ster dels på grund av det vacklande 
deltagarantalet på tidigare årsmöten.

Styrelsen har under de senaste åren 
fört en kamp i motvind och försökt 
driva ett förbund vars form överlevt 
sig själv. Det är mycket värt för före 
detta elever att få ses, att träffa sina 
gamla klasskamrater och att åter-
besöka sin skola och alla minnen 
det för med sig – men för det krävs 
inte ett elevförbund med årsmöten, 
dagordningar eller en styrelse skild 
från skolans övriga verksamhet. För 
att uppfylla önskemål om socialt 
umgänge krävs bara viljan att mö-
tas. Det är styrelsens övertygelse att 
nuvarande form för ett elevförbund 
behöver ändras för att på sikt låta ett 
annat, mer anpassat till tidens krav, 
växa fram med förnyat engage-
mang!

Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen föreslår Elevförbundet 
avvecklas och att innestående me-
del överförs till förmån för Väddö 
Folkhögskolas elever på ett på 
skolan lämpligt konto. 

Väddö folkhögskolas Elevförbund 
styrelse genom Emma Franzén, 

ordförande

Verksamhetsberättelse för åren 2019 samt 2020/2021
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Ordförande
Emma Franzén

Väddö Folkhögskola
764 31 Väddö

Telefon: 070-405 32 52

Vice ordförande
Birgitta Jansson

Fiskaregränd 6 
 764 56 Grisslehamn

Telefon: 070-370 33 64

Hedersordförande
Inga Gustafsson

Skogsbacken Elmstagården 3
Lägenhetsnummer 1008

764 30 Väddö
Telefon: 073-804 74 27

Sekreterare
Ylva Nordgren

Väddö Folkhögskola
764 31 Väddö

Telefon: 0176-528 26

Kassör
Åsa Rosengren

Väddö Folkhögskola
764 31 Väddö

Telefon: 0176-528 04

Rektor, ständig medlem
Anna Hein

Väddö Folkhögskola
764 31 Väddö

Telefon: 08-745 82 13

Övriga ledamöter

Pamela Nyström
Flemingsbergsvägen 37 

761 73 Norrtälje
Telefon: 0176-22 83 60

Ebba Sellström
Ortala byväg 2
761 94 Väddö

Telefon: 072-733 70 75

Suppleanter

Karin Mattsson
Brobyvägen 51

763 93 Skebobruk
Telefon: 070-498 95 25

Beatrice Karlsson
Brunnsvägen 6

763 43 Hallstavik
Telefon: 070-438 70 38

Revisorer

Anette Hallsenius
Tranviks Byväg 35
764 57 Grisslehamn

Telefon: 070-573 98 94

Karin Stjernberg
Ekbacksvägen 55

764 56 Grisslehamn
Telefon: 070-266 48 05

Suppleant
Lotta Hertzberg

Väddö Folkhögskola
764 31 Väddö

Telefon: 070-790 46 33

Hedersmedlemmar

Alf  Malmgren
Sillgatan 3

451 30 Uddevalla

Annica Afzelius
Sillgatan 3

451 30 Uddevalla

Mats Frimodig
Styrmansvägen 18
294 72 Sölvesborg

Per Andersson
Duvassö 2292

761 12 Bergshamra

Inga Gustafsson
Skogsbacken Elmstagården 3

Lägenhetsnummer 1008
764 30 Väddö

Ann-Kristin Andersson
Hennings väg 21

764 92 Väddö

Lena Juhlin
Grisslehamnsvägen 46

764 31 Väddö

Eva Jansson
Vrixlösa Runskegård 1

563 94 Visingsö

Anne-Louise Ahlgren
Gustafsvägen 1D
763 34 Hallstavik

Paul Waldén
Mor Annas väg 27 
763 94 Hallstavik

Lena Gribbe
Marumsvägen 9 
764 53 Björkö

Elevförbundets styrelse 2019 - 2022

Ivar Stares teckning  från skriften 
Väddö folkhögskola 1879-1979.
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Lördagen den 11 maj 2019 gick den 
traditionsenliga elevförbundsfesten 
av stapeln. Dagen började kl. 11.00 
med årsmötet i Gullvivan där läraren 
Karin Stjernberg hälsade de tjugota-
let besökarna välkomna och berätta-
de om skolans verksamhet. Årsmötet 
följde, lett av hedersordförande Inga 
Gustafsson. Under årsmötet valdes 
Emma Franzén till ny ordförande 
och den tidigare ordförande Anette 

Hallsenius avtackades. Kjell Wester-
berg valdes till hedersmedlem. I slu-
tet av mötet diskuterades frågan om 
Elevförbundets fortlevnad.

Därpå följde en härlig lunch och un-
dertecknad vill rikta ett stort tack till 
skolans duktiga kökspersonal. Da-
gen fortsatte med en föreläsning om 
krisberedskap med Anette Hallseni-
us, där hon bland annat visade vad 

som ska finnas i krisberedskapslå-
dan. Dagen gjordes fulländad av fin 
samkväm med utställningar, lotteri, 
försäljning av Kasberget och hälso-
tipsrunda. 

Text: Ylva Nordgren
Foto: Anette Hallsenius
(om inget annat anges)

Elevförbundsfesten 2019

Ordförandeklubban lämnas till Emma 
Franzén. Foto: Karin Stjernberg

Karin Stjernberg hälsade alla välkomna 
och berättade om skolans verksamheter.

Hedersmedlemmarna Paul Waldén, Anne-Louise Ahlgren och Eva Jansson tillsammans 
med hedersordförande Inga Gustafsson.

Bilden till vänster:
Utställningarna varvades med Karin 
Stjernbergs kluriga tipspromenad.

Bilden till höger:
Flaggan hissades som vanligt tidigt

på morgonen av vaktmästarna.

Utställningen om Väddö folkhögskola 100 år visades upp dagen till ära.
Foto: Ylva Nordgren

Pamela Nyström och Ylva Nordgren säljer 
exemplar av Kasberget.
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Blomman som Anette Hallsenius blev 
avtackad med i utslagen prakt.

Anette Hallsenius höll en viktig föreläsning om krisberedskap. Foto: Emma Franzén

Till föreläsningen om krisberedskap visades utställningen om beredskap 
under stormen Alfrida. Vaktmästarna fick så klart också blommor.

Kökspersonalen tackades för den
härliga lunchen.

När du packar krislådan, tänk på de fem 
grundbehoven: mat, vatten, värme, sömn 

och information.

Förbundsfanan, skapad av guldbrodösen Erika Andersson från Massum, hade som vanligt 
hederplatsen. Fanan invigdes på förbundsfesten 1917. 
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29 år i folkhögskolans tjänst

En vårdag 2020 sätter jag mig ner 
tillsammans med min före detta lära-
re och numera kollega, Karin Stjern-
berg. Det är hennes sista dag som 
lärare på Väddö folkhögskola, en era 
som varat i hela 29 år. Vi summerar 
hennes tid på skolan genom följande 
samtal.

Hur började din tid på Väddö 
folkhögskola?
Jag tror att det var läsåret 91/92 som 
jag började här. Hälsopedagogut-
bildningen hade hållit på som ettårig 
utbildning sedan cirka 1980. Då het-
te den Friskvårdslinjen med allmän 
kurs, sedermera Friskvårdslinjen. De 
höll till högst upp i Väddan, det var 
trångt och slitet, precis som nu. Jag 
intervjuades av Mona Österberg och 
Paul Waldén. Jag är gymnastiklärare 
i botten och även mattelärare och 

fick kontakt med Väddö folkhögsko-
la via Ebba Sellström, som då var lä-
rare på skolan. Det var hon som drog 
hit både mig och min make, Bengt 
Genberg. 

Bengt och Ebba jobbade ihop på 
Nacka gymnasium tidigare. De hade 
ett speciellt pedagogiskt projekt för 
sin tekniska klass som blev jättebe-
römt. Det var ju lite folkhögskola 
över det, kan jag tycka, med tema-
tiska arbeten och fyra lärare som job-
bade med det. Sedan fortsatte de här. 
Jag kommer ihåg att det alltid var 
en strid mellan gymnasielärarna och 
folkhögskollärarna.

Hur såg den striden ut?
Den handlade mest om hur struktu-
rerat det skulle vara – egentligen var 
skillnaden marginell men den ledde 

ändå till ett dynamiskt arbetsklimat. 
Visst blev det konflikter men de var 
konstruktiva. Det var väldigt högt i 
tak på lärarmötena på den tiden. Det 
var ett jättestort lärarlag och det var 
vi som styrde på skolan. Så var det ju 
på nästan alla folkhögskolor då och 
sedan plockades makten bort från lä-
rarna.

Var kom det maktskiftet från?
Det kom från ledningsgrupperna. De 
ville ha större kontroll över de som 
jobbade på skolan helt enkelt. Det lä-
rarna hade löst själva kring vikarie-
frågor, sjukdomsfall, nya kurser, att 
försöka hitta en arbetsmarknad för 
dem, osv, det försvann. Man kan inte 
ha full kontroll och samtidigt bevara 
100% av engagemanget. Jag upple-
ver att vi jobbar hårdare idag men att 
vi jobbade mer förr. Vi ordnade alltid 

Efter 29 år summerar Karin Stjernberg sin tid på Väddö folkhögskola. Foto: Ylva Nordgren
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någon utflykt med boende, vi hade 
teaterverksamhet igång och det var 
vi lärare som var där och jobbade. 
Vi hade jättekul och deltog själva. 
Minst en kväll i veckan var jag alltid 
kvar på skolan.

Det lilla extra kan ibland vara ett van-
ligt samtal med eleverna. Jag minns 
eleverna som gick ut hälsopedagog-
utbildningen i våras och vår resa upp 
till fjällen. Eleverna blev funder-
samma att de skulle bo i en herrgård 
tillsammans med lärarna och tyckte 
att det var konstigt. Men vid utvärde-
ringen efteråt var det en av grejerna 
som kom fram, lärarna blev plötsligt 
bara människor bland andra männ-
iskor. Det var väl det folkhögskolan 
var, man hade någon kunskap och 
erfarenhet att bjuda på men man fick 
lika mycket tillbaka. Om man ska 
romantisera det hela, så klart. Det är 
lätt att romantisera hur folkhögsko-
lan var förr, att det var eldsjälarnas 
skolform, att där kunde man sätta sin 
prägel ... Samhället har ju förändrats. 
Då behöver folkhögskolan, den lilla, 
udda fågeln, förändras också. Det 
kommer säkert något bättre efter det 
här, tänker jag.

Vill du berätta något om skolans 
olika kurser på den tiden?
Det var alltid samma fråga, vad ska 
skolan ha för profil? På den tiden var 
det friskvårdsprofilen som blev allt 
starkare och som utvecklades mer 
och mer. Så småningom fick vi även 
till ett samarbete med Uppsala uni-
versitet. Det var passande eftersom 
Hälsopedagog, som då var 2-årig, 
låg på en nivå mitt emellan gym-
nasiestudier och universitetsstudier. 
Friskvårdslinjen, senare Hälsope-
dagog, senare 2-årig Hälsopedagog 
– det var liksom ett av benen som 
folkhögskolan stod på. Det kreativa 
blocket fanns också, Färg och form, 

Danslinjen, Foto och Textilt konst-
hantverk till exempel. Problemet 
med Textilt konsthantverk var att 
den tog vansinnigt mycket plats, det 
var vävstolar, sömnadssalar, utställ-
ningslokal och många olika material 
som skulle få plats … När man (läs 
räknenissar) började räkna kvadrat-
metrar och alla kurser skulle betala 
sin egen kvadratmeterhyra blev det 
väldigt tungt. Textilt konsthantverk 
var verkligen en baskurs, man be-
hövde ingen tidigare kunskap. En 
sådan utbildning med någon slags 
uthållighet skulle säkert behöva 
komma tillbaka.

Visst arbetade du på allmän kurs 
också?
Ja. För det första hade vi den ettåriga 
friskvårdslinjen i två grupper – en 
ren friskvårdslinje och en friskvårds-
linje med allmän kurs. Efter ett tag 
visade det sig att de som inte kom in 
på Friskvårdslinjen kom in på Frisk-
vårdslinje med allmän kurs. Det var 
ett bra upplägg. 

Sedan hade vi så klart den vanliga 
allmänna kursen också där jag hade 
mina lektioner. Det byggde på att vi 
hade ett stort lärarlag där alla hade 
extra kompetenser, det gick att puss-
la ihop. Vi jobbade ofta tematiskt så 
det var inte så svårt. 

Ytterligare en kurs vi hade var All-
män kurs med friskvårdsinriktning 
– alltså tvärtom från den jag nämnde 
tidigare. Den startade i Norrtälje av 
Jan F Karlsson, senare tog jag över 
den.

Folkhögskolan har filialer runt om 
i regionen. Har du mest jobbat på 
Väddö?
Ja, men jag jobbade i Norrtälje och i 
Stockholm också. I Stockholm job-
bade jag främst med ett EU-projekt 

som var ganska modernt. Det hand-
lade om invandring och arbetslöshet. 
Det låg på Kungsholmen, Paradiset 
kallades det eftersom det låg i Para-
dishuset. Sedan var det ett motsva-
rande på Liljeholmen. Det var tuffa 
projekt att ha att göra med. På Para-
diset var vi ett lärarlag och jag var 
någon slags studierektor, det fung-
erade bra och det fanns personal där. 
På Liljeholmen jobbade man helt en-
sam, det var väldigt tufft men det var 
intressant att försöka hjälpa männ-
iskor ut på arbetsmarknaden.

Jag minns inte året men vår allmän-
na kurs flyttade från Danderyd till 
Häggvik. Det var en fin vision att 
bygga upp en skola från studieför-
bund till högskola, och det var roligt, 
men lokalerna var tyvärr urusla. Så 
småningom flyttade den allmänna 
kursen vidare från Häggvik till Sol-
na. Vi var in dit tillsammans med 
hälsopedagogerna och hade hälso-
dagar och de kom hit till Väddö på 
besök. 

Mest har jag arbetat med hälsope-
dagogutbildningen på Väddö kom-
binerat med inhopp på de allmänna 
kurserna. Sedan gick jag själv på 
Mona Österbergs symbolpedagogut-
bildning. Det är jag otroligt tacksam 
och glad för – jag, som är lite ”vän-
sterhjärna”, fick tag på min kreativa 
sida. Efter det jobbade jag på Sym-
bolpedagog och på Kost- och hälso-
coach också.

Vad är det som har gjort att du 
stannat på Väddö?
Det är en så vacker byggd. Det är 
en förmån att få jobba i en så vacker 
byggd och vackra lokaler, egentli-
gen, så nära naturen och med det 
man gillar. Hälsoområdet är kul, man 
behöver inte göra samma sak år efter 
år utan kan byta ämnen och fördjupa 
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sig i dem – ändå handlar det alltid 
om samma sak – folkhälsa. Jag har 
haft jätteroligt tillsammans med kol-
legorna också. Att kunna diskutera, 
ventilera, luncha med och utvecklas 
tillsammans med kollegorna har va-
rit fint.

Något annat jag har tyckt om är att 
jag kunnat hålla mig ajour inom fri-
luftslivet långt upp i åldern, jag har 
kunnat vidareutbilda mig. Jag har 
kunnat lära mig mer om skridskoåk-
ning, kajakpaddling, vinterfjäll och 
vandring till exempel. Baskunska-
perna om vindskydd, att göra upp en 
eld, osv. har jag hållit liv i och för-
djupat. Det har varit oerhört betydel-
sefullt för mig med stresshantering-
en. Jag tycker om att vidareutbilda 
mig, det händer ju saker hela tiden. 
Man kan inte stå i klassrummet och 
mala något gammalt elände, det hål-
ler inte, man måste hela tiden hänga 
med i de olika ämnena. 

Kan du berätta om några händel-
ser på skolan genom åren som har 
varit extra minnesvärda?
En gång hände det en katastrof. Det 
var en del festande på elevhemmen, 

vid ett tillfälle satt folk på räckena, 
de trillade ner och en deltagare ska-
dade sig. Helikoptrarna kom och det 
hela var hemskt. Vi hade en bered-
skapsplan för det och alla klarade 
sig. Det slutade bra men sedan tog 
arbetet med att försöka få alla att för-
stå vid. Reglerna var ju inte till för 
vår skull.

Det har hänt många positiva saker 
också, som alla år med teatern. Alla 
premiärer och föreställningar som vi 
hade här var fantastiska. Ringens år 
var till exempel så himla rolig och så 
himla bra. Vid havet var en annan. 
Det var Broge Wilén som skrev den 
och vi körde den dels som föreställ-
ning i Grisslehamn, när postrodden 
gick, och dels på Åland. Teaterverk-
samheten, döpt till da Vinci, var från 
början en integrerad verksamhet i 
skolan för att sedan bli ett fristående 
teatersällskap, Teater da Vinci. Jag 
minns pensionärskurserna och elev-
förbundsfesterna också, en del fester 
har varit väldigt roliga. 

Något annat jag minns är så klart alla 
fjällresor tillsammans med hälsope-
dagogerna. De brukar vara på unge-

fär en vecka och går ut på att få fjäll-
vana; att kunna orientera sig i fjällen; 
teknik på skidor; fjällsäkerhet och 
första hjälpen. Plötsligt lär de sig ett 
system och kan kanske ta upp sina 
egna barn eller en grupp utan att det 
är särskilt ansträngande. Alla som 
varit med säger att det är det bästa 
de har gjort. Som komplement kan 
man gärna göra någon tvådagarstur 
i fjällstuga så att de vet hur det livet 
går till. Det är ju inte så märkvärdigt 
men har man aldrig gjort det så har 
man ju inga referensramar. Om de 
vet hur det går till vågar de kanske 
vandra på sommaren till exempel. Vi 
har ett fantastiskt land och vi använ-
der bara hälften av det, det vore kul 
om fler upptäckte det. Jag tror att om 
vi inte utbildar i det här så kommer 
inget att söka sig till vintern längre.

Om man är intresserad och vill 
börja komma ut, vart kan man 
börja?
Ett tips jag kan ge är att anmäla sig 
till någon kurs som verkar intressant, 
en fotokurs, svampkurs eller blom-
kurs. Med såna kurser får du en an-
ledning att komma närmare naturen 
och du kan börja se naturen på ett lite 
annorlunda sätt.

Vad ser du mest fram emot med 
pensionen?
Som pensionär fylls almanackan fort 
men jag har faktiskt inga förvänt-
ningar. En sak är ju att få sova lite 
längre på mornarna men det blir nog 
inga stora förändringar. Jag försöker 
hålla mig så aktiv jag bara kan.

Hur skulle du vilja att det såg ut 
här på skolan i framtiden?
Om jag fick in pengar, jag förstår att 
det krävs, skulle jag förändra elevbo-
städerna till ett mysigt campusområ-
de så att det blir en gemenskap och 
en sammanhållning där, ett flöde av 

Karin tillsammans med Friskvårdslinjen. Regnväder är ingen ursäkt att hålla sig inomhus.
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människor. Jag skulle vilja att skolan 
blir ett mötesställe i bygden med ett 
eget café, en plats för promenader 
där man kan grilla en våffla och träf-
fa andra. Sedan, om man fick önska 
med jättemycket pengar, skulle jag 
vilja göra ett riktigt friskvårdscenter 
och bygga en bassäng här i Älmsta.

Avslutningsvis är jag inte oersätt-
lig på något sätt. När jag försvinner 
kommer någon annan att ta över. 
Jag kan bara önska skolan lycka till 
i fortsättningen men jag kommer ju 
att sakna alla.

Text: Ylva Nordgren

Kasberget

Bleknande aftonrodnad,
susande sommarkväll! 
Grönskande lätta björkar 
sova till hanegäll. 

Byvägen sakta kröker 
tätt intill bergets fot. 
Bergväggens branta sida 
skrämmande står emot. 

Berg ifrån fordomtima, 
slungat av jättehand 
visste jag blott Din saga 
ända från urtidsland! 

Kanske de kämpar stredo 
tidigt i morgonväkt? 

Slungade berg som stenar, 
män utav jättesläkt. 

Eller kanhända var Du 
skär i ett urtidshav! 
Morgonrodnadens strålar 
gyllene glans Dig gav! 

Sjönko de vågor alla, 
havsdjupens vidder och 
mark 
blevo till ängar och åker, 
eller till furupark. 

Kasberg, från fordomtima, 
berg ifrån urtidsland, 
format av kärlek blev Du 

utav vår Skapares hand! 

Susande kvällsvind sveper, 
lätt liksom tanken går. 
Bäst är att tro, ej veta 
sagan från urtidsvår!

Hildur Söderberg Andersson, 
2 september 1940

Publicerad i Kasberget 1944

Kasberget illustrerad av Gunnar Bergman, hämtad ur årsskriften från 1944.
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Efter gymnasiet i mitten på 1980-ta-
let fick jag chansen att fördjupa mig 
i mitt stora intresse, dans. Det var 
utbildningen till pedagog i svensk 
folk- och pardans som lockade. 
Egentligen var det väl så att jag gick 
ut från gymnasiet och inte riktigt vis-
ste vad jag ville göra med resten av 
mitt liv. Så ett år med dans kändes 
som en bra möjlighet.

Året på Väddö folkhögskola blev nu 
inte bara en fortbildning i dans för 
mig, utan det var starten på en bild-
ningsresa som jag då inte visste hur 
betydelsefull den skulle bli. Detta 
år på Väddö ledde till att jag senare 
kunde livnära mig på just dansen, 
få jobba med fantastiska ungdomar 
i gymnasiesärskolan och vidare till 
att under 15 år som riksdagsledamot 
politiskt driva just dessa frågor, kul-
tur, folkbildning och särskola. Men 
resan har inte slutat än. Nya vägar 
öppnas hela tiden. Och allt började 
egentligen med det där året på Väd-
dö Folkhögskola i mitten av 1980-ta-
let, när jag inte riktigt visste vad jag 
ville göra med resten av mitt liv. 

Per Lodenius
Elev på Väddö Folkhögskola 

Folkdanspedagogprogrammet 
1985–1986

Allt började med året på Väddö folkhögskola

Foto: Josefine Lund-Lodenius

Grattis till utgivningen av den 
hundrade upplagan av Kasberget! 
Sedan många år, ett fint samarbete 
mellan skolans elevförbund och 
kursdeltagare. Jag får tidningen 
tillsänt mig varje år och det är fan-
tastiskt kul att få en uppdatering 
om skolan. En hel del nostalgi-
känsla uppstår ju också.

Det har nu gått lång tid sedan jag 
var medarbetare på Väddö folk-

Tidigare rektorn har ordet

högskola. Tyvärr har jag inte kun-
nat besöka skolan, vid t.ex. den 
årliga elevförbundsfesten i maj, då 
det är högsäsong för min hobby, 
som årligen startar i april/maj. Jag 
har ett jazzband, som kräver mitt 
engagemang fullt ut.

Jag kom till Väddö folkhögskola 
1987 från Leksands folkhögskola, 
där jag hade jobbat som lärare se-
dan 1979. Väddö var mitt första 

rektorsjobb, så det var en stor ut-
maning för mig. Med stöd från en 
erfaren och duktig personal flöt jag 
så småningom in i min roll.

Folkhögskolorna var under 90-talet 
inne i en expansiv period med upp-
dragsutbildningar och nya special-
kurser. Landets folkhögskolor hade 
ett stort behov av att skapa intäkter 
från externa uppdragsgivare för att 
klara ekonomin. Väddö var inget 
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undantag. Vi startade filialer i Nor-
rtälje, allmän kurs. Vi övertog döv-
tolksutbildningen från landstinget, 
som var förlagd till Danderyd. Och 
det var kortkurser av olika slag. Det 
var en hektisk tid.

En annan utvecklingstrend i folkhög-
skolevärlden under denna tid var, att 
många landsting (regioner), som då 
var huvudmän för ca 30% av folkhög-
skolorna, ville sälja ut sina skolor till 
folkrörelser. Alternativt lägga ned. 
Man behövde spara pengar och ville 

Porträttet på Mats hänger fortfarande i ”rektorskorridoren” på skolan.

fokusera på landstingens kärnverk-
samhet, vården. Detta gällde också 
Väddö. Skolan salufördes första gån-
gen 1991 och flera intressenter besök-
te skolan under en utdragen tidsperi-
od. Personal och styrelse tyckte dock 
inte att någon av spekulanterna skulle 
passa som huvudman för Väddö. Det 
var mycket businesstänk hos flera av 
spekulanterna, vilket vi läste mellan 
raderna vid deras besök. Vi beslöt 
helt enkelt att kämpa emot. Det blev 
en “David-Goliat”-kamp med land-
stinget (regionen).

Efter cirka två år, kunde vi med hjälp 
av några lojala tjänstemän på land-
stingets utbildningsnämnd, vår sty-
relse och skolans personal avvärja 
det akuta hotet. Det fanns dock kvar 
under flera år framåt och 2002 fick 
skolan en ny seriös huvudman, Stif-
telsen Väddö och Södertörns folkhög-
skolor.

1997 lämnade jag Väddö för åter-
förening med mina rötter, Blekinge. 
Jag arbetade som utbildningschef på 
Valje folkhögskola i två år och var se-
dan rektor på Jämshögs folkhögskola 
i 11 år.

Pensionärslivet har varit en härlig tid 
av vila och olika slag av hobbyaktiv-
iteter. Efter nästan 30 års arbete inom 
folkhögskolan + 2 år som kursdelta-
gare på Eslövs folkhögskola, har jag 
mitt hjärta kvar i folkbildningen 
och längtar ofta tillbaka till folkhög-
skolevärlden. Då brukar jag ta mig en 
tur till Jämshög. Känna på atmosfären 
och fika med mina gamla arbetskam-
rater.

Jag önskar en ljus framtid för fina 
Väddö folkhögskola och för Kas-
berget!

Mats Nilsson-Frimodig
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Nedanstående samling sägner speci-
ellt från Väddö kan ej göra anspråk 
på att vara så särdeles fullständig. De 
flesta av dem hörde jag berättas i min 
tidigaste barndom och det är under-
ligt att de ens kunnat fastna i minnet, 
därför kan jag ej heller påstå, att jag 
nu låter dem gå vidare i sin ursprung-
liga form. I varje fall är det ett försök 
att visa, att även vår hemsocken en 
gång ägt en rik skatt på sådana säg-
ner, som avspeglade folkets tro och 
föreställning, diktats och berättats av 
folket självt.

Trollen och deras skatter
Skatter, som av en eller annan an-
ledning blivit nedgrävda i jorden, 
komma snart i trollens våld. Flera 
sägner finnas om folk, som sökt grä-
va upp dylikt jordgods. Under up-
pgrävandet får man ej skratta eller 
säga ett enda ord. Det gäller sålunda 
för trollen att förmå de grävande att 
bryta tystnaden, vilket också alltid 
brukar lyckas.

I Tomta höllo en natt några drängar på 
med att gräva i en hög, där de trodde 
en skatt var gömd. Arbetet gick raskt 
och tyst undan. Då fick en av dem, 
när han en gång tittade upp, syn på ett 

hölass, som drogs av en höna framåt 
vägen. ”Nej, titta!” utbrast han och 
pekade på den underliga synen. Men 
kamraterna sågo ingenting och att 
fortsätta grävningen var ej längre lönt 
– Trollen hade narrats.

En man i Fjäll höll en natt på att 
gräva på ett ställe, där han trodde 
det skulle löna sig. Han arbetade 
länge och väl i den tysta natten, då 
spettet plötsligt stötte mot något, 
som klang till likt ett kopparlock. 
”Nu lider det!” utbrast mannen. 
Men genast försvann det han hade 
hört, och han fann ingenting.

Man berättade ävenså i Fjäll, att 
man ibland sett hela serviser av 
silverkärl upphängda av trollen 
på gärdesgårdsstörar för att torkas 
och vädras. Men genast människor 
kommo i närheten försvunno de.

Det hände även ibland, att man 
överraskade trollen och de i all hast 
förvandlade sina skatter till sten, 
spån eller annat värdelöst skräp. 
Man skulle då taga detta och för-
vara det över natten i ett av männi-
skor bebott hus, varefter det återfick 
sin rätta form.

När man skulle bygga kyrkan i 
Väddö, utsåg man först en plats i 
Norrsund, som ännu kallas Kyrkän-
gen. Men i närheten bodde troll, och 
dessa revo om natten ner, vad man 
byggde upp om dagen. Till sist blev 
man så tvingad att flytta kyrkan till 
sin nuvarande plats, där den ock 
fick byggas i fred.

Skogsfrun
Även skogsfrun kände man till. Två 
jägare voro ute på älgjakt. Höst-
natten blev kall och de gjorde upp 
eld. Medan den ene sov, skulle så 
den andre vaka. Då får denne se 
ett grönklätt fruntimmer komma 
fram till elden, där ställde hon sig 
och värmde sig, under det hon stir-
rade på den sovande. Men så får 
hon även syn på den andre, och då 
blir hon rädd, vänder ryggen till 
och flyr. Då såg jägaren, att hon var 
hålig som ett baktråg i ryggen, fast 
fager nog på framsidan.

Råden
På många ställen finnes en s.k. 
”råde”. Denne kan ibland vara god 
och gör då ingen vidare skada; men 
oftast är det tvärtom och då lämnar 
han gårdsfolket eller de som bo i 
närheten ingen ro. Sådant berättas 
från flera ställen. På en gård som 
låg i skogskanten, fick folket aldrig 
vara i fred. Om nätterna vändes allt 
i stugan upp och ned, och man blev 
till sist tvingad att flytta. En gam-
mal bonde har berättat mig, att flera 
år senare en tidig sommarmorgon, 
när han var på väg till slåttern, han 
då såg ett stort, klart sken i skogen 
bredvid den plats, där den nämnda 
gården legat. Han påstod, att det var 
råden.

Jättar
Det var en gång en flicka av jättes-
läkt, som var ute och vandrade. Så 
fick hon se en man, som gick och 
trädde. Hon stannade förundrad, men 
så tog hon försiktigt upp mannen, 

Foto: Simon Berger/Unsplash, Textkollage: Ylva Nordgren
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hans båda hästar och trästocken, och 
lade dem i sitt förkläde för att taga 
dem med sig hem som leksaker. Men 
när hon sedan visade sin moder det 
hon hittat, sade denna: ”Barn, inte 
får du göra så! Det är en människa.” 

Det var sådeles inga farliga jättar, 
dessa som i Väddö kallades jättur, 
och vilka, påstod man, en gång bott 
i Edeby (Jebby).

Älvor
Under jorden bo älvorna, därför 
skall man akta sig för att slå ut var-
mt vatten, ty det kan komma över 
ett älvbo, och då kunde älvorna 
hämnas genom att sända sjukdom 
på den skyldige.

Trollkärringar
Mycket karaktäristiskt var tron på 
mer eller mindre kloka gubbar och 
dito gummor, en tro som förresten 
ännu är långt ifrån utrotad. Förutom 
på deras undergörande förmåga, 
trodde man även att de i s.k. kärin-
gilar kunde fara omkring för att ska-
da och förarga folk.

En het sommardag var slåtterfolket 
i arbete ute på ängen. Plötsligt kom-
mer en sådan käringil, virvlar upp 
sand på vägen och vältrar omkull 
hövålmarna. Arbetarna blevo förar-
gade, men en sjöman, som farit vida 
omkring och därunder förmodligen 
lärt sig litet av varje, tar upp sin kniv 
och kastar den i virveln och kniven 
– försvann.

Några år senare kom sjömannen 
upp till Östhammar för att göra en 
del affärer. Så blir han av handels-
mannen inbjuden på traktering och 
då får han se ett äldre fruntimmer 
med en kniv i ryggen, – sin egen 
kniv som han kastade i luften. Nu 
visste han vem trollpackan var.

Kanske bör tilläggas, att stål kunde 
varken hin eller hans anhängare stå 

emot. Så ock nu, när sjömannen 
kastade kniven, kunde häxan ej hin-
dra, att den fastnade, ej heller kunde 
den döljas eller borttagas, men däre-
mot ej göra någon vidare skada.

Den sjunkna herrgården
I Grisslehamn bodde en manhaftig 
kvinna, som hette Kitta. Hennes 
göromål var att köra posten samt 
även att skjutsa resande. Till henne 
kom en kväll en fin herre och beställ-
de skjuts. Då hon frågade, vart han 
skulle, svarade han, att han själv 
skulle visa vägen. Men till Kittas 
förvåning pekade han om en stund 
rätt in i skogen och då såg hon en 
fin, bred väg, om vilken hon ej förr 
haft den ringaste kännedom. Hon 
körde likväl dit in och följde vägen 
genom den oländigaste mark, ända 
tills de kommo fram till en stor, väl-
byggd gård, som låg, där Kitta vis-
ste, att eljest blott den nakna havs-
klipporna funnos. Herrn hoppade ur 
och tillsade Kitta att vänta utanför 
grinden, medan han gick in efter 
pengar till betalning.

Medan hon stod där och väntade, 
kom hon att tänka på den gamla sa-
gan om herrgården som sjönk ned 
i jorden till straff för ett brott, och 
som blott en natt vart hundrade år 
fick tillfälle att genom en männi-
ska söka återfå vad den mistat – en 
plats på jorden. Hon letade efter 
en kniv för att kasta över staketet, 
ty då skulle förtrollningen brytas, 
men hon hade ej någon med sig och 
kunde därför ingenting göra.

Nu kom herrn ut igen, gav henne 
bra betalt och tillsade henne att ej 
se sig om när hon körde tillbaka. 
Naturligtvis kunde hon dock ej låta 
bli att kasta en blick bakom sig, 
men då såg hon till sin förfäran, att 
gården hade försvunnit och att vä-
gen bit för bit slukades av vildmark-
en. Hon piskade hästen till sken och 
nådde nätt och jämt människornas 

väg, förrän skogen hotande, mörk 
och ogenomtränglig stod bakom 
henne.

Ålands uppkomst
Det var en gång för länge sedan, då 
havet ännu låg öppet och fritt mel-
lan Sverige och Finland, en fru reste 
på fartyg över havet. När hon så 
stod och såg över den vida vatteny-
tan, utbrast hon plötsligt: ”Å, vore 
här land!” Och se! Genast växte en 
vidsträckt ögrupp upp ur vågorna, 
och den blev kallad Åland.

Gengångare
De döda kunde gå igen, allra helst 
om man störde deras sömn, genom 
att förstöra något av deras verk.

I Ortalalund finnes en runsten. Den-
na tog en gång en bonde till häll i 
spisen. Men varje natt efter detta 
spökande det i huset och hällen låg 
aldrig stilla. Så blev han av hus-
folket tvingad att åter sätta stenen 
på sin plats, och då fick gården åter 
nattro. Ännu en gång ville bonden 
likväl försöka med stenen, ty någon 
annan, som var så bra och passande, 
kunde han ej finna. Men det blev åter 
som förgjort, ingen eld ville brinna i 
spisen och ingen ro varken natt eller 
dag. Då ledsnade även bonden och 
stenen blev åter upprest.

Offer
I Hammarby finnes en ur berget 
framspringande källa, som av gam-
malt folk ännu kallas Trefaldighet-
skällan. Där, berätta de, brukade 
man samlas Trefaldighetsaftonen, 
för att offra mynt och andra små-
saker i källan, men ungdomen även 
för att leka och dansa på slätten 
nedanför. 

Upptecknade av Edvin Gustavsson
Publicerad i Kasberget 1920
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Jag tillhör den första kullen av ”Livs-
stilare” som lämnade Väddö folk-
högskola våren 2007, efter ett år på 
skolan och därefter ett år på distans. 
Förhoppningsvis kom jag därifrån 
lite smartare, lite gladare, lite smala-
re och med en lite större vänkrets än 
innan, men framförallt med massor 
av roliga minnen och erfarenheter. 

Jag tror aldrig att jag skrattat så 
mycket som jag gjort under tiden 
på skolan och det är två år som jag 
troligen alltid kommer att sakna och 
längta tillbaka till. Ofta dyker det 
upp minnen från den tiden och an-
sikten på vänner från andra kurser 
fladdrar förbi i tankarna. Trots att det 
vissa dagar var både psykiskt och 
fysiskt jobbigt, så ångrar jag inte en 
sekund min tid på Väddö folkhög-
skola. Även om det tar mer än två 
korta år att byta ut gamla ovanor mot 
nya bättre vanor, så tror jag att jag 
har fått alla de verktyg som jag behö-
ver för att fortsätta den förändringen 
som startades på Väddö.

Att kort beskriva min kurs och dess 
innehåll är snudd på en omöjlighet 
eftersom den dels är en kurs som 
betytt så otroligt mycket för mig, 
en kurs med ett så rikt och speciellt 
innehåll att jag troligen missar att be-
rätta hälften, men framförallt för att 
jag inte är en kortfattad person som 
håller mig till en röd tråd utan gärna 
svävar ut i texten. Men jag ska göra 
ett försök. 

Så vad är då Livsstilskursen och var-
för startade den? 

Livsstilskursen var speciellt utfor-
mad för oss som bar på några flera 
kilon än andra. Vi som kanske inte 
kände oss riktigt bekväma i våra 
kroppar. Vi som kanske stod stilla i 
livet, trampade på i samma spår utan 
att komma någonvart. Eller som kan-

Livsstilskursen – För dig med övervikt 

ske bara var så vana vid att misslyck-
as att vi inte längre vågade försöka. 
Kursen startades för att vi med över-
vikt skulle få chansen och hjälpen att 
finna en mer hälsosam livsstil.

Hösten 2005 var jag och mina klass-
kamrater först ut och fick till stor 
del vara med att utforma kursen, så 
att den skulle passa oss och vi lade 
kanske även ribban för de som skulle 
komma efter oss. Vi hade möjlighe-
terna att komma med förslag på ak-
tiviteter som vi ville prova på och 
ämnen som vi önskade ha med på 
schemat. Vi var nog en försöksgrupp 
för att se vad som skulle fungera och 
inte fungera. Syftet var att se vad vi 
ville och vad vi hoppades få ut av vår 
tid på skolan samt året på distans. 

Vi var ett litet gäng stora tjejer som 
på två år skulle gå från en lugn och 
stillasittande livsstil till ett mera ak-
tivt liv. Framförallt skulle vi få tid att 
lära känna och förstå oss själva, flyt-
ta fram våra egna gränser, göra det 
omöjliga möjligt och bryta oss fria 
från våra egna och vad vi trodde var 

andras fördomar och tankar om hur 
vi var och tänkte. Det var mycket ar-
bete med oss själva och brytande av 
mönster. Massor av högljutt skratt, 
besvikelser, gemenskap, sorg, envis-
het och en del tårar. 

Förutom att vi hade möjligheten att 
läsa in gymnasiet eller läsa upp våra 
betyg, så hade vi en del ämnen på 
schemat som bestod av olika mo-
tionsformer och ”prova-på lektio-
ner”. Vi fick möjligheten att testa 
olika sporter och motionsformer på 
våra egna villkor. Mycket var för 
mig okända former av rörelser och 
annat hade jag sett men lovat mig 
själv att aldrig komma i närheten av. 
Men gemenskapen med de andra i 
gruppen och känslan av tillhörighet 
gjorde kanske att vi alla gjorde mer 
än vi trott vi skulle våga och vilja. Vi 
var inte ensamma i en situation utan 
inkastade i det okända tillsammans 
och tillsammans fixade vi det. 

Vi skrattade oss igenom yogapassen 
där i alla fall jag kände mig som en 
höggravid knubbsäl på rygg och vat-

Foto: Jamie Street/Unsplash
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tengympan där den mesta av min tid 
i vattnet gick åt till att simma tillbaka 
till min ursprungliga plats i bassäng-
en. Eller mina försök att övningsslå 
en stackars golfboll i gymnastiksa-
len, men som bara bidrog till att jag 
med golfklubban slog hål i en ny yo-
gamatta, medan bollen glatt låg stil-
la.  Golf var helt klart inte min sport, 
även om det såg så lätt ut på tv, så 
var det inget som passade mig. Dä-
remot gillade jag kanotpaddlingen i 
kanalen, men även här var det inte 
helt okomplicerat för en del att ta 
sig från punkt A till punkt B utan att 
både passera vassruggar och cirku-
lera ett par varv runt en påle som var 
placerad i kanalen. Diskussionerna 
var livliga om vem det egentligen 
var som styrde i kanoten.

Bland de aktiviteter vi fick prova på 
och skratta oss igenom fanns ridning 
på Islandshäst, stavgång, qi box, step 
up, spinning, yoga, qi gong, line dan-
ce, golf, vattengympa, skidåkning, 
bowling och även olika gympapass 
både tillsammans med hälsopeda-
goger, men även som testpersoner i 
deras träning i att bli gympaledare. 
Säkert finns det fler aktiviteter som 
jag för stunden inte kommer på eller 
som jag kanske rent av har förträngt. 
Vissa aktiviteter nöjde vi oss med 
att prova på en gång, annat skrevs 
in som en återkommande aktivitet i 
schemat, vilken vattengympa i Hall-
staviks simhall blev och självklart 
den obligatoriska fruktsalladen när 
vi kom tillbaka till skolan trötta, slut-
körda och helt tomma på energi.

Utöver allt sportande fick vi även 
lära oss om nyttig mat, näringslära 
och vad ordet hälsa innebar. Tillsam-
mans lagade vi mat i ”Lillköket”, 
läste om olika religioner och lagade 
typisk mat efter religion/land. Vi ar-
betade även med hur rätter kunde 
göras nyttigare, godare och mer häl-

sosamma. Vi lärde oss skillnader på 
olika fetter, oljor och socker och vil-
ka som egentligen är bäst för krop-
pen, smaken och miljön. Ska man 
välja lightprodukter eller vanliga 
produkter?

Vi besökte Åland och Mariehamn, 
klättrade upp i Båken på Arholma 
och njöt av naturen vid Albert Eng-
ströms ateljé. Vissa provade på ve-
getarisk mat på Hermans på Söder 
i Stockholm medan andra valde att 
äta på McDonalds. Vi gjorde även ett 
besök i Järna och på Almviks gård, 
där vi lärde oss mer om Hare Krish-
na än vi visste innan.

Under dessa två år upplevde jag sa-
ker jag aldrig trodde jag skulle göra 
eller våga göra, jag har lärt känna 
människor jag aldrig skulle ha vågat 
prata med i någon annan miljö. Jag 
har umgåtts med folk som är så olika 
mig själv, att den enda gemensamma 
nämnaren är att vi gått på samma 
skola, haft gemensamma lärare och 
delat hus med varandra. Under ett år 
hade jag den stora glädjen att leva 
tillsammans med då okända perso-
ner från hela Sverige. Vi samman-
strålade under samma tak och sett 
till allas olika intressen, liv, miljöer, 
erfarenheter och drömmar blev vi ett 
enda stort och härligt gäng, där jag 
för första gången kände en riktig ge-
menskap med andra. 

Jag brukade följa med på promena-
der med några av hälsopedagogerna 
innan frukost, målade tillsammans 
med några andra på kvällarna i ett av 
klassrummen medan musik ström-
made ur en högtalare. Eller så drack 
jag varmt te sittandes i en trädgårds-
möbel på gräsmattan tillsammans 
med ett litet gäng medan solen gick 
ner bakom det stora gula ”textilhu-
set”. Tillsammans med de andra 
på skolan har jag stått ute på sko-

lans parkering i nattkläderna med-
an brandlarmet ekat i natten. Hur 
många gånger det blev falsklarm har 
jag glömt, men brandvarnarna var 
under mitt första år väldigt känsliga 
och det behövdes inte mycket för 
att det skulle larma. Ofta kunde det 
räcka med röken från ett utblåst ljus 
eller duschångan om inte badrums-
dörren var stängd ordentligt.

Om man ville vara för sig själv el-
ler umgås med andra när det inte var 
skoltid, bestämde man själv. Man 
kunde välja att laga mat ensam på 
helgen eller laga tillsammans med 
andra som var kvar över helgen. 
Saker som vi ofta gjorde var att ta 
promenader, spela sällskapsspel el-
ler starta projektorn i ”Spegelsalen” 
och se en film med vem som än 
droppade in. Man bjöd på sig själv 
och det fanns alltid någon nära som 
kom om man behövde hjälp, anting-
en som sällskap eller bara diskutera 
med och få en putt i rätt riktning. Jag 
hade turen att få dela Livsstilskursen 
med ett gäng glada tjejer och hade 
den verkliga glädjen att få bo på en 
vacker plats med elevhem och elever 
som verkligen blev vänner under 
tiden jag bodde där. En del har jag 
fortfarande kontakt med medan an-
dra finns kvar som glada minnen. 

Text: Helena Maxe
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Anette Berntsson arbetade som lära-
re på Väddö folkhögskola från 1990 
till 2016. Under den tiden var hon 
med och startade upp två nya kur-
ser på skolan, Livsstilskursen och 
Kost- och hälsocoach. Jag ringde 
upp Anette i början av sommaren 
2020 för få höra berättelsen om hur 
de kurserna kom till.

Livsstilskursen – kursen 
som slutade med jubel
Livsstilskursen är det bästa och det 
svåraste som jag har gjort under 
mina 30 år på olika folkhögskolor, 
säger Anette. På den tiden svajade 
det lite på skolan, vi behövde ta fram 
nya intressanta kurser som skulle 
locka fler deltagare, så vi ordnade 
en konferens för att diskutera olika 
idéer. Det var där idén för Livsstils-
kursen föddes. Vi såg ett behov av en 
sådan utbildning. 

Jag och Ebba Sellström utformade 
kursen under ett helt år innan den änt-
ligen kunde starta, det var verkligen 
ett gediget planeringsarbete. Bland 
annat tog vi kontakt med ätstör-
ningskliniker och med Tjejzonen. Vi 
bjöd in relevanta forskare till skolan 
och anordnade särskilda personalda-
gar för att förbereda personalen. Då 
tog vi upp fördomar om övervikt och 
hur man kan bemöta folk som lider 
av sjukdomen. Vi diskuterade ord 
och deras makt eftersom överviktiga 
är en grupp som är diskriminerad. 
Hur kunde vi bete oss för att minska 
deras utanförskap? Det var väldigt 
nyttigt. Vi gjorde också praktiska 
förberedelser så som att duschslang-
arna förlängdes, vi köpte in sängar 
som skulle klara lite tyngre vikt och 
vi hade långa kostsamtal med köket. 
Ytterligare en förändring som inför-
des på hela skolan var att fika varje 
dag ersattes med go’fika en gång 
i veckan. Alla som vi pratade med, 
personal, experter och sjukvården 

Konsten att skapa en kurs

var mycket positiva till idén med 
kursen.

Något annat som var viktigt, fortsät-
ter Anette, var att poängtera skillna-
den mellan behandling och utbild-
ning, även om det kan vara en fin 
gräns däremellan. Lärarna skulle 
inte vara behandlare utan skulle be-
hålla sin lärarroll – men mer än så 
– de skulle också vara medmännis-
kor. Livsstilskursen var en utbild-
ning som fick behandlande effekter. 
Vi förstod att om kursen skulle bli 
mer behandlande, skulle deltagare 

bli beroende av lärarna. Syftet var 
istället att stärka deltagarna och där-
med skapa frihet för dem att göra 
förändringar. Vi kom fram till att 
kursen egentligen skulle behöva vara 
på fem år men eftersom det inte var 
realistiskt blev den istället ett år på 
plats och ett år på distans.

Det var en mycket seriös kurs. Led-
orden var alltid: ”Så viktiga som 
deltagarnas problem är för dem, så 
viktig och seriös måste kursen vara”. 
Och det fungerade. Livsstilskursen 
startade 2005 och det var en sats-

Anette Berntsson var med och skapade flera framgångsrika kurser under sin tid på Väddö.
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ning som verkligen levde upp till 
Folkbildningsrådets riktlinjer. Vi 
genomförde tre omgångar av Livs-
stilskursen och utbildningen blev 
som jag hade hoppats, säger Anette. 
Kursen gav deltagarna viktig kun-
skap om livsstilsförändringar men 
även en känsla av samhörighet. De 
vågade ta mer plats, vågade höras 
mer. När klassen var samlad var ju 
övervikt normen och den insikter 
gav deltagarna mer självförtroende. 
Vi gjorde massor av spännande saker 
under utbildningarna, jag minns sär-
skilt teaterföreställningen Jubel, som 
en av årskullarna genomförde i slu-
tet av sin kurs. De hade gått igenom 
många svårigheter och de hanterades 
genom teatern. Föreställningen slu-
tade med Anette sittande på en tron, 
med krona på huvudet och lyckotå-
rar strömmande över kinderna.

2010 tvingades vi lägga ner utbild-
ningen eftersom det var svårt att re-
krytera deltagare. Trots att alla var 
positiva till kursidén och att deltagar-
na var väldigt nöjda, var det relativt 
få som vågade ta steget att ansöka. 
Med det sagt, fortsätter Anette, tyck-
er jag att livsstilskursen gjorde mig 
till en bättre lärare och jag tog med 
mig erfarenheter från den kursen i 
alla möten efteråt. Även nu, berättar 
Anette, är Livsstilskursen ständigt 
närvarande för mig. Jag följer fort-
farande deltagarnas hälsoresor på so-
ciala medier med jämna mellanrum.

Kost- och hälsocoach – 
kraften i mötet
Inför höstterminen 2010 ville vi 
skapa en distanskurs som kunde nå 
en helt ny målgrupp. Vi ville nå dem 
som jobbade, var föräldrar och helt 
enkelt hade andra förutsättningar än 
deltagarna på de platsbundna kur-
serna. Vi satt i grupprummet utan-
för matsalen och planerade, berättar 
Anette. Det var jag och Mona Öst-

erberg. Den dåvarande rektorn, P.O. 
Jansson, tyckte att kursen var viktig 
och drev på. Tanken var också att 
Kost- och hälsocoach skulle bli ett 
komplement till hälsopedagogut-
bildningen och att det skulle finnas 
ett samarbete mellan de båda kur-
serna. 

Majoriteten av tiden skulle delta-
garna studera på distans men vi ville 
även ha fem kursträffar på skolan, 
eftersom det fysiska mötet är så vik-
tigt. Att det skulle vara en distans-
utbildning skapade visst motstånd. 
En diskussion blommade upp bland 
lärarna om huruvida distanskurser 
var folkhögskolemässiga eller inte. 
Gick det verkligen att få samma kva-
litet på distans? Dessutom skulle det 
kräva lika mycket tid från lärarna, 
oavsett om kursen var på plats eller 
på distans. Det var en utmaning att 
få allt att fungera. Under 2010 var 
det nytt med distansutbildning och 
tekniken fanns inte riktigt på plats 
för fjärrundervisning, det skulle bli 
mycket läsande och skrivande. Men 
vi provade. 

Vi började med en ny grej i arbets-
gruppen, fortsätter Anette. Vi var 
tvungna att så tydligt som möjligt 
dela upp arbetet mellan distanskur-
sen och de platsbundna kurserna. Vi 
började med en symbolisk ”distan-
skeps”. Man fick ha olika ”mössor” 
på sig för olika arbetsuppgifter, an-
nars var det lätt att tappa fokus. Vi 
förstod dessutom att det måste finnas 
samma förutsättningar för alla kur-
ser, oavsett om de var på distans el-
ler på plats. Det var en viktig lärdom. 
Precis som på de vanliga kurserna 
var vi ett arbetslag som jobbade med 
Kost- och hälsocoach. 

Så småningom insåg vi att Hälso-
pedagog och Kost- och hälsocoach 
– två skilda kurser, en på plats och 

en på distans – visserligen hade oli-
ka kvalitéer men de var fortfarande 
folkhögskolekurser. Det blev enkelt 
att hålla koll på varje elev när kur-
sen var på distans. Vi hade ständig 
textkontakt och eleverna kunde inte 
”slinka undan”. Vi kom mycket nära 
eleverna, det var bara en annan typ 
av kontakt. Med det sagt var kurs-
träffarna väldigt viktiga. Alla läng-
tade till träffarna och till att ses. Det 
gjorde att mötena fick en annan kva-
litét, de blev intensiva, både eleverna 
och lärarna ville ha ut så mycket som 
möjligt av dem. Det är kraften i mö-
tet på folkhögskola. Min drivkraft 
har alltid varit att följa med på elev-
ernas resa. För att kunna göra det är 
det viktigt att inte värdera – att res-
pektera, inte att döma. Det är något 
som jag har tagit med mig till alla 
kurser som jag har ansvarat för eller 
arbetat på.

Jag är jättestolt över att Kost- och 
hälsocoach fortfarande är igång, så 
här 10 år senare, säger Anette. Och 
jag är glad att jag har fått arbeta i ar-
betslag där alla är snälla och ambi-
tiösa. Jag kom nära många av mina 
kollegor på Väddö, vi utformade och 
genomförde kurserna tillsammans. 
Ingen hade ensam kunnat göra det. 
En folkhögskolekurs skulle kunna 
liknas med en kruka med blommor. 
Blommorna, alltså eleverna, byts ut 
med jämna mellanrum men krukan 
och grogrunden, det vill säga arbets-
gruppen, är alltid densamma och det 
är viktigt.

Text: Ylva Nordgren
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När pandemin blev ett faktum våren 
2020 tvingades skolan att ställa om 
från närundervisning till fjärr- och 
distansundervisning på mycket kort 
tid. Det gällde samtliga utbildningar. 
Klassrummen tömdes på deltagare, 
liksom internatet, då många valde 
att studera hemifrån. Alla distansut-
bildningarnas närträffar gjordes om 
till videokonferenser, de flesta av lä-
rarna arbetade hemifrån och kvar på 
skolan blev en liten grupp adminis-
trativ personal. Undervisningen fort-
satte för fullt online men lokalerna 
ekade märkligt tomma. 

År 2020 hade Väddö folkhögskola 
många olika typer av utbildningar, 
med både teoretiskt och praktisk 
innehåll. Somliga utbildningar gavs 
även i vanliga fall på distans medan 
andra utbildningar krävde daglig fy-
sisk närvaro. Det gjorde att utbild-
ningarna hade olika förutsättningar 
för att klara omställningen från or-
dinarie undervisning till fjärr- och 
distansundervisning. För några 
fungerade omställningen bra vilket 
resulterade i ett högt engagemang 
från deltagarna och en hög närvaro 
i fjärrundervisningen. För andra ut-
bildningar var det betydligt svårare 
och särskilt utsatta blev de deltagare 
med lite eller ingen utbildningsbak-

Skolan under pandemin

grund. För de här grupperna gjordes 
särskilda lösningar, till exempel i 
form av begränsade aktiviteter ut-
omhus. Personalen påmindes återi-
gen om hur viktigt det fysiska mö-
tet är för folkhögskolan som helhet. 
Med mötet följer det levande sam-
talet under och mellan lektionerna, 
spontaniteten och gemenskapen men 
det hjälper även till att ge vardagen 
struktur, disciplin och motivation. 

Det var heller inte möjligt att anord-
na några möten eller fester, utflykter 
eller andra gemensamma aktiviteter. 
Det var sorgligt att så mycket var 
tvunget att sättas på paus. Som in-
ternatskola med många byggnader, 
kök och konferensverksamhet på-
verkades skolan även ekonomiskt av 
omställningen. Pandemin orsakade 
långtgående effekter, för deltagarna, 
för personalen, för tidigare deltagare 
som ville besöka skolan igen och för 
skolan som helhet. Även nu, våren 
2022, har skolan kvar begränsningar 
för att undvika stora sammankoms-
ter.

Omfattande renoveringar
Alla effekter var dock inte av ondo. 
Skiftet ledde också till omfattande 
renoveringar som inte skulle ha varit 
möjliga med undervisning på plats 

på skolan. De två matsalarna fick en 
fullständig renovering inklusive mål-
ning, byte av takskivor, golvbyte och 
inredningsbyte. I den mindre matsa-
len sattes en vikvägg upp för ökad 
lokalflexibilitet. Deltagarutrymmet 
utanför matsalen gjordes om och 
samtliga ytterdörrar byttes ut. Slut-
ligen fick den slitna gymnastiksalen 
en omfattande renovering som bland 
annat inkluderade målning och golv-
byte.

Sammanfattningsvis sattes hela sko-
lan på svåra prövningar under pan-
demin och vi lever fortfarande i dess 
eftersvall. Tack vare en flexibel och 
lösningsfokuserad personal och för-
stående deltagare kunde skolan fort-
sätta bedriva sin verksamhet, om än 
i fattigare skrud, och undertecknad 
vill tro att utmaningarna också ledde 
till innovativa lösningar, relevanta 
insikter och utvecklade arbetsmeto-
der.

Text: Ylva Nordgren
Foto: Kjell Åhrberg
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Det gamla slutade där och det nya 
började där. På Väddö Folkhögskola, 
1994. Typ samma dag.

Fram till jag var 30 år var mitt 
yrkesmässiga liv ett evigt sökande. 
Vad ville jag göra? Vad hade jag för 
möjligheter? Fram till dess hade 
jag gjort massor, jobbat som verk-
stadsarbetare på Svenska Unicorn, 
Industridiamanten i Norrtälje, la-
gerchef och fabriksarbetare på Nitor 
i Skebobruk. Jobbat som pizzabot-
tenbagare på Marinan i Grissle-
hamn, jobbat som screentryckare 
i Grisslehamn, jobbat i järn- och 
färghandelsbranschen på Järnia i 
Arninge, på Väddö Järn och Färg, 
på Rimbo Färg med Järn. Och lite 
andra saker som jag knappt minns. 
Så i 30 års ålder fick jag, av okänd 
anledning, för mig att bli fotograf 
men då krävdes utbildning. Jag 
sökte till Väddö Folkhögskola. Och 
blev nåt helt annat. Tack och lov, 
med tanke på hur fotografyrket ser 
ut i dag.

Min tid på Väddö Folkhögskola fick 
mig dit jag är i dag: som redaktör 
och reporter på den nystartade (nå 
ja, sedan snart tre år) lokaltidningen 
Mitt Roslagen i Norrtälje kommun. 
Men innan dess gav det mig också 
20 fantastiska och lärorika år på 
den över tid sett fantastiska lokalti-
dningen Norrtelje Tidning, NT, och 
knappt två år på Tv4 som skrivande 
journalist.

Hur blev det så?

Ja, det berodde till stor del på leg-
endariska Jan F Karlsson, lärare på 
skolan, på den allmänna linjen med 
media, och likaledes legendariska 
läraren Bengt Genberg. När vi hade 
”skrivande journalistik” skulle vi 
få prova ”allt” i media. Karlsson 
sa, ärligt och samtidigt lite brutalt: 

Från pizzabagare till journalist 

”Lägg ned det där fotograftramset, 
du ska skriva. Du har talang.” Gen-
berg höll, tyst men tydligt, med. Jag 
lyssnade. Nervöst och osäkert. Det 
gav mig en praktikplats på NT, som 
tack vare lika legendariska che-
fredaktören där, Lars-Gunnar Ja-
kobsson, gav ett vikariejobb. På den 
vägen är det.

Sedan jobbade jag på NT som allt 
från reporter, lokalredaktör, krimi-
nalreporter, kulturredaktör, spor-
treporter, sportchef, nattchef, ny-
hetschef … ja, i stort sett allt utom 
ledarskribent, vilket alla ska vara 
glada för. Och i ett tillstånd av hy-
bris knappa två år på Tv4.

Allt detta hade aldrig hänt utan min 
tid på Väddö Folkhögskola, en san-
slöst underbar tid som gett mig så 

mycket. Från pizzabagare till jour-
nalist, typ. En underbar utveckling, 
sagt utan att på något sätt se ned på 
pizzabagare, jag älskar det yrket, ty-
värr ännu mer det de gör …

Jag är för evigt tacksam för den 
lärorika tid jag tillbringade på 
skolan. Den har givit mig så mycket 
yrkesmässigt. Det är så många lära-
re och skolkamrater som givit mig 
så sjukt mycket. Att tiden på Väddö 
Folkhögskola också gav mig två 
underbara barn är en annan, mycket 
glad, historia.

Så kan det gå.

Text: Pove Persson

Numera är Pove Persson redaktör på den omtyckta lokaltidningen Mitt Roslagen.
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Det nyorganiserade elevförbundets med-
lemmar ville hugfästa sitt beslut genom en 
utfärd till Kasberget den 28 juni 1914. En-

ligt uppgift dryftades då frågan om en egen 
tidning, som sex år senare kom att utgivas 

och heta Kasberget.

I årgång 90 från 2010 presenterades 
vem eller vilka som varit redaktör 
för Kasbergets olika nummer. Det 
känns lägligt att presentera en upp-
daterad lista i detta hundrade num-
mer. Följande personer har angivits 
som redaktörer i de olika årgångarna:

1920–1927  Hugo Östman
1928–1929  Wilhelm Mattsson
1930–1931  Vilhelm Dahlström
1932–1934  Gunnar Naeselius
1935   Wilhelm Mattsson
1936–1943  Emil Lemhagen
1944–1949  Gunnar Bergman
1950–1964  Bengt Albert 
  Bengtsson
1965–1977  Ivar Stare
1978–1980  Annika Malmgren
1981–1983  Jan F Karlsson
1984   Dorothy Zetterlund
1985   Jan F Karlsson
1986   Sven Lundberg
1987–2000  Elever tillsammans 
  med sina lärare, bl.a. 
  Jan F Karlsson,  
  Birger Jonsson, 
  Mattias
  Kristoffersson,  
  Bengt Genberg och  
  Tommy Storm
2001   Irene Söber
2002   Boo Gyllensten
2003   Johanna Levisson  
  och Ylva Nordgren
2004   Johanna Levisson  
  (en enklare version  
  som bilaga till Jubi- 
  leumsskriften)
2005–2012  Anette Hallsenius
2013–2017  Kjell Westerberg
2018–2022  Ylva Nordgren

Kasbergets redaktörer
1920–2022

En kamratförening vid Stockholms 
läns folkhögskola bildades redan 
något av de första verksamhetsåren. 
Den tycks dock inte ha haft något 
närmare samband med skolan, utan 
sammankomsterna höllos på olika 
näringsställen inom länet. Enligt 
uppgift hölls den sista i Rimbo nå-
gon gång i slutet på 80-talet. 

1914 bildades vårt nuvarande för-
bund på initiativ av läraren vid sko-
lan, Agronom Fritiof Sandberg. Han 
var kassör i förbundet till sin död 
1927 och utförde ett hängivet och 
uppoffrande arbete i elevförbundets 
tjänst.

Första ordförande blev David An-
dersson, Väddö, som dock avgick ef-
ter ett år och efterträddas av Wilhelm 
Mattson, vilken på hösten 1914 åter-
kommit som lärare till skolan. Han 
var ordförande i 30 år, varefter han 
överlämnade ordförandeskapet till 
Emil Lemhagen, som kvarstod till 
sin avflyttning. Sedan 1953 regerar 
nu Stig Andersson, Norrtälje, vårt 
förbund.

Elevförbundet omfattades redan från 
starten med stort intresse av de av-
gående eleverna. Det blev den sam-
manhållande länken mellan de olika 
årskurserna, som sammanfördes 
under elevförbundsfesterna till ”ett 
glatt fostbrödralag”. Vid sidan om 
detta gjordes insatser för att skaffa 
pengar till ändamål, som ej kunde 
finansieras genom den knappa ansla-
gen från stat och landsting.

Under det första världskrigets mör-
ka dagar kom det många elever till 
skolan från stamfränderna på Åland. 
Dessa kunde ej få några stipendier på 
vanligt sätt. Genom fester och basa-
rer gav elevförbundet dessa kamra-
ter möjligheter att bevista kurserna 
på skolan. Under dessa krisår var det 

Elevförbundet (1954)

även många svenska kamrater, som 
behövde och fick hjälp från elevför-
bundet.

Vår vackra förbundsfana av guld och 
siden kostade även mycket pengar, 
fastän arbetet utfördes gratis av den 
berömda guldbrodösen, Erika An-
dersson från Massum, Väddö. Fanan 
invigdes på förbundsfesten den 19 
augusti 1917. 

Det blev även elevförbundets sak 
att anskaffa ett piano till skolan och 
1919 var även den uppgiften klarad.

Det är många timmars uppoffrande 
arbete, som ligger bakom allt det-
ta, men på samma gång är det för 
många kamrater från den tiden bland 
de roligaste minnena från skolan. 
Visst var det tröttsamt att vid sidan 
om skolarbetet, kväll efter kväll re-
petera rollerna i teaterstyckena eller 
öva på mer eller mindre egendom-
liga instrument i orkestern, men vad 
gjorde det, när man på så sätt kunde 
hjälpa en kamrat eller fylla ett be-
hov för vår egen kära skola. Ett år 
lånades den stora bastrumman från 
Frälsningsarmén för att få lite mera 
rytm och styrka i musiken. En dag 
efter festen var det någon utom or-
kestern, som skulle pröva sina mu-
sikaliska talanger på trumman, med 
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resultat att denna spräcktes. Det blev 
en historia på 90 kronor, som skulle 
ersättas. Då det inte skulle löna sig 
med en ny fest på skolan ordnades en 
sådan i Röksta, Roslagsbro. På den 
tiden fanns det inga bilar eller bussar 
utan färden gjordes i en höskrinda 
och efter ett par hästar. Temperatu-

Fem elever år 1907 organiserar ”träff”.

ren var nära 20 grader under 0 men i 
skrindan var det ingen, som klagade 
på kylan. Allra minst på hemvägen 
då kassören, sedan han betalt skjut-
sen med 100 kronor och trumskinnet 
med 90 ändå hade en vacker slant att 
lägga till behållningen från den för-
sta festen.

1920 blev märkesår i elevförbundets 
historia. Då startade Kasberget, som 
sedan dess varit ett samlande organ 
för elevförbundets medlemmar. Nog 
har det många gånger varit bekym-
mersamt för de olika redaktörerna att 
hålla företaget i gång men Kasberget 
har säkert betytt mera för elevför-
bundet och vår skolas utveckling än 
man i allmänhet tror. Vill vi slå vakt 
om vår skola och vårt elevförbund 
måste vi slå vakt om vår tidning.

Ett annat inslag i vårt förbunds verk-
samhet var turistresorna till Gotland 
och Åland. För många av kamrater-

na är det den enda långresan och för 
samtliga deltagare blev det minnen 
för livet. Under de förflutna årtion-
dena har förhållandena ändrats. An-
slag och stipendier har ökats varför 
elevförbundets ekonomiska insatser 
inte längre ha samma betydelse som 
förr. Huvuduppgiften, att av de skil-
da årskurserna skapa ett kamratför-
bund, som bär traditionen och kärle-
ken till vår gamla skola vidare, står 
dock kvar. Utan detta bleve Väddö 
folkhögskola något annat än vad den 
varit för tusentals ungdomar under 
de gångna 75 åren.

Signaturen W.M.
Publicerad i Kasberget 1954

Den 11 augusti 2020 träffar jag 
Anette Hallsenius och Anne-Louise 
Ahlgren, båda tidigare ordförande 
för elevförbundet, tillika flitiga skri-
benter för Kasberget. Solen värmer 
och vi sitter i skuggan under ett träd 
på skolgården. Buster, Anne-Louise 
hund, ligger under picknickbänkar-
na som vi har spridit ut oss på, på 
behörigt avstånd från varandra. Vi 
har bullat upp med fika och vi sör-
plar kaffe medan vi reflekterar kring 
Elevförbundet och Kasbergets 100:e 
upplaga som nu äntligen ska tryckas.

Nu är vi inne på den 100:e uppla-
gan av Kasberget. Trodde ni att 
skriften skulle bli så gammal?

Nej, det trodde vi väl inte, säger 
Anette, men vi kämpade på för att 

Eldsjälarnas förbund – en tillbakablick på Elevförbundet

den skulle bli 100 år. Vi hade det väl 
som ett dolt mål efter att elevförbun-
det fyllt 100 år, fyller Anne-Louise 
i. Jag tycker att varje år hängde det 
på gärdsgården, blir det något Kas-
berget eller inte? Förr stod vi och 
drog stenciler mitt i natten dagen 
före. Sedan, fortsätter Anette, var 
det jag som införde att Kasberget 
skulle vara klar tre veckor före El-
evförbundsfesten. Om det ändå blev 
försenat så hade jag som nödlösning 
att bara kunna trycka upp verksam-
hetsberättelsen, året som gått, och 
ekonomisidorna – tjoff, pang, bom.

Anne-Louise berättar att tekniken 
förändrats så mycket, det har också 
gjort det enklare att trycka Kasber-
get. Men det är fantastiskt, säger 
hon, att Kasberget funnits så länge. 

Elever har ju också varit med och 
skrivit artiklar, vi har berättat om 
skolans kurser, osv. Det gjorde att 
det fanns en stomme, annars var det 
ofta bara en eller ett fåtal personer 
som skrev de flesta texterna. Kjell 
Westerberg skrev till exempel väl-
digt bra historiska artiklar. Ja, stäm-
mer Annette in, han var redaktör för 
Kasberget mellan 2013–2017 och 
han var verkligen en tillgång i El-
evförbundet, bland annat la han ner 
mycket arbete på att få till ett arkiv 
med samtliga utgåvor av Kasberget.

Ni har varit väldigt involverade 
både i Kasbergsproduktionen och 
i Elevförbundet. Vilka händelser 
minns ni särskilt?

Anne-Louise hade ett huvudarbete, 
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Anne-Louise Ahlgren, Anette Hallsenius och hunden Buster vid 125-årsträdet,
en gåva till skolan från Elevförbundet. Foto: Ylva Nordgren

säger Anette, hon läste korrektur. 
Kommer du ihåg den där gången 
då jag hade räknat fel på datum? Då 
var du tvungen att komma över och 
du var hos mig en hel dag, annars 
hade vi aldrig hunnit med korrek-
turläsningen. Anne-Louise skrattar. 
Det var alltid arbete in i det sista 
men det blev ju en rolig dag.

I Elevförbundet har vi haft några 
riktiga flaggskepp som jag ser det, 
berättar Anne-Louise. Pelargonaf-
ton 2005 med Veronika Wägner till 
exempel. Då hade vi ett franskt stuk 
med rutiga dukar och flaskor med 
ljus i. Vi tänkte att det kanske skulle 
komma runt 30 personer – men det 
bara välde in folk! Vi sprang runt, 

satte ut fler stolar, dök ner i alla 
frysarna och värmde brödet i mik-
rovågsugn – men vi klarade det, det 
var teamwork. Sedan var det en väl-
digt bra föreläsning också.

Kommer du ihåg när jag kröp som 
ko då, skrattar Anette. Jag hade gjort 
kodräkten själv, det var två lakan 
som vi hade sytt ihop, spenar och 
horn hade vi också gjort av någont-
ing. Det var den 13 januari 2001 då 
den indiska musikgruppen Raj Raj 
var på besök. Jag skulle krypa om-
kring på scenen tillsammans med 
dem eftersom kon är helig i Indien. 
Båda skrattar åt minnet och tar vars-
in bulle.

Något annat jag minns är Selmaafton 
2009, fortsätter Anne-Louise. Det 
var 100 år efter att Selma Lagerlöf 
fick nobelpriset och Karin Söder 
föreläste. Hon var helt fantastisk. 
Maria Karlsson, genusforskare från 
Uppsala universitet, var också med 
för att ge ett annat perspektiv och 
kanske tilltala en yngre publik. I 
pausen bjöd vi på Mårbackakaka 
som vi hade bakat, den var jättegod. 
Fast vi fick dela den i smalare bitar 
så att den skulle räcka till alla.

Ni har ju arbetat med elevför-
bundsfesten också. Hur såg det 
arbetet ut?

Vi hade mycket jobb inför elevför-
bundsfesterna på den tiden, säger 
Anette. Vi hade utskick i brevform 
till 200–300 personer, produktionen 
av Kasberget – från början var det 
eleverna som gjorde den men sedan 
blev det att vi tog över – sedan hade 
vi Roslagsvårsplaneringen och se-
dan själva festen i sig med under-
hållning och öppet hus. Textillinjen, 
när den fanns kvar, hade alltid en ut-
ställning under elevförbundsfesten 
som lockade folk.
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Det största projektet som vi gjorde, 
och också det som jag är mest stolt 
över, säger Anne-Louise, är utställ-
ningen om Väddö folkhögskola 100 
år. Vi höll på med den under mars, 
april och maj, jag och Anette job-
bade med det hemma hos mig. Alla 
dörrar var fulla av urklipp. Det är 
väldigt kul att skolan fortfarande 
använder den utställningen. Det 
var ju ett sinande deltagarantal till 
elevförbundsfesten, fortsätter hon, 
så just att få hit folk har varit en 
stor fråga. Vi har ändrat olika saker 
genom åren, till exempel erbjudit 
boende till ett lågt pris, stuvat om 
tider och dylikt och så klart försökt 
att hitta aktiviteter som lockar folk.

Vi gick igenom en del kriser i El-
evförbundet också, med linjer som 
tvingades lägga ner efter så mycket 

jobb och så många års verksamhet. 
Textillinjen hade funnits i över 100 
år när den lades ner till exempel. 
När skolan hotades av nedläggning 
i början av 2000-talet kallade El-
evförbundet till krismöte.

Under samtalet kommer en delta-
gare fram till oss och vill hälsa på 
Anne-Louise hund. Hon berättar 
glatt att Buster är 15 år. Det är lite 
roligt, fortsätter hon, Buster har 
varit med på Roslagsvår i många år. 
Han är lite som Roslagsvårs maskot.

Berätta mer om Roslagsvår, vad 
var idén bakom den kursen?

Idén med Roslagsvår var att skapa 
en aktivitet för Elevförbundet i sam-
band med elevförbundsfesten, säger 
Anne-Louise. Temat för kursen var 

alltid Roslagen och intressanta bus-
sutflykter till sevärdheter i området 
kombinerades med föreläsningar 
från personal, deltagare och utom-
stående.

Kursen började år 1990 på initiativ 
av Inga Gustafsson. Deltagarna var 
oftast lite äldre och kom från olika 
orter i Norrtälje kommun, alla ville 
de lära sig något nytt. Många av dem 
ville återigen känna av den speciella 
atmosfär som studier på folkhög-
skola inspirerar till men kursen 
var även till för dem som inte haft 
råd eller möjlighet att studera på 
folkhögskola tidigare. Roslagsvår 
höll på i 25 år, ända fram till 2015, 
då kursledarna och styrelsen gav 
över ansvaret till folkhögskolan och 
deltagarna på hälsopedagogutbild-
ningen. Då skapades en hälsovecka 
för att inspirera och väcka intresse 
för en hälsosam livsstil. Roslagsvår 
var en mycket uppskattad och om-
tyckt kurs.

Inga Gustafsson har gjort så mycket 
för elevförbundet, säger Anne-Lou-
ise och Anette instämmer. Hon är ju 
inte med på samtalet idag på grund 
av pandemin men jag tycker hon 
är högst närvarande ändå. Hon är 
en viktig del av elevförbundet, inte 
bara som tidigare ordförande – en 
titel som hon för övrigt hade i 27 år 
– utan även som tidigare deltagare 
och numera hedersordförande.

Georg Johansson var rektor 
på skolan under två omgångar, 
1998–2010 och 2012–2015. Hur 
aktiv var han i Elevförbundet?

Georg var verkligen engagerad i el-
evförbundet, berättar Anette. Han 
bodde ju i Uppsala så det var inte 
alltid han kunde vara med på sty-
relsemötena om de var på kvällen 
men han var med på alla elevför-

Anne-Louise Ahlgren, Inga Gustafsson och Eva Jansson tar de första spadtagen
för att plantera vårdträdet 2004. Foto: Anette Hallsenius
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bundsfesterna. Han hälsade på alla 
och höll också alltid ett anförande 
då han berättade om kurserna. 
Likadant var det med Roslagsvår, 
det var alltid han som inledde och 
det var också han som delade ut 
diplomen när kursen var slut. Det 
blev lite högtidligt när rektorn var 
med.

Det var också på Georgs tid, fortsät-
ter Anette, som vi i Kasberget bör-
jade skriva om sånt som att skolan 
fått bergvärme och andra större sak-
er. Kasberget blev en historisk skrift 
över vad som hände på skolan.

Vad var det som drev Georgs en-
gagemang i elevförbundet?

Jag tror att han såg det som 
marknadsföring för skolan, säger 
Anette. Det är ju inte många skolor 
i Sverige som har ett aktivt elevför-
bund, fortsätter Anne-Louise. Jag 
tror att han var stolt över det och 
tyckte att det var viktigt att vara så 
pass insatt att han kunde berätta om 
elevförbundet när han träffade an-
dra rektorer. Han tyckte alltid om 
när vi ordnade lite extra. Han tyckte 
också att styrelsen skulle få lite ex-

Ivar Stare, Georg Johansson och Inga Gustafsson
Foto: Anette Hallsenius

tra beröm för det arbete de lade ner.

Slutligen är jag nyfiken på 
vårdträdet som finns här på skol-
gården. Vad kan ni berätta om 
det?

Det är Elevförbundet som har plan-
terat det, berättar Anne-Louise. Det 
var jag, Inga Gustafsson och Eva 
Jansson som tog de första spadtagen 
och Anette som fotograferade. Det 
planterades 2004 för att fira Väddö 
folkhögskolas 125-årsjubileum. Det 
var en stor händelse på skolan.

Vi har jobbat mycket tillsammans 
kring elevförbundets aktiviteter och 
projekt, konstaterar Anette. Många 
och långa dagar och kvällar har gått 
åt till att planera, korrigera, genom-
föra och börja om på nytt. Om man 
försöker sammanfatta det, avslutar 
hon, så är det lättare att hitta roliga 
saker, det mesta vi gjorde med el-
evförbundet har varit roligt.

Artikeln avslutas med faktarutor  
på sida 28-29.

Text:Ylva Nordgren

Med sorg och saknad minns vi
vår hedersmedlem

 Kjell Westerberg 

Vi minns hans fina kamratskap 
under tiden på Östersjökursen,

hans tioåriga arbete som 
sekreterare i Elevförbundet och 
hans noggrannhet som redaktör

för Kasberget från 2013 till 2017.

Tack vare Kjell, hans kunskap
och vilja, har Väddö

folkhögskolas Elevförbund ett 
arkiv med samtliga utgåvor
av elevförbundstidningen

Kasberget. Det är en samling av
historisk rikedom och ett minne 

över Kjells engagemang.

Vi hedrar Kjells minne och hans 
gedigna arbete med en gåva till 

Barncancerfonden.

Med deltagande
Styrelsen för Väddö

folkhögskolas Elevförbund

Till Kjell Westerberg

Vi vill här passa på att hedra minnet 
av Kjell Westerberg, hedersmedlem, 
tidigare redaktör för Kasberget och 
sekreterare i Elevförbundet. Texten 
nedan följde Kjell till den sista vilan.
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De centrala aktiviteterna har så klart 
varit elevförbundsfesterna med fö-
reläsningar av till exempel tv-jour-
nalisten Olle Söderlund, trubaduren 
Torgny Björk (Herr T), Josefin Ek-
berg, ansvarig utgivare av Skär-
gårdsmagasinet samt politikern Per 
Lodenius som varit elev på Danskur-
sen.

Men förutom elevförbundsfesterna 
har Elevförbundet stått för många 
olika aktiviteter under åren då Inga 
Gustafsson, Anne-Louise Ahlgren 
och Anette Hallsenius var särskilt in-
volverade i förbundet.

1999: 6 mars spelade Västanå teater 
”Tösen från Stormytorpet” i en jurta 
i gymnastiksalen.

2001: 13 mars spelade Västanå tea-
ter ”Herr Arnes penningar” i en jurta 
i gymnastiksalen.

2004: 13 september planterades 
Vårdträdet (Einar Mattsson skänkte 
5000 kr till skylten).

2004: 20 oktober arrangerades Wil-
helm Mobergs afton med bl.a. Mari-
anne Forsell.

2005: 19 april arrangerades Pelar-
gonafton med bl.a. Veronica Wäg-
ner.

2005: 21 september föreläste Mari-
anne Ränk om sin far Einar Matts-
son, storbyggmästare, för ungefär 
150 nyfikna deltagare.

2007: 11 oktober arrangerades Värl-
dens barn gala.

2008: 9 oktober arrangerades Värl-
dens barn gala.

2009: 18 mars arrangerades Selma-
afton, ”100 år efter Nobelpriset”, 
med bl.a. Karin Söder och Maria 
Karlsson.

2009: 14–16 augusti arrangerades 
Postvägen Drottning Christinas väg 
år 1636 mellan Stockholm och Åbo.

2009: 11 september intervjuades 
Ivar Stare på sin 90-årsdag. Ivar var 
före detta lärare och rektor på sko-
lan samt aktiv i Elevförbundet. Han 
införde till exempel bytet från För-

Elevförbundets aktiviteter åren 1999–2016
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bundssången till Upplandssången 
som inledning på Elevförbundsfes-
terna.

2009: 8 oktober arrangerades Värl-
dens barn gala.

2011: 16 januari arrangerades sång 
av Norrtälje Manskör med ledning 
av Tomas Sving.

2011: 4 maj inbjöds styrelsen av lä-
raren Sven Larssons änka, Terttu, att 
fira makens 100-årsminne i Täby. 

2012: 31 mars arrangerades sång av 
Norrtälje Manskör med ledning av 
Tomas Sving.

2013: 16 mars arrangerades musik 
av Tyresö Jazzband med Jörgen Tho-
resson.

2014: 15 mars arrangerades musik 
av Tyresö Jazzband med Jörgen Tho-
resson.

2015: 20 augusti arrangerades lunch 
i Anette Hallsenius trädgård med 
hälsopedagogdeltagarna under intro-
duktionsveckan.

2016: 23 augusti arrangerades lunch 
i Anette Hallsenius trädgård med 
hälsopedagogdeltagarna under intro-
duktionsveckan.

Text: Anette Hallsenius och
Anne-Louise Ahlgren

Elevförbundets ordförande 1979–2022

Fyra generationers ordförande: Inga Gustafsson, Anne-Louise Ahlgren,
Anette Hallsenius och Emma Franzén. Foto:Ylva Nordgren

Ordförandeklubban har passerat mellan 
många händer genom åren.

Sedan 1979 har ordförandeskapet 
förvaltats av:

• Inga Gustafsson i 27 år 

• Anne-Louise Ahlgren i 8 år

• Anette Hallsenius i 5 år

• Emma Franzén i 3 år

Inga Gustafsson beslutade att ord-
förande skulle vara en kvinna och 
sekreteraren en man, vilket följdes 
fram till 2018. 

Ordförande har till exempel, tillsam-
mans med skolans rektor, delat ut 
Elevförbundets stipendier i samband 
med skolavslutningen i juni, som 
oftast skett på Borggården i vackert 
väder. Under åren har ordförande 
och andra styrelsemedlemmarna 
även representerat vid födelsedagar 
och begravningar.

Text: Anette Hallsenius och
Anne-Louise Ahlgren
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Det näst senaste numret av Kasber-
get gavs ut i maj 2019, detta ges 
ut i maj 2022. Det händer mycket 
på en skola under tre år, pandemi 
till trots. Skolan har tillexempel 
planerat och startat upp många nya 
utbildningar och här kommer en 
sammanfattning över vad de nya 
utbildningarna innebär.

Agenda 2030 akademin
Agenda 2030 akademin är en 
ettårig distansutbildning på halvtid. 
Här får nyfikna deltagare verktyg 
och kontaktnät för att kunna jobba 
med FN:s globala utvecklingsmål 
i praktiken. Under utbildningens 
gång bjuds det på många fram-
stående gästföreläsare och de sex 
helgträffarna på skolan brukar vara 
både intensiva och intressanta.

Akvaponiingenjör
Akvaponiingenjör är en 2-årig 
yrkeshögskoleutbildning som ges 
i samarbete med Campus Rosla-
gen och Utvecklingscentrum för 
vatten. Under utbildningen lär 
sig deltagarna att planera, bygga, 
driva och underhålla akvaponiska 
system och utbildningen är den 

Nya utbildningar på skolan

enda av sitt slag i norra Europa. 
Utbildningen ges på distans kom-
binerat med träffar i Norrtälje på 
Campus Roslagen.

Change course
Change course är en 1+1-årig in-
ternationell utbildning som ges på 
engelska. Syftet är att ge kunskap 
inom socialt entreprenörskap, 
projektledning och samhällsförän-
dring. Många projekt genomförs 
tillsammans med olika lokala 
företag och den internationella 
vinkeln gör att deltagare från flera 
andra länder kommer till skolan 
för att bo och studera.

Ekohushåll – i teori och 
praktik
Ekohushåll handlar om att gå från 
konsument till producent och att ta 
tillvara på resurserna. Under den 
här ettåriga distansutbildningen lär 
sig deltagarna bland annat om od-
ling och växters användningsom-
råden, om förvaring och förädling, 
om äldre hantverkstraditioner och 
om beteendeförändring till en håll-
bar livsstil. Detta kombineras med 
åtta helgträffar på skolan.

Humorprogrammet
Humorprogrammet är en platsbun-
den terminskurs för framtidens ko-
miker. Kursledare är Janne Wester-
lund, som själv jobbat som komiker 
och ståuppartist i 30 år. Till sin hjälp 
har han många gästföreläsare, tillika 
verksamma komiker, som alla turas 
om att hjälpa deltagarna att slipa sitt 
innehåll, sin tajming, sin leverans 
och sin scenteknik.

Irländsk folkmusik
Irländsk folkmusik är en termin-
skurs på distans där deltagarna lär 
sig spela irländska folkdanslåtar på 
sina instrument. Kursens huvudmo-
ment består av fyra helgträffar på 
skolan då deltagarna träffas, spelar 
det de lärt sig under distansstudierna 
och jammar tillsammans. Helgträf-
farna är mycket uppskattade och 
flera gånger har spontanföreställn-
ingar ordnats för övriga deltagare 
på skolan.

Du kan läsa mer om alla utbildn-
ingar på skolans hemsida: www.
vaddo.fhsk.se

Text: Ylva Nordgren
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Verksamhetsåret 2019

Verksamhetsåret 2020-2021

Räkenskaper för Väddö folkhögskolas Elevförbund

RESULTATRÄKNING

Intäkter:
Lotteri + försäljning Elevförb.fest  946
Summa     946

Kostnader:
Omkostnader, kvitton    5.929
Summa     5.929

Årets underskott   -4.983

Fonder per 191231:
Gunnar Bergmans premiefond  2.890
Vaktmästare Karlssons premiefond  2.985
Elevförbundets konstfond   8.247

RESULTATRÄKNING

Intäkter:
Årets intäkter  0
Summa     0

Kostnader:
Minnesgåva Kjell W.   -500
Summa     -500

Årets underskott   -500

Fonder per 211231:
Gunnar Bergmans premiefond  2.890
Vaktmästare Karlssons premiefond  2.985
Elevförbundets konstfond   8.247

BALANSRÄKNING

Tillgångar:
Kassa      2.959
Bank      7.198
Summa    10.157

Skulder och eget kapital:
Ingående eget kapital 2019  15.140
Årets underskott   -4.983
Utgående eget kapital  10.157

Kassör: Åsa Rosengren

BALANSRÄKNING

Tillgångar:
Kassa      2.459
Bank      7.198
Summa    9.657

Skulder och eget kapital:
Ingående eget kapital 2020  10.157
Årets underskott   -500
Utgående eget kapital  9.657

Kassör: Åsa Rosengren


