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Rektorns ruta
Det åks skridskor på Svandammen och man 
undrar vad guldfiskarna under isen säger om 
det. Det sägs förresten att de fått tillökning. I 
morse kröp termometern ned till -16 grader. 
Det imponerar inte i Nikkaluokta eller ens 
i Åmål. Men i Mölnlycke och kanske särskilt 
på Wendelsberg är det rätt kallt. Särskilt som 
det pågått i snart två veckor och SMHI påstår 
att den kommande veckan bjuder på liknande 
temperaturer. Men äntligen får vårt utökade 
bergvärmesystem och vedkaminen i vardags-
rummet bekänna färg. Det verkar fungera 
hyggligt. Ännu har oljepannan inte behövt gå 
in och förstärka vilket är bra både för klimatet 
och skolans ekonomi. Jag lyssnade på den hä-
rom morgonen och den gav inte ifrån sig mins-
ta suck. Det borde vara ett gott tecken men 
man vet aldrig.

Inga frostskador har emellertid rapporterats 
ännu till rektorsexpeditionen. I trapphallar-
na rekommenderas fortfarande långkalsonger 
och på tredje våning tas det nog hjälp av ett 
större antal extra element. Men i alla fall. Hu-
set är från 1883 och på den tiden var isolering 
ingen stor sak. Riktig ordentlig kyla har den 
fördelen att få klagar. Alla förstår att nu är det 
kallt och det är bara att ta på ett par extra lager 
och stå ut. Värre är det i november när det är 
+2 grader men blåser hård nordan. Då är det 
kallare inne än nu vilket kan vara svårare att 
förklara för dem som fortfarande envisas med 
att gå i shorts.

När du läser detta hoppas jag att det är en 
sällsynt irriterande vårsol som lägger beslag 
på uppmärksamheten. Säkert kommer vi då 
upptäcka att det åter är dags att putsa fönstren. 
Bara på huvudbyggnaden talar vi om så där 
300 fönsterytor. Men då har vi inte räknat med 
tredje våningen. Nu släpper vi husen för den 
här gången, något skall vi ju ha kvar till fram-
tiden. Nej, förresten, vi har renoverat toaletten 
på andra våning i östra trapphallen. Väggarna 
har klätts med vitt kakel och inslag av guld-
skimrande glasmosaik. Som om det inte vore 

nog så passade vi på att dra in varmvatten. Hej, 
vad det går. 

Det har varit ett särskilt märkligt år här på sko-
lan vilket du också kan läsa en del om längre in 
i bladet. På Wendelsberg är vi inte ovana vid 
att av olika skäl och med kort varsel förändra 
i verksamheten. Men det här var väl ändå att 
ta i. En pandemi. Det värsta med pandemier är 
naturligtvis att människor blir svårt sjuka och 
till och med dör. Det är eländigt men sjukdom 
och död är på många sätt så begripligt att det 
nästan går att förstå. Pandemins många andra 
effekter är svårare att omedelbart ta på och 
därmed också svårare att förstå. Som den sici-
lianska maffian sprider den sig som en osynlig 
hydra, äter sig in och lägger sig som en våt filt 
över allt vi gör. Människor får inte träffas. Inte 
ta i varandra. Vi får inte sjunga, dansa, äta, leka 
och roa oss som vi brukar. Möten får inte hål-
las och storband måste bokas av. I kön till lun-
chen, om det nu ens får serveras en sådan, skall 
det vara två meter mellan alla. Det begränsar 
kraftigt både samtal och umgänge, särskilt som 
rektorns hörapparat inte når så långt. Först 
förstår vi inte vad allt detta gör med oss. Men 
efter ett tag börjar vi båda känna och förstå. 
Vi måste mötas, umgås och inte minst skratta, 
annars går vi under. Nu skall ingen tro att vi 
inte har skrattat på Wendelsberg sedan pande-
min bröt ut. I personalrummet sjuder det av 
både arbetsglädje och skratt och deltagarna 
drabbas också av daglig munterhet. I år både 
i klassrummet och på det väldiga nätet. Men i 
alla fall, lite tråkiga har det varit, det skall inte 
förnekas.

Sjukvårdspersonalen har verkligen slitit och 
det skall de ha all heder av. Men det är rätt 
många andra grupper som också har slitit och 
lidit och vem som haft det värst vet väl ingen. 
Är det värre att jobba riktigt hårt under stort 
tryck än att bli helt av med jobbet? På Wen-
delsberg har vi haft olika varianter. Många har 
fått slita långt utöver det vanliga och hela tiden 
vara beredd på förändringar från den ena da-

gen till den andra. Samtidigt har en del verk-
samhet nästan legat helt nere och det är heller 
inget man önskar någon. Om man brinner för 
sitt arbete, och det gör man på Wendelsberg, 
så är det ett lidande som är svårt att förstå när 
arbetsuppgifterna plötsligt bara försvinner. 
Samtidigt vet man att intäkterna nästan helt 
uteblir och börjar oroa sig för om det kom-
mer att finnas arbete åt alla i framtiden. Oron 
växer och det är en svår sak att hantera, efter-
som vi oroar oss olika mycket och för olika sa-
ker. Mycket det här året har just handlat om 
att gjuta olja på oron. Det är ingen enkel sak. 
Sällan har så många haft så fel som under det 
gångna året i sina mer eller mindre kvalificera-
de gissningar om framtiden. Med det är svårt 
att klandra någon eftersom man väl själv är en i 
gänget. På den punkten är det i alla fall rättvist. 
Alla har vetat lika lite även om en del verkar ha 
svårare än andra att acceptera det.

Men nu ser vi ljuset i tunneln och optimismen 
och framtidstron spirar åter igen. Dagarna 
blir längre och snart klagar vi på att det är för 
varmt inomhus och att vi därför måste gå ut 
och äta en stor glass. Förra året blev det inget 
kamratmöte. Att anordna ett digitalt kamrat-
möte kändes aldrig särskilt lockande. Poängen 
med kamratmöten är ju att man skall få träffas 
på riktigt och på nära håll studera hur alla an-
dra förändrats. Titta på bilder från en annan 
tid och gissa vem som är vem på fotot. Gå runt 
i lokalerna och skrockande berätta om alla 
minnen man har från en annan tid. Och även 
om alla minnen kanske inte alltid stämmer helt 
överens med hur det var i verkligheten så gör 
det inget eftersom ingen annan heller minns 
hur det egentligen var. Men det vi minns blir 
till en bra historia och det behöver vi många 
av. Särskilt i dessa tider och särskilt om vi kan 
skratta åt den. 

Nu blir jag lite dyster så här på slutet eftersom 
jag i vanliga fall brukar avsluta med att bjuda 
in till kamratmöte i maj. Men som läget är just 
nu så kan vi inte med bästa vilja i världen ta på 

vårt samvete att bjuda in till en sådan träff. Det 
går helt enkelt inte. Sannolikt får vi hålla ut till 
våren 2022 men då minsann skall vi träffas och 
glädja oss tillsammans så som så många gång-
er förr. Och som det heter, den som väntar på 
något gott ...

Med de bästa av Wendelsbergshälsningar

Sören Eriksson, rektor



Vilket ekonomiskt avtryck gör 
Wendelsberg i närområdet?

Det finns politiska krafter som ifrågasätter stö-
det till folkbildningen och i skenet av det behö-
ver argumenten vässas och resultatet av detta 
projekt kan nog bidra till det. Uppdraget har 

två delar: Dels visa på det samhällsekonomiska 
värde som skolornas deltagare skapar genom 
att de, med stöd av de rörelsedrivna folkhög-
skolornas utbildningar, på sikt kommer i arbe-

te och kan försörja sig själva. 
Dels påvisa vilket ”regional-
ekonomiskt avtryck” som res-
pektive folkhögskola skapar i 
den region där de verkar. Det 
senare redovisas i denna arti-
kel medan det första uppdra-
get ännu inte är slutfört bero-
ende på Corona-pandemin.

Vad innebär då ett regional-
ekonomiskt avtryck? Regionalekonomiskt 
avtryck är hur respektive skola genererar eko-
nomiska effekter i den region där skolan finns. 
Enkelt förklarat innebär det skolans påverkan 
på bruttoregionalprodukten i den region där 
skolan är geografiskt placerad. Avtrycket är 
summan av två olika påverkanseffekter på den 
regionala ekonomin; skolan och deltagarna. 
För Wendelsbergs del är avtrycket totalt 69,9 
miljoner fördelat på 63,9 miljoner från skolan 
och 6 miljoner från deltagarna. 

Medelvärdet för de deltagande folkhögskolor-
na är drygt 50 mkr per år, vilket omsatt i termer 
av en kommersiell organisation motsvarar ett 
företag på ca ett hundra anställda. Folkhögsko-
lorna gör ett större regionalt avtryck eftersom 
de anställer personal samt köper olika typer av 
varor och tjänster. Deltagarna gör ett större re-
gionalekonomiskt avtryck om de ”rekryteras” 
utanför regionen för då skapar de ett tillskott i 
den regionala ekonomin genom att de tar med 

I augusti 2019 möttes ett dussintal RIO-skolor i Stockholm för att 
inleda ett projekt under ledning av utvärderingsföretaget PayOff AB. 
Det finns ju otaliga berättelser om vad folkhögskolan har betytt för 
enskilda deltagare men vad vet vi om den ekonomiska betydelsen? 

Hans Hammarström, begrundar rapporten PayOff som han själv 
varit med och tagit fram underlag till.

sig sina studiemedel till orten och konsumerar 
dessa på plats.

Vilka är slutsatserna? Det utredarna med säker-
het kan konstatera är att folkhögskolorna ge-
nererar betydande ekonomiska värden genom 
att de anställer personal, har behov av lokaler 
samt köper varor och tjänster. Till detta kom-
mer ekonomiska effekter genom att deltagarna 
genererar ett tillskott i konsumtionen i det lo-
kala näringslivet. De effekter som vi beskrivit 
ovan skulle helt enkelt inte ha uppkommit om 
inte skolan hade bedrivit sin verksamhet på 
den lokala orten. Nåt för kommunal- regional- 
och rikspolitiker att reflektera över!

Hans Hammarström
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Årets insamling bland alla kamrater går 
även detta år till en ny örn vid grinden till 
Wendelsberg. Nedan följer ett kort sam-
mandrag av texten från förra året. Välkom-
men med ditt bidrag!

– Sören Eriksson

I hörsalen sitter två örnar som är kvarlevor 
från Wendels tid. De är förmodligen i gips och 
sitter väl skyddade under taket ovanför scenen 
i hörsalen. Fåglar i allmänhet och örnar i syn-
nerhet har väl i alla tider varit lite av symboler 
för makt, styrka, frihet och upplysning. Bruno 
Wendel placerade därför även två örnar på 
grindstolparna vid infarten till Wendelsberg 
nere vid Grindstugan. De var sannolikt inte i 
gips men inte heller i marmor eller annat tåligt 
material så någon gång försvann de. Oklart när. 
Kanske vittrade de som många andra skulptu-
rer helt enkelt stilla bort och var efter en tid 
utom räddning.

Någon gång i mitten av 1980-talet tillverkade 
skulptrisen och Wendelsbergsvännen Inger 

Karlberg två nya örnar. Denna gång i brons, 
inte helgjutna, men ändå i brons. Örnarna fick 
vaka över entrén under nästan trettio år tills en 
natt i april 2011 då några lumpna bronstjyvar 
slog till. Det har känts vemodigt att titta upp 
på den sedan snart tio år ensamma örnen på 
den högra stolpen. Saknaden är stor efter en 
kamrat.

Det är ingen enkel sak, varken ekonomiskt el-
ler praktiskt att återskapa Inger Karlbergs verk 
men vi har nu bestämt oss för att på bästa sätt 
reda i alternativen. Vår ensamma örn skall på 
något sätt få en kamrat. Till detta behövs peng-
ar som just nu inte finns i kassan. Därför går 
årets insamling till en ny örn som kan göra den 
befintliga örnen sällskap och än mer återupp-
rätta Wendelsbergs pampiga huvudentré till 
vad den en gång varit. Välkommen med ditt 
bidrag i samband med inbetalningen av med-
lemsavgiften eller på annat sätt! 
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Örn i sikte!

Nya försök 
med SMF
SMF = studiemotiverande folkhög-
skolekurs, en 3 månaders prova-
på-kurs i samarbete med arbetsför-
medlingen. Wendelsberg har varit 
väldigt positivt till att ha deltagare 
på prov men det är Arbetsförmed-
lingen som anvisar platser och där är 
akilleshälen. Det är klart att det finns 
människor som behöver gymnasie-
kompetens men som inte vågat börja 
studera igen. Men att få handläggare 
på AF att förstå att vi finns och helst 
ge oss deltagare till en hel grupp, vid 
en speciell tidpunkt verkar näst intill 
omöjligt.

Det brukar komma någon enstaka deltagare 
som vi stoppar in i en grupp på allmän linje 
och ger en mentor som träffar SMF-deltagaren 
en gång i veckan. Det fungerar för någon, med-
an andra faller ifrån fort.

Nu i Coronatid har arbetsförmedlingen be-
stämt att SMF ska vara på distans men med 
de undantagen att man kan ses för kartlägg-
ning och praktiskt arbete. Alla folkhögskolor 
i Göteborgsområdet var väldigt skeptiska till 
SMF på distans, särskilt när man har allmänna 
linjens deltagare på plats. Hur ska man kunna 
uppleva folkhögskola och dess pedagogik om 
man inte får vara på folkhögskolan?

Men efter mycket om och men och en arbets-
förmedling som lovat att anvisa deltagare, så 
startade vi den 25 januari en liten grupp med 
tre killar. Vi hade gärna tagit emot fler, men 
dessa var de som vi själva hjälpt att ordna an-
visningar till via Arbetsförmedlingen (efter-
som de hört av sig direkt till oss.)

Vår SMF-kurs har distansundervisning mån-
dag till torsdag, med möte på nätet klockan 
9.00, sedan uppgifter och promenad och in-

lämning i på nätet klockan 15.00. Man ska ock-
så skriva i loggboken varje dag. På fredag ses vi 
på skolan och har undervisning tillsammans, 
så att de får möjlighet att träffa andra deltaga-
re, lärare och uppleva stämningen på skolan.

Vi tror att våra tre SMF:are kommer att fung-
era utmärkt på allmän linje till hösten och vi 
hoppas att vi ska få fler deltagare att hoppa på 
SMF, eftersom vi har möjlighet att ta emot fler 
deltagare med successiv start under hela febru-
ari.

SMF-teamet: Eva, Ann-Sofie och Anneli

Två av deltagarna på SMF-kursen,
fr v Linus Stendahl och Isak Haglund



10 11

Välkommen 
hit, Ann-Sofie!
Du känns redan som 
hemma.
Sommaren 2019 fick jag en förfrågan om det 
gick att arbetsträna på Wendelsberg. Den kom 
från Ann-Sofie Schultz, som jag mött i en för-
äldragrupp ca 20 år tidigare, då vi bägge två 
fått våra yngsta söner. Under årens lopp har vi 
stött på varandra och pratat om pojkarnas pro-
blem och skolval, vilket bland annat lett till att 
hennes son Marcus gått två år på Wendelsberg 
med lysande resultat. Sen började jag möta 
Ann-Sofie på diverse mässor tillsammans med 
sina hörselskadade deltagare från Mogårds 
folkhögskola.

Ann-Sofie växte upp med döva föräldrar, vilket 
gett en uppväxt i en kultur som är okänd för 
de flesta av oss. Det märkliga är att Ann-Sofie 
kände igen sig i Wendelsberg, nykterhetsrörel-
sen är nog inte så olik andra folkrörelser. Är du 
uppväxt i en organisation så känns strukturer-
na och kulturen igen, även när du flyttar till en 
annan liten värld.
Det är inte bara kulturen som är begriplig, 
Ann-Sofie är den bäst utbildade folkhögskol-
lärare vi har. Hon har nämligen gått Folkhög-
skollärarlinjen 3 gånger (två gånger som tolk 
och en som deltagare). Hon är utbildad tecken-

språkstolk på folkhögskola men har erfarenhe-
ten som så många av våra elever på allmän linje 
har, hon har hoppat av gymnasiet. Hon har nu 
en fil.kand. i språk, men varför ska man ta den 
raka vägen?

Ann-Sofie bodde i Örebro där det finns riks-
gymnasium för döva och hörselskadade, tidigt 
blev hon mamma till två barn. Det fungerade 
inte, så hon flyttade hem till Göteborg. Hon 
började arbeta som tolk på universitetet där 
hon tolkade alla möjliga kurser, till exempel 
skriftlig japanska. När Universitetet inte skul-
le ha egna tolkar så började hon arbeta på 
andra ställen och hamnade så småningom på 
Mogårds folkhögskola i Göteborg. Det var en 
mycket liten arbetsplats där hon blev navet i 
verksamheten och skulle ansvara för det mes-
ta. Arbetsuppgifterna blev fler och fler och 
arbetsmiljön allt mer omöjlig. Ann-Sofie käm-
pade tills hon en dag smällde rakt in i den be-
römda väggen.

Nu ett par år senare av återhämtning, reha-
bilitering och klädsömnad (Ann-Sofies sto-
ra hobby och passion), tog hon tag i sin egen 
fortsatta rehabilitering och ville arbetsträna på 
Wendelsberg. På skakiga ben tog hon sig till 
Wendelsberg och lärarassistentkursen en gång 
i veckan, innan arbetsträningen blev godkänd 
av försäkringskassan på 25 procent. Snart bör-
jade det glittra i Ann-Sofies ögon, en gång lära-
re – alltid lärare. Huvudet fungerade igen och 
det var så kul att kunna vara med, arbetstiden 
utökades till 50 procent. Ann-Sofie blev språk-
stöd åt de språksvaga i klassen och var med på 
litteraturseminarium. Hon följde till och med 
mig på vattengympa.
Vilken tur att Sören då behövde nya lärarkraf-
ter. I slutet av vårterminen kom erbjudande 
om en lärartjänst på 75 procent. Först var det 
svenska som gällde, men det ändrades ganska 
snart till engelska och teckenspråk.

Ann-Sofie var så glad att slippa sjukdomsstäm-
peln och kom laddad till höstterminen. Men 
som ny lärare steg nervositeten i och med det 
ökade ansvaret … skulle huvudet hänga med? 
Hur skulle hon klara engelska, det var så länge 

sedan hon läste det, och hon hade bara un-
dervisat döva, hur lät hennes engelska??? Men 
ambitiös och energisk som hon är, så badade 
hon i engelska språket. Hon lyssnade på eng-
elsk podd och skaffade en samtalsvän i Eng-
land. Efter en nervös start började alla bitar 
falla på plats och hon är nu hur självklar som 
helst på Wendelsberg. Du kastar dig glatt över 
elevproblem, jourtjänst, teknikstrul och kon-
stiga traditioner, med ett leende på läpparna 
och entusiastiska utrop: Åh, vad roligt!

Du hittade till och med en tvilling i köket 
när du diskade efter julmiddagen, din namne 
Ann-Sofie, med samma födelseår och födelse-
dag … Du har helt enkelt hittat hem till Wen-
delsberg – välkommen Ann-Sofie!

Eva Selander

Ann-Sofie Schultz har snabbt hittat hem i sin 
roll som lärare och sprider nu både glädje och 
kunskap på Wendelsberg.
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Allt handlar om vilket perspektiv och vilka re-
ferensramar man har förstås. I jämförelse med 
hur länge några av mina kollegor har varit på 
Wendelsberg är förstås två år en väldigt kort 
tid. Om man jämför med hur länge det har be-
drivits folkhögskola här på Wendelsberg blir 
det ännu mindre förstås  … Ändå känns det 
som det är ganska länge jag har varit här nu. 

Jag har funnit mig väl tillrätta och trivs oför-
skämt bra.

Tidsrymden två år är också så länge som jag 
var elev här då för ett par decennier sedan. De 
två läsåren som jag gick på skolan formade mig 
och gjorde en väldigt stor skillnad för mig. Jag 
kom hit i en tid då jag var ängslig och osäker 

efter ett första turbulent år på gymnasiet. På 
Wendelsberg fick jag en plats att växa och bli 
trygg på, och en gemenskap som jag inte hade 
upplevt på samma sätt i någon tidigare skola.

Minnet är ju som bekant något som kan leva 
sitt eget liv. Varje gång man tar fram ett minne 
och återupplever det så händer det något med 
det. Minnen kan friseras och justeras, och de 
är långt ifrån alltid objektiva och sanna. Lite 
orolig var jag allt när jag, i och med min nya 
tjänst, skulle låta mina rosaskimrande idealise-
rade ungdomsminnen krocka med verklighe-
ten och nuet. Så där som när man reser tillbaka 
till samma semesterort i ett fåfängt försök att 
få uppleva samma semester igen. Det är inte 
självklart att en sådan resa blir lyckad.

Just i det här fallet hade jag inte behövt vara 
orolig. Visst har mycket ändrats på Wendels-
berg sedan förr, men mycket är sig också helt 
likt. Nu har jag jobbat här lika lång tid som jag 
en gång var här som elev. Jag har fått nya min-
nen som läggs till de gamla, och de passar fint 
tillsammans. Jag är här i en annan roll nu, och 
jag är i en annan fas i livet, men Wendelsberg 
är samma stabila och trygga plats, och den där 
gemenskapen och glädjen som jag minns från 
min studietid finns här fortfarande.

Även om mycket är det samma och sig likt, så 
har ju en hel del ändrats med. Dessutom kan 
man kanske inte förvänta sig att jag skulle kun-

Två år som elev har blivit två 
år som lärare

na minnas allt exakt. Under hela mitt första 
år som lärare här hade jag en känsla av att åka 
med och följa efter vad alla andra gjorde. Det 
hände en massa saker som jag liksom snappa-
de upp allt eftersom och följde med i så gott 
jag kunde. Det var litteraturseminarier, crick-
etbal, jourfika, bullfest, familjedag, möten och 
konferenser, lövräfsning, spex och julfester i en 
aldrig sinande ström. Mina kollegor fick stå ut 
med tusen frågor när jag skulle försöka ta till 
mig allt detta nya.

För ganska jämnt ett år sedan, när jag hade 
gjort ett helt år här som lärare så andades jag 
ut. Jag tänkte att det var skönt att från och med 
nu så kommer jag att känna igen mig i allt som 
händer på skolan framöver. Nu kan jag rutiner-
na på Wendelsberg och behöver inte fråga mer. 
Jag vet vad som komma skall, jag har varit med 
förr och jag är förberedd. Det var i mars 2020.

Det senaste året har ju, minst sagt, varit ett an-
norlunda år. Jag tänker inte vara så kaxig igen 
att jag säger att jag vet hur ett år på skolan bru-
kar vara. Jag nöjer mig med att säga att jag är 
glad över att få vara en del i det som händer på 
Wendelsberg, och att det är som vi brukar säga 
att här är allt som vanligt, men inget är sig likt.

Emma Liljeberg, lärare

I dessa tider tar vi även lättare symptom, på stort allvar. Därför undervisar Emma just den här 
dagen hemifrån med deltagarna på plats i klassrummet. Här välkomnas hon glatt av Wilma 
Eriksson i gruppen Naturen.

I dagarna är det två år sedan jag började som lärare på Wendelsberg. 
Två år, är det en lång tid eller en kort tid egentligen?
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I Justus hand
Det hänger ett porträtt av Justus Elgeskog i 
skolans dagrum. Sedan 1947 har Justus blickat 
ut över livet på skolan. Det har hänt att pro-
gressiva personer har tittat tillbaka på Justus 
och undrat om det ändå inte vore bäst att lyf-
ta ned honom från väggen och placera bilden 
på en mindre iögonfallande plats. En modern 
och framåtsyftande skola skall kanske inte ha 
gamla rektorer på väggarna, som tittar ned på 
dagens kursdeltagare. Många av Wendelsbergs 
rektorsporträtt har därför hamnat på väggarna 
i rektorns tjänsterum. De hänger strax under 
taket och blickar uppfordrande ned på rektor 
Sören. Han störs nog inte nämnvärt. Hans fö-
regångare tjänstgjorde på förra årtusendet och 
begriper sig nog inte så mycket på vad deras 
efterträdare sysslar med, vid dator och mobil-
telefon. Men Justus hänger kvar. Det kan bero 
på att bilden berättar något mer än att han var 
rektor med makt.

Nu – på det nya millenniet – är de allra fles-
ta av vardagsrummets besökare helt ovetande 
om Justus betydelse för Wendelsberg. De är 
inte heller särskilt nyfikna på den saken. Men 
ganska många undrar vad det är han inte har 
i högerhanden. De finner inget särskilt märk-
värdigt med att Justus lutar sig ganska noncha-
lant mot en talarstol. Avmålade rektorer bru-
kar inte stå så. De står helst framför bokhyllor. 
Men vad är det med högerhanden? Varför ser 
det ut som han håller i något som inte syns? 
Teorierna har varit många. En av de mer säreg-
na är att Justus från början höll i en pipa som 
en tobaksfientlig skolledning låtit retusche-
ra bort. Någon har antagit att Justus haft ett 
gummiband mellan tummen och pekfingret 
som antingen smätt iväg eller bleknat bort, av 
solljus. Andra teorier drar sig mer åt det bisar-
ra hållet. Den lite färglösa sanningen är – han 
håller inte i någonting alls.

Eller – det kanske han gör? Han håller kanske i 
en predikatsfyllnad, ett adverb eller ett kompa-

rativ av ordet liten. Det är fullt möjligt. Justus 
undervisade ju i svenska.

När Lasse Johnson målade bilden var handen 
kanske inte det som väckte mest intresse. Det 
var Justus hela gestalt som var det spännande. 
Vid den tiden – slutet av 1940-talet – stod fö-
reläsare bakom talarstolen. Talarstolen erbjöd 
då ett skydd mot åhörarna. Så fungerar det 
fortfarande. Talaren visar bara en del av sin 
person och får ett betryggande avstånd till sin 
publik. Talarstolen ger makt och myndighet. 
Justus står vid sidan. Man ser hela hans kropp. 
Han blir sårbar. Man kan ifrågasätta honom – 
även om han kanske inte var så förtjust i just 
det. Det är en bild av en rektor som inte enbart 
har inflytande genom sin titel utan snarare ge-
nom att vara öppen för intryck och förändring. 
Justus nonchalanta hållning och den öppna 
handen ger bilden av en modern pedagog som 
säger – det är förmodligen såhär – men man 
kan inte vara säker – jag kan ha fel.

Lasse Johnson, som målat bilden, var en gång 
Justus elev. Johnson kom från Norra Råda i 
Värmland. Han utbildade sig vid Caleb Alt-
hins målarskola 1918–1920 och vid Konsta-
kademien 1920–1924. Hans målningar finns 
bland annat på Nationalmuseum och Moder-
na Muséet i Stockholm och i Svenska Statens 
porträttsamling på Gripsholms slott. Och så 
på Wendelsberg förstås. Den stora bilden på 
väggen i matsalen – Veterensningen i Delfi – 
är också målad och skänkt av Lasse Johnson.

Sven Östberg

Justus Elgeskog, rektor på Wendelsberg 1928–1947, vakar allt jämt över verksamheten 
i dagrummet.
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– Intressen..? ...? Jag är väl något av en 
arbetsnarkoman. Jag gillar att jobba!

                            – Anneli Gunnarsson Simu

”
”

Hon började som timlärare i engelska på Wen-
delsberg hösten 1990, efter att ha headhuntats 
av Inger Schmidt, så då var lärare här. Dess-
förinnan hade Anneli gått en sekreterarutbild-
ning, tagit hand om andras barn i Zürich och 
egna barn i Göteborg, utbildat sej till – och ar-
betat som – hotellreceptionist, och dessutom 
gått ämneslärarutbildningen i Göteborg med 
engelska och tyska som huvudämnen. 

mängd olika projekt tillsammans med IOGT-
NTO, NBV, UNF och andra organisationer. 
Samtidigt hade hon ett antal styrelseuppdrag i 
IOGT-NTO-nära organisationer.

Anneli har alltid gillat nya utmaningar, och när 
hon blev erbjuden en tjänst som verksamhets-
ansvarig på IOGT-NTO/Älvsborgs distrikts-
expedition i Borås 2007, så tackade hon ja! 
Där stannade hon i åtta år. 2015 var det dags 
att fortsätta mot huvudstaden, där hon börja-
de jobba som kanslist på NSF:s kansli på Stora 
Essingen. Det höll hon på med tills hon i au-
gusti 2020 för andra gången blev headhuntad 
av Wendelsberg. Denna gång genom rektor 
Sören.
– Var det inte jobbigt att långpendla till Stock-
holm från Mölnlycke? frågar jag Anneli när vi 
sitter på coronaavstånd i Tysta rummet utan-
för konferensrum Bruno (gamla biblioteket) i 
Huvudbyggnaden.
– Nejdå, säger Anneli. Det första halvåret i 
Stockholm passade jag på att läsa in en 7,5-po-
ängskurs i ”Alfabetisering” vid Göteborgs 
universitet. På tåget läste jag kurslitteratu-
ren. Jätteintressant! Jag lärde mej massor om 
hur läsinlärning går till! Efter det har jag läst 
många böcker på tåget. Men visst är det skönt 
att kunna promenera till jobbet på fem minu-
ter, som jag gör nu.

Annelis huvuduppgift på skolan nu är att vara 
husvärd. Det innebär att hon har hand om det 

Anneli – virvelvinden som 
återvände

Anneli, fångad på väg mot internatet med ny brödrost.

Anneli Gunnarsson Simu gjorde i höstas comeback på Wendelsberg, 
efter 13 års långpendlande mellan hemmet i Wendelsbergsparken och 
distriktsexpeditioner och kanslier i Borås och Stockholm. 

Denna breda bakgrund visade sej vara extremt 
användbar på Wendelsberg, och timtjänsten 
växte lavinartat. Under 17 år jobbade Anneli i 
olika faser med språkundervisning på Allmän 
linje och bokföring på Fritidsledarutbildning-
en, hon var ekonomiassistent, hon var kura-
tor och hade hand om rumsfördelningen på 
internatet. För att bara nämna några saker. 
Efter hand blev hon engagerad i ”Projekthu-
set” på Wendelsberg och var med och drev en 

mesta som har med internatet att göra. Hon 
fördelar rummen vid kursstarten, har hus-
möten där man diskuterar boendefrågor, hon 
pysslar om elever och ser till så att brödros-
tarna fungerar. Det är mycket praktiskt arbete 
men framför allt är det fokus på det elevsoci-
ala. 

Och när vi planerade en ny SMF-kurs på sko-
lan blev Anneli snart insyltad. (Mer om vad en 
SMF-kurs är finns att läsa på annan plats i det-
ta årsblad!)

Snart står rektor Sören och rycker i Anneli för 
något annat projekt …

– Vad har du för intressen? frågar jag, fast jag 
nog vet svaret.
– Intressen..? ...? Jag är väl något av en arbets-
narkoman. Jag gillar att jobba! Och jag gillar 
att arbeta med och för människor i olika situ-
ationer. Jag brinner för demokratifrågor och 
vill vara med och bidra till ett samhälle där 
människor mår bra! Nu måste jag dra vidare 
till ett annat möte, säger Anneli och virvlar vi-
dare.

Det är gött att du är tillbaka, Anneli!
Här finns mycket kvar att göra!

Ola Karlberg
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Wendelsberg har bedrivit 
lärarassistentutbildning sedan 
i januari 2018. Först som 
bristyrkeskurs i samarbete 
med Arbetsförmedlingen 
och Folkuniversitetet. Sedan 
hösten 2019 genomförs den av 
Wendelsberg som en yrkesinriktad 
folkhögskolekurs. 

Jag var på en konferens med lärarassistentut-
bildningar i januari 2018 på Eskilstuna folk-
högskola. Det var oerhört viktigt för oss som 
precis skulle starta vår utbildning. Jag sög i mig 
all ny kunskap och var inspirerad av tankarna 
om att skapa ett starkare samarbete mellan 
folkhögskolorna, men inget hände och allt ver-
kade rinna ut i sanden.

När bristyrkeskurserna lades ner och arbets-
förmedlingen var ute ur bilden, så började tan-
karna från den tidigare konferensen att vakna 
till liv. Jag pratade med rektor Sören om saken, 
vilket ledde till att vi bjöd in till en konferens 
på Wendelsberg i början av februari 2020.

När inbjudan gått ut visade det sig att åtta sko-
lor redan hade startat ett samarbete på höst-
lovet 2019 och skulle återsamlas igen ungefär 
samma tid som Wendelsberg bjudit in till. 
Men efter att ha pratat med några olika per-
soner på två av folkhögskolorna, så slogs allt 
ihop till en konferens på Wendelsberg. Det var 
väldigt spännande att träffa kollegor från de 
olika skolorna. Vi var ca 30 deltagare från 18 
skolor (från Skåne till Norrbotten, från Kalmar 
till Ljungskile). Dag två gjorde vi en ambitiös 
arbetsplan för att kunna starta en förening för 
samverkan mellan lärarassistentutbildningar-

na på folkhögskola, enligt förebilden fritids-
ledarutbildningarna. Vi bildade en ramverks-
grupp för att samordna skolornas kursplaner 
och en interimsstyrelse för att samla oss till en 
ny konferens i Nyköping i maj 2020.

Föga anade vi då att Corona-pandemin bara ett 
par veckor senare skulle förändra hela samhäl-
let och stänga ner utbildningen till distansstu-
dier. Men hur gick det med samarbetet, rann 
allt ut i sanden igen …? Nej, jag är mycket stolt 
över att berätta att det hölls en konferens i maj, 
men på distans via ZOOM. Det har också va-
rit ett bildandemöte av föreningen i oktober. 
Vi heter numera FLiS = folkhögskolor med 
lärarassistentutbildning i samverkan. Under 
en månad innan jul hade vi en remissrunda 
över det ramverk som nu är framtaget, och 14 
skolor har i dagsläget blivit medlemmar. Det 
är väldigt mycket som vi behöver jobba med 
och helst ska allt vara gjort redan igår. Men att 
vi kommit så här långt på mindre än ett år är 
fantastiskt. Alla är väldigt engagerade och drar 
i olika trådar. För att kunna jobba vidare mot 
gemensamma intyg, forskningsanknytning, 
samarbete med branschråd i regioner kring 
skolans yrkesgrupper, få utbildningen SEQF 
5-bedömd (så att den kan jämföras med andra 
utbildningar), få med fackförbunden på att ac-
ceptera en ny yrkesgrupp och en massa annat 
i stort och smått. Just nu arbetar vi mot nästa 
ZOOM-konferens i mars. Det känns lite grann 
som att vara nybyggare i vilda västern, vi har 
gett oss ut i okänt och obrukat land. Tänk att 
få vara med och bryta ny mark i folkhögskol-
eland.

Eva Selander
kursansvarig Wendelsbergs lärarassistentut-
bildning
medlem i FLiS styrelse

Deltagare från olika folkhögskolor på konferens på 
Wendelsberg om samverkan kring lärarassistentutbildningar

FLiS – ett nytt samarbete i 
folkhögskolevärlden
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David och jag, 
vårt liv ihop i 
51 år
I somras fick Jenny Gustafsson 
på vår skolexpedition ett samtal 
från Gudrun Johansson om att 
hennes man, David Johansson 
(elev 1955–57), gått ur tiden och 
därmed kommit till slutpunkten 
för sitt livslånga medlemskap i 
kamratförbundet. Samtalet följdes 
av ett mejl där Gudrun beskriver 
Davids och hennes gemensamma 
liv. Vi tror att även dagens elever 
kan ha glädje av att läsa detta 
tidsdokument. Här är Gudrun 
Johanssons mejl (i något förkortad 
form på grund av utrymmesskäl).

David föddes 1934 i en harmonisk familj på 
Hälsö i Göteborgs skärgård. Där rådde frid och 
lycka, David var fjärde barnet i skaran; Joel, 
Frank, Ingrid och så David som den omhul-
dade ”lillpojken”. Han blev älskad och ”bort-
skämd” av syskon och föräldrar och hela släk-

ten på Hälsö och i Dalsland. Den kärleken bar 
han med sig hela livet. Den kärleken räckte till 
alla människor och djur och natur i hans väg. 
Han brydde sig om hur det gick för alla, i såväl 
glädje som i sorg.

Han fick gå 7 år i folkskolan och läste ytterli-
gare ett halvår på ”Fortsättningsskolan”. Sedan 
måste han börja dra sitt strå till stacken … Det 
var inte väldigt gott om pengar, trots att pappa 
Manne var fiskare med eget fiskebåt. Mamma 
Agnes var hemma och skötte bokföringen.

Under kriget fick de hjälp av släktingar i Dals-
land, det glömde han aldrig. Familjen blev eva-
kuerad till en bondgård i Bollebygd. Där fick 
han sköta hönsen, ett viktigt uppdrag för den 
5-årige gossen David. Han hade fått en tramp-
cykel, som han var mäkta stolt över! På den 
kunde han frakta mat åt hönorna. Det var en 
lycklig tid för honom, han visste inte mycket 
om 2:a världskriget då.

Som tonåring gick han 7 år i lära hos brodern 
Frank, som hade småbåtssnickeri på en holme 
i Hälsö hamn. Där lärde han sig finsnickra. 
Båda bodde hemma hos Agnes och Manne. 
Det var tur, nödvändigt och självklart att vända 
på slantarna. På Hälsö rådde stor gemenskap, 
alla visste allt om alla. 

Hans stora intressen var friidrott, fotboll och 
leka bland bergen med kusinerna. TV fanns 
inte, så de var utomhus hela dagarna i ur och 
skur. På egen hand rodde han över till Rörö för 
att ta lektioner i dragspel. Han lärde sig noter 
och att ”basa”. När Frank flyttade till eget båt-
varv i Ekenäs, söder om Kalmar, blev det dags 
för David att gå vidare på egen hand. Han gick 
på Wendelsbergs folkhögskola i två år, 1955–
57, arbetade ssom vaktmästare där under vår-
terminen 1957. Han tog till sig livsstilen från 
Wendelsberg, värderingar, folkbildning och att 
det ska vara roligt att studera genom hela li-
vet. Detta präglade honom i hans yrkesliv som 

folkskollärare. Han gick från fiskarpojke till yr-
kesman. Han sökte och kom in på Folkskolese-
minariet i Göteborg som tog 4 år.

Just när han var klar med sin lärarutbildning, 
dog pappa Manne 1960. I samma veva fick bro-
dern Frank och hans fru Elsy sin dotter Anet-
te. De har varit nära vänner och ett stort, stort 
stöd för David. Även jag fick senare ta del av 
den fina sammanhållningen.

David tog anställning 4 år i Munkedal. Därefter 
valde han Nävekvarn vid Bråviken, där han och 
jag träffades och genast blev ett par! Vi höll se-
dan ihop hela livet, han var min livskamrat och 
kärlek under alla 51 år vi fick uppleva tillsam-
mans! Vi blev ett typiskt VI-par! ALLT gjorde 
vi ihop!

Gudrun Johansson

På fotot visas fr.v. pappa Manne (skeppare på Normy), Frank (båtbyggare, som lärde David att fin-
snickra), David i 20-årsåldern före Wendelsberg, storasyster Ingrid, som hade Posten på Hälsö och 
mamma Agnes, som skötte bokföringen.).

David Johansson var elev på Wendelsberg 
1955–57 och arbetade också på skolan som 
vaktmästare
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Sedan förra utgåvan har vi hunnit med att göra 
i varje fall två utrymmen mer ändamålsenliga 
utifrån nuvarande behov. Det ena är det ”gamla 
biblioteket” eller Justus bibliotek som det nog 
också kallats. Just därför att stora delar av bok-
samlingen nog härrör sig från legendariske Jus-
tus Elgeskogs era på skolan som rektor 1928-
1947. Sanningen är nog att även ett antal andra 
rektorer och bibliofiler på skolan bidragit till 
ansamlingen av böcker i källaren. Det där kan 
nog någon vara intresserad av i framtiden, har 
de säkert tänkt i all välmening. Vid en närmare 
genomgång år 2020 bedömde vi nog att det där 
”som någon nog kan vara intresserad i fram-
tiden” nog har minskat i omfång. Men en del 
fanns allt kvar och det har vi flyttat till andra 
regioner på skolan. Till exempel in i arkivet el-
ler till skolans mer allmänna boksamlingar. 

Justus bibliotek skall nu inte förväxlas med Jus-
tus arkiv som på ett välordnat sätt bland annat 
innehåller Justus Elgeskogs otaliga brevväx-

lingar med olika delar av omvärlden samt en 
del mer personliga samlingar av diverse publi-
kationer. De står där de står och kommer fort-
sätta med det.

Efter utförd utgrävning upptäckte vi att det 
satt några fällbara stolar skruvade mot lång-
väggen, sannolikt en rest från hörsalen allde-
les efter ombyggnaden i början av 1930-talet. 
Dessa har väckts till pånyttfödelse av skolans 
egen konservator Tomas Larsson och används 
nu som extrasittplatser i sammanträdesrum-
met Bruno samt som besöksstol hos interna-
tansvarig. Återbruk är en dygd. Ryktet säger att 
lokalen på 80-talet även använts som rökrum 
vilket sänder kalla kårar längs ryggraden med 
tanke på dagens rigorösa brandskydd på sko-
lan. Tidens tand, fuktgenomsläpp i ytterväggar 
och att generationer av möss levt loppan en tid 
i rummet gjorde att allt annat än totalrenove-
ring var uteslutet. Efter renovering av putsade 
väggar, ny färg på väggar, golv och tak, ny be-

Gamla utrymmen fyller nya 
behov
Utgrävningarna i Wendelsbergs undre regioner, i huvudbyggnadens 
källare, fortsätter i varierande tempo. Där finns många mystiska krypin 
som är svåra att förstå vad de varit till för under olika tidsperioder. 

lysning, ljudabsorberande skivor i taket och ny 
inredning och teknik, är rummet nu redo att 
ta emot en ett tiotal deltagare åt gången. Lo-
kalen är särskilt tänkt för det digitala med allt 
vad det innebär i form av programmering och 
pyssel och knåp med enklare robotar eller vad 
som nu kommer att hittas på i vår dynamiska 
folkhögskolemiljö.

Det andra utrymmet som också grävts ut var 
mer okänt för de flesta. Innanför Bagarstugan, 
på vägen mot keramiksalen (som just nu inte är 
en keramiksal utan ett gammalt kök men som 
just nu används som repetitionslokal …) fanns 
på vänster sida ett förråd bakom en särskilt ful 
trävägg. I förrådet som sedan länge saknade 
belysning fanns bara sådant som alla glömt 
bort och ingen saknat. Få har ägnat detta ut-
rymme en tanke de senaste decennierna, för-
utom när någon ibland ställt in något som man 
inte vetat var man annars skulle göra av. Sedan 
blev det kvar där. Till exempel stelnad ljusmas-

sa från ljusstöpningarnas tidevarv, gipsmasker 
som inte längre passar på de ansikten de en 
gång gjutits av från, kurslitteratur som redan 
för trettio år sedan passerat bäst före datum. 
Ja, och en hel del annat …

Nå, träväggen revs ned, lös puts knackades 
bort, ny puts kom upp, ny färg, nya armaturer 
och simsalabim så har vi ännu en användbar 
lokal i en högst annorlunda miljö. I första hand 
blir det en utökning av antalet sittplatser för 
hungriga deltagare, i andra hand en plats för 
mer enskilda möten och samtal. Sådana får vi 
aldrig nog av. 

Sören Eriksson

Lärare David Eriksson har tagit en grupp engagerade deltagare med sig ner i den nya lektionssalen 
som tidigare varit både arkiv, bibliotek och rökrum
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Inställt!
 ”En inställd spelning är en spelning det också 
eftersom det väcker känslor som saknad, irrita-
tion och bitterhet.” Det är ett citat av Ulf Lun-
dell efter ett inställt framträdande på Hults-
fredsfestivalen någon gång på 90-talet. Nu vet 
vi ännu mer vad han menade. Vi har upplevt 
mycket på samma tema under det gångna året. 
Längre in i framtiden kommer många att sitta 
där och skrocka, kommer ni ihåg hur det var 
under coronatiden? Många kommer att kom-
ma ihåg och de som inte gör det därför att de 
inte var födda då kommer sannolikt att tvivla 
på vissa uppgifter. Till exempel att vi på Wen-
delsberg inte kunde genomföra vår glamourö-
sa cricketbal eller att den ofattbara julfesten 
krympte till ett mindre men högst värdigt jul-
bord för några särskilt utvalda. Eller att det se-
dan begynnelsen årligen återkommande Kam-
ratmötet helt ställdes in. För drygt ett år sedan 
för de flesta fullständigt vettlösa tankar.

Så har det varit i drygt ett år nu och en farlig 
sak är att vi i viss mån nog vant oss lite. Mot 
vår vilja och med stort lidande. Så här i ljuset 
av vad pandemin fört med sig får man väl ändå 
inse att en inställd cricketbal och ett något 
enklare julbord än vanligt är rimliga inskränk-
ningar i vår tillvaro här på skolan i jämförelse 
med mycket annat som hänt. Även om ju en 
bal på Wendelsberg kan vara … fullständigt 
underbar …

Det började väl i januari med att vi som alla 
andra talade om det där viruset som bara fanns 
i Kina och det vet man ju hur det är där. Men 
snart fanns det visst i Italien också, kanske i 
Österrike och möjligen i Frankrike eller om det 
var Spanien och där vet man ju också hur det 
kan vara. Inte alls som i Sverige. Plötsligt fanns 
det tydligen ett fall i Jönköping också men den 
personen var isolerad så det var väl lugnt. Eller 
ja, det var visst en handfull stockholmare och 
senare göteborgare som åkt skidor någonstans 
men det ordnar sig nog med det. Det gjorde 
det inte och vi blev tvungna att ställa in vår-
festen. Vi lärde oss också uppseendeväckande 

snabbt vikten av att hålla avstånd, hur man på 
bästa sätt tvättar händerna och att man skall 
stanna hemma, inte bara om man är sjuk utan 
när man har symptom. Vilket det ibland kan 
vara en viss skillnad på men inte alltid. Man 
fick mycket tips om hur man skulle besluta och 
bete sig från en uppsjö av nyutexaminerade 
eller i varje fall inte tidigare kända epidemio-
loger.

En måndag i mars samlades lärarrådet som 
vanligt och talade om ditt och datt. Visst hade 
några skolor i andra delar av landet börjat med 
distansundervisning men det tänkte vi nog inte 
skulle bli aktuellt för vår del. Dagen efter ång-
rade vi oss. Det blev för övrigt nödvändigt efter 
att ha lyssnat på den första, av de som sedan 
skulle komma att bli till en serie av presskonfe-
renser med utbildningsminister Anna Ekström 
som medverkande. På två dagar ställde vi om 
hela den allmänna kursen och lärarassistentlin-
jen till distansundervisning. Det är egentligen 
omöjligt men gjordes ändå. Bildsalen, A-salen 
och alla de andra klassrummen byttes över en 
natt ut mot digitala klassrum på nätet. Istället 
för att ha deltagarna i sittandes i lokalen tittade 
de nu var och en med olika förtjusning ut från 
lärarens bildskärm ur en mycket liten bildruta. 

En del pratade utan att ha mikrofonen på, även 
lärare, vilket ju kan vara skönt ibland men frus-
trerande för den som faktiskt vill höra. Andra 
hade alltid mikrofonen på och delade med sig 
av allehanda vardagsljud från hemmets inte 

alltid så lugna vrå. Det räknades, förelästes, 
grupparbetades, filmades, redovisades, yoga-
des, somnades … Ja, det var en resa för både 
deltagare och lärare. Men ganska snart hittade 
vi ändå formen för det nödvändigas pedago-
gik. För lite så har det nog varit. Visst har det 
digitala sina fördelar och öppnar oanade möj-
ligheter på många sätt. Men det som är själen 
i folkhögskoleverksamheten är svårt att ersätta 
med digital teknik. De ständiga mötena och 
interaktionen människor emellan. Små möten, 
stora möten, spontana möten, jobbiga möten, 
goda möten, häpnadsväckande möten … Nej, 
det digitala fungerade men det var inte riktigt 
bra för någon om man skall vara helt ärlig. Vår-
festen ställdes in, cricketbalen ställdes in, Val-
borg, otaliga samtal, kamratmötet ...

Kamraterna på Wendelsbergs skolscen däre-
mot, på teaterlinjen och musikallinjen, de var 
kvar på skolan. Men också de fick på ett krea-
tivt sätt kasta om och trixa med undervisning-
en. Dans, körsång och ensemblearbete av tä-
tare art är inte direkt det bästa i pandemitider. 
Vårens annars så välbesökta och uppskattade 
teaterfestival blev en mindre variant för de 
allra närmaste. Men att skolscenens deltagare 
och också övriga som bor på internatet fanns 
kvar på skolan gjorde att också personalen 
lyckades överleva mentalt. Vi stängde aldrig 
ned, det var fullt av liv på skolan trots att myck-
et genomfördes på distans. Till viss del var allt 
som vanligt även om inget var sig likt. 
Så kom sommaren och vi såg vad gäller smitt-
läget ljuset i tunneln. I augusti startade vi med 
alla deltagare på plats om än med rigorösa för-
hållningsregler. Alla deltagare välkomnades av 
rektorn som från huvudbyggnadens tak med 
megafon underströk vikten av att hålla avstånd 
och tvätta händerna. Så fortsatte det under 
hela hösten. Balanserades på slak lina och med 
många fattade beslut om den just då närmaste 
framtiden där ingen människa i stunden kunde 
veta om det var rätt eller fel beslut som fatta-
des. Det var det nog. Vi har haft ett antal som 
smittats av covid-19 på skolan men så vitt vi 
förstår har det inte skett på skolan. Internatet 
har i skrivandets stund under hela tiden varit 
helt fritt från smitta vilket vi är särskilt tack-

samma för.

I brist på de större festerna och tillställningar-
na gläds man å andra sidan mer åt de mindre. 
Sällan har väl skolans årligen återkommande 
dag för lövräfsning i kyliga november väckt 
sådan glädje och tacksamhet bland både delta-
gare och personal. Eller tacksamheten från del-
tagarna för att de överhuvudtaget fått vara här. 
Eller att julgranen på gårdsplanen var ovanligt 
vacker och lockade människor som ville foto-
grafera sig med vår gran. Ibland är det lilla gott 
nog.

Skolscenens teaterlinje fick i alla fall ge ett stör-
re antal föreställningar av årets barnproduk-
tion som denna gång handlade om träsktrol-
let Shrek. Det skedde innan den andra vågen 
rullade in över landet och vi är så tacksamma 
för att bygdens barn hann få skratta och få sitt 
nödvändiga kulturvaccin som de kommer att 
ha nytta av under lång tid framöver. 

Musikallinjen har tappert kämpat med att fär-
digställa allt inför en i skrivandets stund högst 
osäker premiär av årets revy ”Smittad av HY-
BRIS”. En makalös scenografi står färdig på sce-
nen och ensemblen har sällan varit så samkörd 
och entusiastisk. Föreställningen innehåller 
dessutom en oväntat stor dos med vaccin. Nu 
väntar vi bara på publiken. Kommer den att 
sitta i salongen eller bakom en skärm? Just idag 
vet ingen. 

Sören Eriksson

Biologilärare Wil Coppen var både förvånad 
och glad över hur snabbt han och deltagarna 
tillsammans klarade av att ställa om till un-
dervisning på distans. 

Ett resultat av en bildlektion ute i coronatider.
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Snickeri för 
skådespelare
Blir jag en bättre skådespelare om 
jag snickrar?
Det finns nog en och annan kursdeltagare på 
Wendelsbergs teaterutbildningar som ställt sig 
den frågan. Det finns nog en och annan som 
ställt samma fråga direkt till sina lärare – och 
fått svaret – det är fullt möjligt. Även om man 
inte blir en särskilt mycket bättre skådespelare 
av att ha snickrat, svetsat eller tillverkat kos-
tymer så mår föreställningarna bra av att ha 
scenografi och påklädda skådespelare. De mår 
faktiskt mycket bättre av att ha de där sakerna 
än att vara utan dem.

Det finns delar av teaterutbildningarna på 
Wendelsberg som skall vara så lika verklighe-
ten på en yrkesverksam teater som möjligt. På 
Wendelsbergs teater vill vi ha samma sorts pu-
blik som på en vanlig teater och arbetet med 
att skapa teaterföreställningarna skall inne-
hålla samma saker som de gör på yrkesteatrar-
na. Det skall alltså repeteras, det skall byggas 
dekor, det skall tillverkas kläder, det skall göras 
reklam och det skall säljas biljetter. Bland an-
nat. Enda skillnaden mot andra teatrar är att 

här finns det inga specialister. Kursdeltagarna 
blir tvungna att bli teaterspecialister. Det tror 
vi att de kommer att ha ovärderlig nytta av i 
sina framtida arbeten som skådespelare. Eller 
vad de nu kommer att syssla med.

På Wendelsberg erbjuder vi allmänheten två 
stora uppsättningar. En barnteaterföreställning 
och en nyårsshow. Barnföreställningen 2020 
blev Shrek – historien om det gröna träsk-
trollet som räddar en prinsessa från både en 
eldsprutande drake och ett äktenskap med en 
maktfullkomlig aspirant på kungatronen. His-
torien som bygger på en bok från 1990 är mest 
känd som animerad film. I böcker och anime-
rade filmer är det inga problem med att ideli-
gen byta miljöer. Det är mycket mer problema-
tiskt när man gör teater. I den något förenklade 
version som gavs på Wendelsberg behövdes: 
ett träsk – med Shreks dass, en stig genom en 
skog där man i tur och ordning träffar på en 
grotta, en gammal lada och en hängbro över 
en ravin fylld med glödande lava. Vidare be-
hövdes en stad med ett torg och ett torn – där 
draken håller en prinsessa inspärrad.

Wendelsbergs scen är visserligen nästan 100 
kvadratmeter stor, men det är ändå mycket sa-
ker som skall få plats. Särskilt om man lägger 
till 20 skådespelare och en eldsprutande drake.
När arbetet med Shrek startade i mitten av 
augusti var stora delar av hittepåarbetet redan 

En scenografi växer fram. I det här fallet från en skiss på papper til en modell som sedan blir till 
verklighet.
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gjort. Gammelrektor Sven Östberg hade re-
dan funderat på scenografin någon månad och 
knåpat ihop både ritningar och modell.

Sven har gjort scenografier till operor i snart 
20 år. Operor är på sitt sätt enklare än till barn-
teater. När man gör en operascenografi kan 
man stilisera och förenkla. En vuxenpublik kan 
ofta tycka att en marmorpelare gjord av smala 
tygremsor är spännande och elegant. En barn-
publik tycker ofta att en sådan pelare mest ser 
ut som smala tygremsor som någon häftat ihop 
en cirkel. Sådana pelare imponerar inte på 
7-åringar. De vill ha saker som ser ut som verk-
lighet. Det är inget att säga om. Det är bara att 
foga sig och göra något som helst ser lite mer 
ut som en skog än en skog gör – i verkligheten.

En besvärlig sak för en scenograf är att hitta 
precis den form eller den bild som leder pu-
blikens egen föreställningsförmåga rätt. Helst 
skall det fungera så att det räcker med att se en 
enda sak – en säng till exempel – för att man 
automatiskt skall tänka – vi är i ett rum där en 
sagoprinsessa sitter inspärrad av en eldspru-
tande drake. Hur det ser ut i verkligheten har 
mindre betydelse. Det som räknas är vad som 
uppstår i betraktarens huvud. Människor är 
olika men många av de där föreställningarna 
är väldigt lika – och det är scenografens smala 
lycka.

Ett exempel på detta är att om man på scenen 
bygger ett rum i rött och svart så är det förfä-
rande många som säger – jasså, du har byggt 
en bordell. Det har alltid förvånat mig, att så 
många människor vet hur det ser ut på en bor-
dell. Jag har själv inte den blekaste aning ef-
tersom jag aldrig sett någon. Det finns mycket 
kvar att upptäcka.

Det fanns en tid då man drog igen ridån mellan 
olika scener. Det bör undvikas. Publiken tap-
par snabbt koncentrationen och börjas prassla 
med påsar eller kika i mobiltelefoner och den 
nya scenen med den nya miljön får en besvä-
rande startsträcka. Nej – det får inte förekom-
ma några skarvar mellan miljöbytena. Shrek 
och hans kamrat åsnan måste faktiskt vandra 

genom skogen och över hängbron i ett svep.

En effektiv lösning på sådana problem är att 
använda en vridscen. Alla miljöerna kan stå på 
en stor karusell och vridas fram allteftersom de 
behövs, och så fick det bli i pjäsen om Shrek.

Finns det en vridscen på Wendelsberg teater? 
Nej – men man kan bygga en.

Arbetet började 20 augusti. Redan den 19:e 
hade virkesleveransen kommit med 120 meter 
regel 45 X 170 och 30 st. 18 mm. plywoodski-
vor. De 24 tripodhjulen som skulle bära upp 
vridscenen fanns redan i lager. Lastbilen med 
virke hade också med sig 300 meter glespanel 
28x70 och 40 tunna plywoodskivor. Det skulle 
ju stå något ovanpå vridscenen också. Ett torn 
med en inlåst prinsessa till exempel.

Fem kursdeltagare och gammelrektorn hade 
fram till 1:e oktober på sig för att bygga fär-
digt. De hann. Det gjorde också kostym- och 
rekvisitafolket. Man hann repetera också och 
åstadkom en enastående sevärd föreställning. 
Marknadsförarna såg till att över 40 föreställ-
ningar blev fullsatta med jublande barn – och 
vuxna. En fullsatt föreställning innebar dess-
värre en coronaanpassad fullsatt föreställning 
– 50 personer. Tio ytterligare föreställningar 
var slutsålda, men måste ställas in efter skärp-
ta coronaregler.

Till sist. Man skall inte oroa sig över att skå-
despelarna på Wendelsberg måste arbeta prak-
tiskt nästan halva dagarna. Föreställningen 
hade förmodligen inte blivit ännu bättre om 
man sluppit såga och skruva och fått repetera 
mer. Det är nu så med skapande att det kräver 
vila. Man fungerar som jaguaren. Man spring-
er snabbt och koncentrerat. Men efter en gan-
ska kort sträcka blir man utmattad och måste 
vila. Man orkar helt enkelt inte öva så mycket 
mer än fyra timmar om dagen. Sedan måste 
man vila och tänka på annat. Det kan man göra 
i snickeriet eller i syateljé.

Sven Östberg
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På Allmän linje har vi under många år haft nå-
got vi kallar litteraturseminarier. Två gånger 
per termin gör vi lärare upp en lista med oli-
ka romaner (oftast) som deltagarna kan välja 
mellan. När vi väljer ut böcker försöker vi hitta 
sådana som finns i pocket, så dom är möjliga 
att köpa för fattiga studenter. Vi försöker ock-
så ha en balans mellan manliga och kvinnliga 
författare.

Oftast har den första seminarieomgången på 
hösten innehållit svenska romaner och den an-
dra nordiska. På våren har vi startat med euro-
peiska romaner och avslutat med en omgång 
utomeuropeiska. Eleverna väljer en bok, läser 
den och lämnar in en recension före seminari-
et. Sedan träffas alla som läst samma bok och 
samtalar om den tillsammans med en lärare 
under 80 minuter. 

I år ville Lärarassistentutbildningen och 
Skolscenen också vara med! Listan på böcker 

att välja mellan växte från normala 7 till 12 och 
antalet deltagare från ca 70 till 130.

Här är dom fyra mest valda böckerna vid semi-
narieomgången i vecka 6:
Alkemisten av Paulo Coelho
Hönan som drömde om att flyga av Sun-Mi 
Hwang
Där kräftorna sjunger av Delia Owens
Tjänarinnans berättelse av Margaret Atwood

Responsen har varit mycket god! Många har 
uppfattat det som givande att mötas över lin-
jegränserna och det känns som samtalen om 
böckerna fick ytterligare en skjuts när fler er-
farenheter och perspektiv kom med. 
Detta är sann folkbildning!

Ola Karlberg

Litteraturseminarier

Deltagare i litteraturseminarierna i vecka 6. Från vänster: Sarah Kheirkhah, N, Thomas Franzén, 
LA, Peter Dahl, lärare, Sahel Dehsadimoghaddam, S, Ella Rose, KD, Lukas Walberg Wesström, V, 
Gabriel Dawkins, N. 

TYSTNAD! TAGNING!

Filminspelning pågår inför serien ”En högre klass”

Wendelsberg är av och till en populär filmin-
spelningsplats med sina tidstypiska och vackra 
miljöer. Senast var det ett antal scener ur se-
rien Vår tid är nu, före det serien Molanders 
och före det …

I våras och höstas var det dags igen för pro-
duktionsbolaget Jarowskij som spelar in den 
kommande dramaserien En högre klass för 
Viaplay. Det är lika roligt som besvärligt varje 
gång vi får frågan om att vara inspelningsplats. 
Klart att vi vill … men det påverkar verksam-
heten en hel del när filmteamen med sina pro-
ducenter, regissörer, sminkteam, scenografer, 

och cateringfirmor väl drar fram och breder ut 
sig i lokalerna och skriker TYSTNAD! TAG-
NING! Och överallt sitter skådespelare och 
statister och väntar och väntar och väntar … 
Där mellan tagningarna smyger Wendelsbergs 
deltagare och personal så ljudlöst det bara går 
och hoppas att man av misstag kommer med i 
någon tagning. Risken är liten.

Men vi ser fram emot att se resultatet. Håll 
ögonen öppna, rätt som det är flimrar scener 
från Wendelsberg förbi på TV-skärmen.

Sören Eriksson
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Nej, pyramidspelandet på Wendelsberg är inte 
så syndigt som det låter!

Under många år har vi haft en schackpyramid 
på gång i dagrummet. En schackpyramid fun-
kar så här: Alla som vill vara med skriver upp 
namn och klass på var sin liten papperslapp på 
anslagstavlan. Namnlapparna ska bilda en py-
ramidform. En deltagare ligger på den övers-
ta nivån, på den andra nivån finns två, på den 
tredje tre, osv. Om jag ligger på nivå tre kan jag 
utmana en som ligger på nivå två. Om jag vin-
ner, så byter vi plats, annars ligger båda kvar. 

När pyramiden startar är det lottning av plat-
serna, men efter hand hamnar nybörjare i den 
nedre delen av pyramiden, och mer vana spe-
lare i den övre. På så sätt kan alla möta mot-
ståndare som ligger på ungefär samma nivå, 
och den som tränar hårt kan avancera.

Vi har genom åren varit ca 10 som varit aktiva 
i schackpyramiden, men i år har schackspelan-
det exploderat. Vi har 20 i pyramiden och dess-
utom många som sitter i dagrummet och spe-
lar utanför pyramiden. Orsaken är den rosade 
miniserien The Queen’s Gambit, som orsakat 
schackfeber i många länder. Se den om ni inte 
redan har gjort det!

Vi har fått ett nytt pingisbord utanför västra 
entrén! Det är ett bord som är gjort för utom-
husbruk och som tål slaskiga göteborgsvintrar. 
Så fort bordet kom på plats sent i våras bör-
jade det användas och blev en samlingspunkt 
för både spelare och åskådare ända in i mör-
ka december. Nu har snön tinat och snart dy-
ker pingisentusiasterna upp runt bordet igen. 
Många spelar bara för skojs skull, men mot 
slutet av hösten uppstod det även en pingispy-
ramid!

Ola Karlberg

Pyramidspel på Wendelsberg

Vinnaren av schackpyramiden 2019/20, Ro-
man Stahlman, inviger klasskamraten Tilda 
Persson i schackets grunder. Båda går Tredje 
året.

Hadi Sadeghi, Samhället, och Amir Saffari, 
Världen, har spelat flitigt vid det nya pingis-
bordet i vinter. Amir ligger i topp i pingispyra-
miden.

Pingispyramiden.

Varje år i december månad är det dags för 
Wendelsbergs årliga luciatåg. En stämningsfull 
konsert på morgonen i Hörsalen och en tur-
né runt om i bygden. Vi insåg ganska tidigt i 
november när vi började planera att det skulle 
bli svårt att genomföra luciatågen såsom tradi-
tionen bjuder. Vi lever under märkliga förut-
sättningar där mänskor inte får samlas i grupp 
och det personliga mötet måste ske genom en 
skärm, men när förutsättningarna skärps får 
hjärnan jobba hårdare. Såklart att vi skulle få 
fira jul och lucia, men kanske bara inte precis 
som vanligt. 

Den traditionsenliga luciamorgonen fick flytta 
ut utomhus och genomfördes bakom stallgår-
den med eldkorgar och snöfall, och för att nå 
ut till fler människor med vårt luciatåg valde 
vi att producera en film. Idén kom ifrån att vi 
såg det ökade behovet av ljus och hopp under 
en pandemi, då många satt ensamma och inte 
kunde träffa sina nära och kära. Utifrån detta 
försökte vi sätta ihop ett sångprogram som 
skulle spegla julens lucia på olika sätt, både den 
traditionella lucian som kommer med stearin-
ljus i morgontimmen och den mer mystiska 
sidan om helgonet från Italien. I videon fick 
julpyssel samsas med fartfylld folkdans och 
glöggmys framför den falnade elden. Vi hade 
en vision att förmedla glädjen och hoppet trots 
att vi är tvungna att hålla avståndet till varan-
dra och inte kan krama de vi älskar mest. Tra-
ditionen hänger inte på vad vi gör utan vad vi 
gör det till.

Efter all planering var det dags för filminspel-
ning. På flera platser runt om skolan ställde vi 
upp vår kamera. Vi spelade in sången i Hör-
salen och djupdök i Tarmen för att hitta kos-
tymer. Flera heldagar och sena kvällar gick åt 
och med trötta fötter och stelfrusna fingrar såg 
vi ett resultat växa fram. Ännu fler timmar gick 
åt till redigering, ljudmixning och färgkorri-
gering och mot slutet jobbade vissa i klassen 
nästan alla dygnets lediga timmar för att hinna 
få klart videon till den 13 december. Såhär i ef-
terhand blev det ett väldigt stort första projekt 
för oss som klass, men konsekvenserna har va-
rit positiva. Att jobba mot ett gemensamt mål 
och tillsammans överkomma praktiska hinder 
och svårigheter bidrar till klassandan och sam-
manhållningen. Dagen innan lucia blev videon 
klar och för den som fortfarande inte sett den 
så ligger den på Youtube under namnet Lucia 
Wendelsberg 2020. 

Videon är en hälsning till den modlöse och till 
den som känner sig ensam, till den som saknar 
föreställningar och liveframträdanden, och till 
den bara vill att allt ska bli som vanligt igen. 
Det kommer så småningom bli som vanligt 
igen, men till dess får vi göra allt vi kan för att 
tänka nytt och anpassa hur vi når ut till vår pu-
blik, så traditionerna kan leva vidare.

Ludwig Rosengren, Mu 1

Lucia 2020
(Bild: Ludwig Rosengren): Lucia med följe spred ljus och glädje både här och där i mörka december.
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Hösten 2019 gick vaktmästare och tillika scen-
mästare på Wendelsbergs teater Kjell Sköld i 
pension. I och med det upptäckte vi svårighet-
en med att hitta personal för att tillsätta tjäns-
ten. Att det fanns människor som gärna ville 
jobba som scenmästare och sköta teatertekni-
ken fick vi snabbt positivt svar på. Att det fanns 
människor som kunde tänka sig att ta sig an 
sysslor som vaktmästeriet gör fanns det också. 
Men kombinationen vaktmästare/scenmästa-
re var det värre att hitta. Vi gjorde våra försök 
men efter över ett halvår var tjänsten fortfa-
rande vakant. 

Så vi gjorde en ”Wendelsbergare”, dvs. vi sök-
te i våra hjärnor efter gamla elever som vi tror 
skulle klara av uppgiften. Och jajamensan, där 
hittade vi honom. Markus Lauri Andersson, 
gick teaterlinjen mellan 2016 och 2018 och 
visade under hela sin studietid prov på initia-
tivförmåga, idérikedom och hantverksmässig 
kunnighet. Ett telefonsamtal senare och några 
dagars betänketid tackade han ja till erbjudan-
det. 

Det har visat sig att tjänsten är som klippt och 
skuren för honom. Han är inte rädd för att ta sig 
an nya problem som teaterteknik vilket bland 
annat innebär arbete med ljus, ljud och scen-
bygge. Han ligger dessutom inte på latsidan 
när det gäller vaktmästeriets sysslor. Såsom 
snöplogning, tömma papperskorgar, laga tra-
siga möbler etc. Hans färdigheter inom svets-
ning tog vi vara på redan när han var elev, då 
han svetsade fast den lösa ledstången i teatern. 
En speciell tjänst och en speciell människa blev 
den perfekta kombinationen. Jo, förresten, han 
undervisar i gitarr också. Det visste varken vi 
eller han att han kunde. Nu vet vi alla. 

Vi säger välkommen tillbaka till brottsplatsen 
Markus, och hoppas att hans köp av bostads-
rätt i Mölnlycke samt införskaffandet av katter 
gör att han stannar länge på sin tjänst.

Bosse Widell, linjeledare, Skolscenen

Tillbaka till brottsplatsen, 
Markus Lauri Andersson!

t.v. En bild från en familjedag på 
skolan där Markus roade barn 
i alla åldrar med sitt magiska 
jonglerande

t.h.  Markus tar sig an de nya 
uppgifterna med liv och lust. 
Här förlängd med styltor i full 
färd med att beskära rhododen-
dronbuskar

På tredje våning i huvudbyggnaden huserar 
alltjämt ett stort antal internatdeltagare. Pre-
cis som det var tänkt då våningen kom till i 
samband med den stora ombyggnaden 1932. 
Det var där deltagarna som strömmade till 
från hela landet skulle bo. Kom man från Ble-
kinge så bodde man i just Blekinge och kom 
man från Dalarna så ville man nog bo i Dalar-
na för att man inte skulle känna sig mer vilsen 
än nödvändigt. Det var NTO-distrikten ute i 
landet som stod för att inreda och utsmycka 
rummen och de har inte förändrats nämnvärt 
sedan det begav sig. Däremot har var och en 
av deltagarna lite större yta till sitt förfogande 
eftersom det är länge sedan det bodde fyra el-
ler sex personer i varje rum. Idag är det oftast 
bara en person i varje rum även om några fak-
tiskt fortfarande av skäl som nöd eller lust de-
lar rum. Rummen är enkla men charmiga och 
inget är det andra likt. Det blåser fortfarande 
rätt bra genom väggarna och lägger man örat 
mot innerväggen kan man kanske få höra ett 
och annat från andra sidan. Det är lyhört.

Under tre år har Wendelsbergskamraterna 
nu samlat in pengar för ett litet ansiktslyft av 
delar av internatet på våning tre. Det är inga 
stora saker just i rummen. Golv slipas och en 
del målningsarbete utförs. Men framförallt har 
vi börjat ge oss på de gemensamma hygien-
utrymmena. Bara en sådan sak som att det 
numera finns ventilation i de gemensamma 
duschutrymmena. Det är minsann en hisnan-
de utveckling som få kunde drömma om för 
några år sedan. I dagarna går även startskottet 
för renoveringen av toaletterna som längtat ef-
ter ett ansiktslyft under decennier. Väggar be-
kläds med kakel, golv med klinkers och gamla 
rör byts ut till nya. Toalettbesöken kommer 
att bli än mer fröjdfulla än vanligt. Framförallt 

deltagarna men även städpersonalen sänder 
en varm och tacksam tanke till alla er som bi-
dragit till insamlingen som gjort detta möjligt. 
Från djupet av Wendelsbergs hjärta instämmer 
vi alla i – ett varmt tack!

Sören Eriksson, rektor

Ett tack från tredje våning

Husets egen fastighetsskötare och hantverkare 
Tomas Larsson läger sista handen vid en av 
flera nyrenoverade toaletter på Wendelsberg. 
Renoveringen på tredje våning fortsätter ännu 
en tid.



36 37

till Wendelsberg i mitten av nittiotalet för yt-
terligare två år på fritidsledarutbildningen.

Under sina år i Örebro försörjde sig Björn 
främst på olika arbeten i restaurangbranschen 
och det hade nog sina avigsidor i hans fall. Han 
berättade inte så ofta och detaljrikt om sitt tidi-
gare liv men stack inte under stol med att livet 
under perioder varit ganska motigt. Missbruk 
och dåligt sällskap gjorde att livsvandringen 
under många år var både slingrig och i motlut.
 
Men så vände det, han fick andra kontakter 
och arbetade några år för IOGT-NTO i Gö-
teborg innan han hittade tillbaka och hem 
till Wendelsberg. Björn var egentligen var-
ken vaktmästare eller internatansvarig. Oav-
sett vilka uppgifter han hade så var han alltid 
Björn. Han utförde naturligtvis de sysslor som 
hörde till hans tjänst men han gjorde så mycket 
mer. Han serverade till bättre middagar, hade 
gitarrlektioner, höll i kvällsgympan, diskade, 
lärde ut foxtrot, talade med alla, spelade ping-
is, löste konflikter mellan såväl deltagare som 
personal och han lyssnade på alla som ville bli 
lyssnade på. Det var det många som ville. Hans 
egna och delvis dyrköpta erfarenheter gjorde 
att han fångade upp signaler som inte alla an-
dra förmår. Det hade skolan stor nytta av men 
framför allt många enskilda deltagare. Det är 
ingen överdrift att säga att Björn räddade livet 
på mer än en person med sitt sätt att vara och 
finnas till. Han var en verklig människovän.

På hans kontor hängde många bevis på det. 
Vykort, brev, hälsningar, små lappar där han 
tackas och hyllas för det stöd och den vänskap 
han delade med sig av. Inte så sällan fick han 
blommor, nybakta kakor eller presenter från 
deltagarna. Då kom han ibland in till rektorn 
och visade upp vad han fått. Titta vad jag har 
fått! sa han och såg stolt ut. Med all rätt och jag 
gladdes alltid med honom för det var verkligen 
välförtjänt. Vid den senaste skolavslutningen 
gick jag runt och sa hej då i grupperna och fick 
av helt obegripliga skäl en ros av en deltagare. 
Jag tog vägen förbi Björns rum och höll upp 
rosen – titta vad jag har fått! Han morrade lite 
vänskapsfullt och jag gick in till mig. 

Tack Björn
Det blev en tung start för många av oss efter sommarens ledighet 

och uppehåll. Bara några dagar före terminsstart nåddes vi 
av beskedet att vännen, arbetskamraten och vår allas Björn 

Johansson, gått bort. Hastigt och helt oväntat av akut sjukdom.

delsberg som elev. Björn kom till Wendelsberg 
1979 och blev då kvar i tre år för att läsa på 
allmän linje. Efter det återvände han till hem-
staden Örebro för att arbeta men kom tillbaka 

En liten stund senare stod Björn på tröskeln till 
mitt rum. 
– Titta vad jag har fått! sa han, och höll upp en 
chokladkartong i varje hand. 
Nu var det så att Björn åt inte choklad, han 
tyckte överhuvudtaget inte om sötsaker. Så, jag 
sa: 
– Men Björn, du äter ju inte choklad … 
– Nä, jag vet, men jag har inte hjärta att tala om 
det för dem …

Chokladen satte han för det mesta på bordet 
utanför expeditionen eller i personalrummet. 
På så vis gladde han ännu fler personer i sin 
omgivning. Det var sådan han var.

På Wendelsberg planterade vi ett träd till min-
ne av Björn. Eller det är egentligen en buske, 
en fläderbuske. Den står nere i slänten nere 
vid svandammen.  Det är en Sambucus Nigra 
”Black Beauty”. Den lär trivas i sol-halvskugga 
och betraktas som anspråkslös. Lite som Björn, 
anspråkslös men ack så viktig för sin omgiv-
ning. När busken tar fart på riktigt om några 
år då kan vi göra saft på blommorna och kan-
ske blir det också lite gelé eller marmelad som 
kommer att stå på frukostbuffén i vår matsal.
Nu hände det en sak i vintras när den första 
riktiga snön föll. Parken var full av pulkaentu-
siaster och i all iver över den nyfallna snön så 
kördes busken ned och kvar blev bara en liten 
pinne som stack upp ur snön. Det gjorde oss 
först dystra till sinns. Men sedan tänkte vi på 
vad hur mycket Björn gladdes åt andras glädje 
och lycka.

– Äh, låt barnen åka pulka, hade han sagt och 
glittrat med sina vänliga ögon. Jag är säker på 
att busken tar sig och kommer på nytt igen. 
Precis som Björn gjorde så många gånger. Tack 
Björn, du fattas oss.

Sören Eriksson

Björn Johansson blickar ut från ett fönster på Wendelsberg

De sista åren arbetade han som internatans-
varig på skolan och innan det under många 
år som vaktmästare. Som för många andra i 
personalen knöts de första banden med Wen-
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Doris Mohlin
Leif Monell
Ivan Nilsson
Gunnel Nilsson
Kerstin Nilsson
Irma Nordangård
Evy Nordström
Ingvar Norin
Dan Olsson
Ingmarie Olsson
Dagny Olsson
Bengt Olsson
Bo Olsson
Maj Olsson
Märta Persson
Birgitta Pettersson
Marie Rehnström
Erik Räms
Eric Samuelsson
Inga Sigurdardottir Sandberg
Bojan Sjöqvist
Kjell Sköld
Britt-Marie Spännar
Kristina Strömberg
Jenny Sundell
Conny Svanberg
Maria Svedberg
Marianne Svedin
Jan Svensson
Helmer Swärd
Claes Göran Taube
Elisabet Thunman Widenberg
Ann Marie Thyrman
Ann-Cathrine Tibbling
Sven Torin
Sture Virdebrant
Gunborg Vrede
Lennart Västeräng
Marianne Västeräng
Maj-Lis Wahlgren
Margareta Wall
Jan-Erik Westberg
Gertrude Widell
Anna-Stina Åström
Lars Öhman
Orvar Örgård
Sven Östberg
Erik Östberg
Roland Österling

Insamling 2020
Lena-Marie Ahl
Gudrun Aldén
Marcus Andersson
Birgitta Andersson
Lars-Anders Andersson
Bertil Andersson
Gertie Andersson
Göran Andersson
Marie-Louise Andersson
Junis Andersson
Torsten Andersson
Sonia Andreasson
Gunnar Arnborg
Gunilla Arneström
Carl-Ingel Arvidsson
Rune Arvidsson
Nils Rune Axelsson
Lena Axelsson
Kerstin Berg
Sune Birging
Edith Boman
Yngve Brant
Marika Brolin
Gustav Burman
Lars Carlsson
Barbro Dahlberg
Håkan Edberg
Jan Edenflod
Mattias Edquist
Lars Ek
Ingela Ek Hedner
Göran Eklund
Nann-Britt Elfström
Walter Ellsinger
Sonja Emanuelsson
Sören Eriksson
Börje Eriksson
Allan Eriksson
Aina Folkesson
Anita Forsén
Carl-Erik Fredman
Jörgen Fridman
Marianne Fridman
Mats Frost
Bengt Frostengren
Inga Frönell

Anders Frönell
Christina Gustafsson
Margareta Gustafsson
Viran Gustafsson
Tore Gustafsson
Karl Gustafsson
Siw Hallbert
Ingela Hansson
Jan Helin
Ulla Holmlid
Nisse Hägglund
Bengt Isaksson
Karin Isaksson
Jacob Jacobsson
Nils Jansson
Rune Jansson
Inger Jansson
Tommy Johansson
Ulf Johansson
David Johansson
Stig Johansson
Bertil Johansson
Gladys Johansson
Anders Jonasson
Kjell Åke Jonsson
Eva Lena Jonsson
Anna-Britta Jönsson
Inga-Lill Kallin
Ola Karlberg
Aina Karlbom
Stig Karlsson
Inga Britt Karlsson
Krister Karlsson
Gunnar Karlsson
Anna Kindlund
Lars Kloberg
Jan Korpela
Per Arne Krantz
Philip Kristiansson
Marianne Källman
Gertrude Lanngren Frostengren
Lars-Inge Larsson
Eldla Larsson
Tomas Larsson
Solveig Lilja
Maj-Britt Lindahl
Jan Linde
Thomas Löfgren
Ingrid Martin
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Trettiofyra stolar upptagna
Så nu finns det bara etthundraåttionio lediga teaterstolar 

kvar på Wendelsbergs teater.

Du vet väl att du kan köpa dej en alldeles 
egen av de nya stolarna i salongen?
Med 2.000 kronor stöder du teaterns framtida möjligheter 
på Wendelsberg. Vänd dej till skolans expedition så får du 
veta hur du går till väga för att bli ägare till en egen teaterstol 
och få ditt namn på en vacker mässingsskylt på stolsryggen.

Håkan Kjellsson
Stig Kroon
Ing-Britt Kroon
Helmer Svärd
Inge Teodorsson
Barbro Högberg
Sven Östberg
Ingela Wennergren
Jan Wennergren
IOGT-NTO Vetlanda
Maj Olsson
Lizzie Andersson

Bojan Sjöqvist
Sören Eriksson
Ulf Magnusson
Marianne Källman
Berit Eriksson
Börje Johansson
Erik Östberg
UNF Kravall
Marianne Ellsinger
Walter Ellsinger
Inga-Lill Elofsson
Siv Engberg

Aina Folkesson
Bengt Frostegren
Karin Isaksson
Birgit Johansson
Stig Johansson
Evy Nordström
Gunborg Vrede
Aina Folkesson 
Kjell Sköld 
Thomas Löfgren

Sponsrade stolar:

Minnesgåvor
Gunnel Linné
Stig Johansson

Lars-Erik Redin
Anna-Stina Åkerström
Bojan Sjöquist

Kjell Axelsson
Bengt Isaksson
Birgit Johansson
Birgitta Andersson
Bo Bergman
Brita Isaksson
Darj Häggström
Gunnar Arnborg
Hjördis Arnborg
Håkan Kjellsson
Kenneth Alm
Kjell Sköld
Kjell Ove Oskarsson
Olle Häggström
Snickar Brita Alm
Stig Johansson
Sven Östberg
Sören Eriksson

Olof G Strömberg
Sune Wikman
Astrid Westin
Anna-Karin Hyll

Anne-Marie 
Hanson-Lundmark
Sonja Emanuelsson

Britta Ahlqvist
Snickar Brita Alm
Kenneth Alm
Sonja Emanuelsson
Ola Karlberg

Björn Johansson
Sven Östberg
Eva Blomqvist
Sören Eriksson
Marcus Andersson
Inger Karlberg
Anna  Karlberg
Ola Karlberg
Kjell Sköld
Sonja Emanuelsson

Anna Lisa Bagge
Anna-Stina Åström



Bredh Ekström Liselott  .........Lindome
Celik Zeynep  ...........................Göteborg 
Eriksson Maria  ........................Mölnlycke
Franzén Thomas  .....................Kållered
Hansson Malin  ........................Göteborg 
Jacobsson Kevin  ......................Vallda
Josefsson Maria  .......................Hällingsjö
Khan Marija  .............................Göteborg 
Kurt Mecide  ............................Västra Frölunda
Larsson Jenny  ..........................Göteborg 
Nilsson Maria  ..........................Landvetter
Nyckel Helen  ...........................Göteborg 
Persson Hentilä Thilda  ..........Sävedalen
Sandvall Gunnevi  ...................Landvetter

Musikallinjen 1
Andersson Clara  .....................Hisings Kärra
Blomqvist Benjamin  ..............Jönköping 
Bodlund Haglund Iris  ............Kvicksund
Djurestad Kolocoudias Melina  Sollentuna 
Gren Ebba  ................................Jönköping 
Hagesjö Linnéa  .......................Gislaved 
Jensen Nils  ...............................Göteborg 
Karsna Jasmin  .........................Kode
Kyhlström Daniel  ...................Strängnäs 
Martén Signe  ...........................Tollered
Mostafavi Tina  ........................Göteborg 
Rosengren Ludwig  .................Tenhult
Samuelsson Hannah  ..............Hönö
Ström Freja  ..............................Finspång 
Stäringe Erik  ............................Henån
Sundström Olle .......................Vällingby
Tedenbrant Saga  .....................Lund 
Viberg Lovisa  ...........................Fjärås
Walberg Wesström Emilia  ....Göteborg 
Westerlund Lina  .....................Tolkis, Finland

Musikallinjen 2 
Blix Herrlander Signe  ............Göteborg 
Broberg Olivia  .........................Båstad 
Carling Sofia  ............................Västra Götalands län 
Carlswärd Evelina  ...................Stenungsund 
Eriksson Gabriella  ..................Borås 
Hessel Joel  ................................Örebro 
Hjerpe Andrea  ........................Arvika 
Holm Simon  ............................Västra Götalands län 
Humleklo Amelia  ...................Partille 
Hydén Fredrika  .......................Norrköping 
Järlbrink Madeleine  ...............Göteborg 
Lewin Signe  .............................Stockholm 
Lind Johanna  ...........................Mölndal 
Nordberg Josefin  ....................Mölndal 
Quijano Luque Anna  .............Lerum 

Storbacka Kim .........................Göteborg 
Wranne Fanny  .........................Göteborg 

Teaterlinjen 1 
Backlund Hammar Ebba  .......Lund 
Bohman Ebba  ..........................Stockholm 
Bruksås Linnea  .......................Nässjö 
Carlberg Fahlgren Tuva .........Strandbaden
Edholm Selma  .........................Norrköping 
Ennerfelt Kristina  ...................Bromma
Fhager Alfred  ..........................Öjesjö
Hassel Henny  ..........................Partille 
Heimdahl Magnus  ..................Karlstad
Isaksson Axel  ...........................Aspa Bruk
Magné Simon  ..........................Mölnlycke
Nahnfeldt Magdalena  ............Uppsala
Olsson Patrick  .........................Stockholm 
Ortiz Westermark Tonie  .......Alingsås 
Rolén Moa  ...............................Östersund 
Schubert Persson Alma  .........Sundbyberg 
Westlander Lynn  ....................Stockholm 

Teaterlinjen 2 
Andersson Wilma  ..................Borås 
Arvidsson Adeline  ..................Eskilstuna 
Carling William  ......................Västra Frölunda
Cedergren Edvin  .....................Umeå 
Dahlqvist Alexandra  ..............Skövde 
Glamhed Emma  ......................Billdal
Landegren Emma  ...................Brämhult
Löyche Viggo  ...........................Lerum 
Mackegård Hansson Johan  ...Östersund
Månsson Frida  ........................Mölndal 
Orrsveden Johan  ....................Järfälla 
Pellegrini Vincent  ...................Stockholm 
Persson Regina  ........................Göteborg 
Soltan-Zadeh Delara  ..............Göteborg 
Sundqvist Joar  .........................Karlskrona 
Svensson Viktor  ......................Askim
Åkerlund Ingvild  ....................Värends Nöbbele

Teaterproduktion –  
Teater Hyvens 
Berggren Lovisa  ......................Vaxholm 
Candia Sofia  ............................Mölnlycke
Ekhem Ellentin  .......................Göteborg 
Fhager Vera  ..............................Mölnlycke
Göransson Amanda  ...............Tranås
Malmgren Hampus  ................Mölnlycke
Persson Tilda  ...........................Mölnlycke
Prihm Elias  ..............................Mölnlycke
Stahlman Roman  ....................Göteborg 

Deltagare
Allmän linje
Abrahamsson Klara  ...............Mullsjö 
Adin Mikael  .............................Mölnlycke
Ahlmér Anna  ..........................Mullsjö 
Aideborn Josefine  ...................Göteborg 
Alabd Ibrahim  .........................Alingsås 
Almgren Elina  .........................Göteborg 
Almoarawi Roula  ....................Göteborg 
Alsaleh Aiham  .........................Sävedalen
Amiri Soroush  .........................Göteborg 
Ander Stina  ..............................Onsala
Andersson Maria  ....................Hudiksvall 
Anlow Kim  ...............................Göteborg 
Asp Inez  ...................................Göteborg 
Bahmany Arina  .......................Göteborg 
Bigdely Armin  .........................Göteborg 
Björkman Christine  ...............Göteborg 
Buch Rebecka  ..........................Onsala
Catieva Makka  ........................Mölnlycke
Coe William .............................Skoghall
Dahlgren Adam  ......................Göteborg 
Dawkins Gabriel  .....................Stockholm 
Dehsadimoghaddam Sahel  ...Göteborg 
Doustkam Saski  ......................Göteborg 
Drottz Lovisa  ...........................Nossebro
Dzhamurzaev Apti  .................Göteborg 
Edres Sendous  .........................Hisings Backa
Eriksson Sofhia  .......................Göteborg 
Eriksson Wilma  ......................Göteborg 
Farahshoor Pairawan Sahar  .Landvetter
Fendell Rebecca  ......................Partille 
Glasell Madelene  ....................Träslövsläge
Gomes de pina Felix  ..............Torslanda
Gyllesten Karlsson Vincent  ..Hisings Kärra
Hakimi Paniz  ...........................Mölnlycke
Hansson Lina  ..........................Gislaved 
Hasselqvist Jahfet  ...................Mölnlycke
Hedelin Hannes  ......................Onsala
Heidary Raha  ...........................Partille 
Holm Vincent  ..........................Göteborg 
Husseini Sejed  .........................Angered
Ibrahimi Sima  .........................Göteborg 
Jackson Yasmina  .....................Göteborg 
Järvå Samuel  ............................Västra Frölunda
Khawari Hadi  ..........................Göteborg 
Kheirkhah Sarah  .....................Göteborg 
Kindlund Tobias  .....................Göteborg 
Kjellberg Noomi  .....................Mölnlycka
Klang Lovisa  ............................Ljungskile
Krabbe Sebastian  ....................Askim

Kusay Shaker Madhawi  .........Angered
Kyllönen Jonas  ........................Västra Frölunda
Kärnestad Daniel  ....................Ytterby
Lerena Ale  ................................Göteborg 
Liljevall Simon  ........................Göteborg 
Lund Simon  .............................Mölnlycke
Löfvenborg Jidhed Amanda  .Frillesås
Mackegård Hansson Olof  .....Östersund 
Marofhel Azmatgul ................Kållered
Mdalal Abdurrahman  ............Göteborg 
Mullins Jessica  ........................Mölnlycke
Nateghi Misha  .........................Göteborg 
Nguyen Nilsson Jonathan  .....Göteborg 
Nordlund Theo  .......................Täby
Partalo Filip  .............................Partille 
Pechey Modig Elsa  .................Partille 
Persson Josefine  ......................Kalmar 
Qara Shada  ..............................Hällefors
Rizaey Murtaza  .......................Göteborg 
Rose Ella  ...................................Angered
Rygaard Jasmine  .....................Mölndal 
Sadeghi Hadi  ...........................Jonsered
Saffari Amir  .............................Göteborg 
Safi Thea  ...................................Lund 
Schultze Jonatan  .....................Spekeröd
Schönfeldt Tuva  ......................Ursviken
Shahy Masoura  .......................Hisings Backa
Sjödahl Alicia  ..........................Göteborg 
Sjödin Pontus  ..........................Gunnilse
Sova Olivia  ...............................Göteborg 
Starkenberg Erik  .....................Mölnlycke
Sultani Asad  ............................Mölnlycke
Söderström Anna  ...................Västra Frölunda
Söderström Elias  ....................Karlskoga 
Taghimazloumi Nahal  ...........Göteborg 
Tegnebrink Frida  ....................Partille 
Thurén Joakim  ........................Mölnlycke
Törner Nilsson Pierre  ............Mölnlycke
Walberg Wesström Lukas  .....Göteborg 
Waziri Javad  ............................Göteborg 
Weckström Isabella  ...............Ljungby 
Westin Theodor  ......................Landvetter
Wigertz Lucas  .........................Alvhem
Wiklund Elly  ............................Mölndal 
Won-Jarl Signe  ........................Askim
Yalda Tara  ................................Göteborg 
Zackrisson Sofia  .....................Lindome
Ånséhn Olivia  .........................Linköping 

Lärararssistent
Aldenbrand Jonas  ...................Torslanda
Aronsson Pia  ...........................Olofstorp
Björck Wigartz Henrik  ..........Göteborg 
Bozorg Goran  ..........................Hisings Backa
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Skolstyrelse
Charlotte Backman, ordf., Lidköping
Johnny Boström, Karlstad
Magnus Falk, Frillesås
Eva Nilsson, Göteborg
Birgitta Rydell, Borensberg
Sergio Manzanares, Gävle
Carl Persson, Göteborg
Ann Eringstam, Göteborg
Johan Isaksson, Växjö

Kamratförbundets styrelse
Sören Eriksson, ordförande
Marie Rehnström, v. ordförande
Ola Karlberg, sekreterare
Marcus Andersson, kassör
Lena Modin
Mattias Edström
Lena-Maria Ahl
Konrad Wiik
Sven Östberg

Personal
Skolledning, administration m m
Sören Eriksson, rektor
Marcus Andersson, kamrer
Jenny Gustafsson, skolsekreterare
Ella Witermark, kurator
Eva Selander, kortkursansvarig
Ylva Axelsson, ekonomiassistent
Bo Arnryd, biblioteksassistent

Lärare
Jonas Bagge
Wil Coppen
Helle Dahl
Peter Dahl
Björn Dimming
David Eriksson
Hans Hammarström
Lisa Henningsson
Ola Karlberg
Björn Lanefelt
Emma Liljeberg
Karin Lindqvist Eklund
Maria Onelius
Caroline Rydefjord
Jennie Rydén
Ann-Sofie Schultz 
Gunn Svensson
Bo Widell
Jesper Åvall

Hushåll & kursgård/vandrarhem
Helena Carlton, hotell- och konferensansvarig
Camilla Emblen, kökschef
Nina Andreasson, kock
Marie Edmar, kock
Siri Kotchompoo, kock
Anna Wilson, matsalsansvarig
Ann-Sofie Lundberg, matsalsansvarig
Maria Emilsson, matsalsansvarig, tjänstledig
Hiza Neziri, köksbiträde
Anneli Simu Gunnarsson, husvärd
Filippa Johansson Peter, kursgården, 
tjänstledig
Jeanett Johannessen, kursgården
Krisztina Hajnal, lokalvårdare
Amira Karaduz, lokalvårdare
Suada Lizalo, lokalvårdare
Peter Persson, lokalvårdare
Ilir Abedini, lokalvårdare

Vaktmästeri m m
Patrik Hultsten, vaktmästare
Tomas Larsson, hantverkare
Patrick McAvey, vaktmästare
Markus Lauri Andersson, vaktmästare
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Årskursen 1980/81 firar 40 år
Den 15–17 september 1980 var hela skolan på resa i Bohuslän. I 
tre bussar färdades man till Bohus-Malmön via två färjor. Först 
till Tjörn ‒ eftersom en av tjörnbroarna hade körts ner av en last-
båt och var under återuppbyggnad ‒ sedan över Gullmarsfjorden. 
Resan innehöll två övernattningar på Bohus-Malmön, båtresa 
med ”Soten” till Lysekil och Lilla Kornö, föredrag, korvgrillning, 
dans och ”vandring på kärleksstigen” (kanske inte alla var med 
där …) och mycket annat.

En hel skock wendelsbergselever samlade framför skärgårdsbåten 
”Soten”. Vilka är med på bilden? Kom till kamratmötet i maj 2022 
och fundera tillsammans!

En lokal dragspelare, Åke Konradsson, underhöll på Lilla Kornö. 
Han fick snabbt gitarrstöd av den färske musikläraren på Wen-
delsberg, Jonas Bagge.

Tyvärr vågar vi oss inte på att bjuda in till kamratmöte 2021. Men 
när det väl blir av så har en del grupper mer att fira än andra. 
Redan 2020 ville vi särskilt bjuda in de som lämnade Wendels-
berg för 40 och 50 år sedan, det vill säga 1960 respektive 1970. Nu 
skriver vi 2021 vilket betyder att ”40- och 50-åringarna” är de som 
gick sitt sista läsår 1970/71 och 1980/81. Tänk vad många vi blir 
när vi ses nästa gång! 

Årskursen 1970/71 firar 50 år i maj
I Årsbladet 1971 står att läsa om många lördagssamkväm under 
året:
Förutom traditionell julfest var det bl a Göteborgsafton, Hal-
landsafton, Östra Eriksgatans program, Smålandsafton, Ledarlin-
jens program, pojkarnas spex och flickornas spex.
18–19:e maj var det skolresa på cykel i Västgötabygder.

Ledarlinjen 1970/71. Till vänster står Alf Andersson bredvid Inge-
gerd Andersson. Längst fram med dragspelet är Åke ”Lillis” Jöns-
son. Längst till Höger Sven-Eric Skoglund. Högsta huvudet äger 
Lars-Olof Pettersson, även kallad Lasse Morot. Strax till höger om 
mitten har Åke Lidqvist skådat ljuset snett uppe i taket. Vilka dom 
övriga är kan ni som kommer till kamratmötet i maj 2022 reda ut!

Lördagsläsningen hade upphört. I majnumret av elevtidningen 
Wendelsbergs Allehanda gör en anonym elev en offentlig dag-
boksreflektion om detta: 
Fredag. Kära dagbok; Vem har hittat på det här med femdagars-
vecka? Nu får jag ju inte se honom imorgon. Idag pratade vi om lite 
av varje och han verkade mycket sympatisk. Han förefaller faktiskt 
intresserad av mig också. Jag förstår inte hur jag ska stå ut under 
veckoslutet!

Inget kamratmöte 2021!




