Frälsningsarméns folkhögskola på Dalarö
Utdrag ur Morgonbladet 27 februari 1958

Frälsningsarmén får folkhögskola i slott
När Frälsningsarmén i höst startar sin egen folkhögskola på Dalarö med en första årskurs så blir det i
en lyxigare miljö än som tidigare skådats i salvationistsammanhang. En miljonärsvilla vid
Jungfrufjärden
Där salarnas tunga barock-kristallkronor speglar sig i parkettgolven, där väggarna är prydda med fina
intarsiaarbeten, där bokhyllorna är fyllda med klassiker i gamla fina halvfranska band, och där
möbler och tavlor går i samma påkostade stil.
Men det är inte Frälsningsarnen som fått oväntade pretentioner och blivit slösaktig. Det är snälla
arvingar till den senaste ägaren av Lyngsåsa, direktör Sture Persson, som kommit överens om att säja
egendomen till Frälsningsarmén för en spottstyver. Nåja, relativt sett. Lyngsåsa är värderat till
800.000 kr. Även möbler, böcker, tavlor och andra konstföremål har kommit donationsvägen.
Givmilda konstnärer
Bland de många konstnärer som gett eller lovat ge tavlor till folkhögskolans utsmyckning
är Olle Hjortzberg, Göran Brunius,
Kurt Jungstedt och Ivan Grǜnewald. I trappuppgången hänger en vacker Amelin-tavla.
Ett och annat som mera hör till en miljonärs sällskapsliv än till en kristligt präglad miljö kommer väl
att förvinna innan hösten men i stort sett tänker man bevara den ursprungliga inredningen.
På onsdagen ordnade Frälsningsarnen en visning med bl. a. kommendör Robert Hoggard,
chefsekreterare Gösta Blomberg och överste Judit Ordell som ciceroner,
Även för grannländerna
Kommendören talade om att Dalarö folkhögskola, som namnet blir, innebär världsdebut för
folkhögskolor i Frälsningsarméns regi.
Den kommer att kunna ta emot 80-90 elever när det planerade elevhemmet står färdigt hösten
1959. Då blir det också möjligt att ta emot elever från de nordiska grannländerna och
Svenskamerika.
Om den första årskursen nu i höst kommer att få några nordiska eller svenskamerikanska lärjungar
är osäkert men i fortsättningen räknar man med att 20-25 procent ska tillhöra denna kategori.
Det blir en vanlig folkhögskola, öppen för alla och med de obligatoriska ämnen och kompetenskrav
för lärarna som är en förutsättning för statsbidrag men man räknar med att det i stor utsträckning
blir Frälsningsarnens egen ungdom som söker sig dit och får en god grundlig vidareutbildningen i
olika specialuppgifter. Rektor för skolan blir fil. kand. j
Karin Hartman som nu är studierektor vid Frälsningsarméns krigsskola. Lärarkåren i övrigt
rekryteras bland akademiker inom Frälsningsarmén,
Idealisk konferensplats
Lyngsåsa som nu blir Dalarö folkhögskola byggdes i början av 1920-talet av generalkonsul Erik
Åkerlund och ligger mycket vackert vid inloppet till Stockholm. Den är i två våningar med en
sammanlagd golvyta av 875 kvadratmeter till vilket kommer källarvåningen med 300 kvadratmeter.
På tomten finns vidare gäststuga med 11 rum.
Gäststugan, trädgårdsmästarbostaden och delar av huvudbyggnaden
har rum tillräckligt för den första årskursen. Mellan terminerna blir Dalarö folkhögskola en bra
plats för mindre konferenser och studiekurser.
I september blir det invigning och man kan vara säker på att
härligt sången då ska ljuda till hornmusik eller strängaspel och med många glada halleluja så att det
hörs långt ut över Jungfrufjärden.
Iason

Några rader skrivna av Kenneth Drougge vid folkhögskolans 40-års jubileum 19-20 sept 1998
En folkhögskola kan aldrig bli gammal. 10 år, 110 år eller 40 år innebär ändå en verksamhet som
måste vara ung. Annars dör den. Klart att byggnaderna åldras, men de måste vara funktionella
för dagens verksamhet. Folkhögskolor rekryterar visserligen mest unga människor, men alla
vuxna har sin plats på en folkhögskola, oavsett ålder. Verksamheten måste vara aktuell i dagens
samhälle, annars tynar den bort och dör.
En folkhögskola med en folkrörelse som huvudman har ett dubbelt uppdrag: att förmedla allmän
bildning, men också att vara en utbildningsresurs för skolans huvudman. Dalarö folkhögskola har
idag två huvudprofiler: en som riktar sig mot musik och esterisk verksamhet, och en som riktar
sig till personer med olika funktionshinder. Genom åren har skolans kompetenser och anseende
växt inom dessa områden, vilket naturligtvis kommer att användas för vårt framtida
utvecklingsarbete. En stor del av skolans kurser, såväl långa som korta kurser, ägnas åt
Frälsningsarméns eget behov av fortbildning av officerare och medlemmar, samt kurser i musik
och konfirmationsläger.
En folkhögskola är i ständig rörelse, och verksamheten känns ibland som en svår balansakt. Vi
måste hänga med i alla kultur- och samhällspolitiska svängningar, men utan att bli vindflöjelk. Vi
måste ideligen söka nya målgrupper, men ändå ha socialt stabila deltagare. Vi måste följa med i
ungdomskulturens tvära kast, men utan att ge avkall på våra kristna värderingar.
Dalarö Folkhögskola firar 40 år helgen den 19-20 september 1998.
Det blir en rapsodi av återblickar genom åren, men även reflektion över vad framtiden kan
innebära. Skolans rektorer genom åren var samlade, till lika styrelsen, Frälsningsarméns ledning,
representanter från lokala föreningar och Haninge kommun, personer som hade anknytning till
Lyngsåsa under förra delen av seklet, eleverna från åren och många fler.

Några rader skrivna av Karin Hartman

Fortsättning på nästa sida

Skrivet av Cecilia von Melen
elev på musiklinjen på Dalarö Folkhögskola
hösten 1980 t o m våren 1983

Minnesanteckningar från tal vid Dalarö folkhögskolas 40-årsjubileum den 20 september 1998:
Totte (Erik jr) Åkerlund
Hans far, Erik Åkerlund, var mycket intresserad av jakt, båtar och odlingar, inte minst i de stora
växthusen (som var helt förfallna och revs 1959). Han ville ha det största och bästa av allt och gärna
visa upp det. Han köpte tre Star-båtar så att barnen skulle få tävla i var sin. Han hade fina motorbåtar
och bilar med t ex försilvrad huv och sådana saker.
Totte bodde på Lyngsåsa från 1922 till dess att föräldrarna skilde sig 1933, och hade därefter god
kontakt med sin far. 1940 var han bjuden till Lyngsåsa då man åt en god middag i samma sal som ännu
är matsal för skolan.
Till dessert lät Rik Åkerlund ta in ett persikoträd, som odlats fram i växthusen, och lät gästema själva
klippa av var sin persika och lägga i champanjeskålen.
Efter middagen var det några som önskade att Åkerlund skulle spela för dem i jakthornet. Erik Åkerlund
tog då fram jakthornet och spelade "Haren är död". Men han hade inte spelat på länge och
ansträngningen blev för mycket för honom, så han fick en hjärnblödning och dog kort därefter.
Efter hans död fann man i hans testamente en utförlig beskrivning på hur han skulle begravas. Bl a
skulle ”Ekotemplet" på kullen på Lyngsåsa,mellan huset och sjön, (syns bra på gamla bilder som skolan
visade denna dag) flyttas och byggas upp på hans grav på Norra kyrkogården.
Men i förstone satte sig kyrkan emot det. Man tyckte att byggnaden för en för "lustfull" symbol. Man
kom så småningom på en kompromiss: det sattes ett kors på ekotemplet (vilket tydligen gjorde det
tillräckligt "olustfullt"...:-)
Många historier går om Åkerlunds varande på Lyngsåsa, speciellt den om flygeln som Sibelius spelade
på. Det kanske var sant att Åkerlund hade sagt att nu när mästaren spelat på instrumentet skulle ingen
annan få spela på det. Men det var inte sant att flygeln kastades i sjön. Totte vet det eftersom han
ärvde flygeln som nu står hemma hos honom.
(Detta påstående ledde till högljudda protester från många åhörare. "Skolan står och faller med den
historien", sa Anders Östman, tidigare rektor. Totte höll med om att det är synd på en så fin historia,
och det går kanske inte att stoppa den.)
Ingmar Mattsgård
Den som köpte Lyngsåsa efter Åkerlunds död var Sture (film)Persson. Ingmar Mattsgård var hans
styvson och bodde i nuvarande skolhuset fram till Perssons död 1954?.
Familjen kunde inte behålla huset som var för stort för änkan, men det var ett svårsålt objekt. Han
hade en bekant, som i samma ärende var ute för att sälja sitt slott, och hade det lika besvärligt att få en
köpare. - När de träffades brukade de fråga varandra hur det gick med försäljningarna, och det gick inte
så bra. Men en dag berättade Trolle att Frälsningsarmén sökte en lämplig fastighet för att starta en
folkhögskola i. "Snälla tänkte Mattsgård, "sådant skall man inte berätta för en konkurrent!" Nästa dag
hörde han av sig till Frälsningsarmén och erbjöd Lyngsåsa. Fastigheten visades för överste Wickberg och
överste Stenberg (??), men dagen efter ringde Erik Wickberg och beklagade att man inte hade
tillräckligt mycket pengar. "Vi behöver en donation på 100 000 kronor." (?)
Familjen överlade om detta och undrade om det var ett försök att pruta, men man bestämde sig för att
meddela att man var beredd att ge en donation på 50 000 kr. Detta erbjudande accepterades och det
antyddes att skolan skulle sätta upp en mässingsplakett om saken någonstans (men så har ej skett).
Den dagen affären skulle göras upp (15 oktober 1957) i Handelsbankens stora sal i Stockholm, kom
överste Stenberg med ett stort kuvert, som visade sig innehålla köpesumman i småpengar! Ett20-tal
personer fick kallas in för att hjälpa med att räkna igenom pengarna. (Man kan ju undra om det inte var
kollektpengar eller något sådant.)
Nedskrivet senare på dagen av Sven Wickberg, som tyvärr inte hade papper och penna med sig vid tillfället.

forts. Minnesanteckningar från tal vid Dalarö folkhögskolas 40-årsjubileum den 20 september 1998:
Synpunkter och funderingar på historien om flygeln
Någon gång på 1970-talet var författaren Ole Söderström på Föreläsningsföreningen i Dalarö. Han
skulle tala om sin nyutkomna bok "Dalarö". Föreläsningen tilldrog sig i Dalarö folkhögskolas
samlingssal.
Han började med att berätta historien om Åkerlunds flygel! (Jag blev helt häpen att få höra en
mycket välsvarvad version från detta oväntade håll.)
Så fortsatte han med att säga ungefär så här: Denna historia kanske inte är sann. Just den här saken
hände inte på det här sättet. Men om den inte är sann så
borde denvara sann, för det var nämligen just så här det gick till i de kretsarna vid den här tiden.
På samma sätt är det med min bok. Den minnesgode läsaren kanske säger: Det var inte den tyske
generalen, han var inte vid Ostfronten, utan vid Västfronten, det var inte det regementet, utan
något helt annat osv.
Men det spelar ingen roll om det inte var exakt så. Jag har beskrivit hur det borde ha varit för att
fånga den tidens stämning och förhållanden.
När Totte "tog död" på historien om flygeln och alla protesterade, så tänkte jag:
Vi kan nog fortsätta att berätta den, och avsluta med att "citere" Ole Söderström; Det kanske inte
var exakt sant, men det borde ha varit sant för det var just så det gick till på Lyngsåsa under
Åkerlunds tid.
Sven Wickberg

Elev från Lettland Utdrag ur Stridsropet nr 4 1991
Hon känns som en frisk fläkt, 18-åriga Odetta Gorska, en av eleverna på allmänna linjen på DaIarö
folkhögskola.Hon säger att hon trivs, samtidigt som hon längtar hem till Riga i Lettland. Men innan hon
flyttar hem igen vill hon ta chansen att lära sig så mycket som möjligt.
Odettas målsättning just nu är att lära sig så bra svenska som möjligt.
Utan tvekan är hon språkbegåvad, efter bara några månader i Sverige
talar hon en utmärkt svenska.
Hon verkar inte ha några svårigheter varken med att förstå vad andra
säger eller att själv hitta de rätta orden.
Man kan förstås fråga sig hur hon hamnat på Dalarö av alla platser på
vår jord. Odetta förklarar:
- I våras var min mormor, Maria Gorska, inbjuden hit för att tala vid
”Dagar inför Guds ord". (Maria Gorska var adjutant i Frälsningsarmén
i Lettland innan den blev förbjuden där (Reds an m). När kommendör
Anna Hannevik skickade inbjudan till henne, skrev hon, att mormor
skulle ta med sig ett av sina barnbarn. Så på så sätt kom jag hit med min lilla mormor, som är 93 år
gammal, och var här i 14 dagar.
- Vi upplevde väldigt välsignade möten och jag fick vara med på alla, fortsätter Odetta. De gjorde djupt
intryck på mig. Alla var så positiva.
Ville läsa svenska
Odetta ville gärna läsa svenska och under veckorna i Stockholm fick hon bland annat
kontakt med Anders Östman, som tipsade henne om Dalarö folkhögskola. Odetta trodde inte det var
möjligt för henne att få gå där, men hon fyllde i alla fall i papperen hon fick och så en dag kom svaret
hem till Riga. Hon var antagen på skolans allmänna linje till hösten.
-Jag blev mycket glad, konstaterar Odetta. Innan Odetta kom till Sverige i höstas hade hon gått i
gymnasiet hemma i Lettland. Hon kände att det var språk hon ville hålla på med i framtiden. Gärna
svenska. Men vid universitetet i Lettland finns ingen fakultet för nordiska språk. Det var därför Odetta
tyckte det var bäst att komma hit och läsa svenska här.
Annorlunda samhälle
- Odetta tycker att det finns många likheter mellan svenskar och letter. Hon säger att båda grupperna
är, inte blyga, men lite reserverade av sig. Men samtidigt påpekar hon att det finns många skillnader
mellan länderna.
- Det är väldigt annorlunda att bo här jämfört med hemma. Ni har inte de ekonomiska och sociala
problem som vi har i Lettland nu. Ibland känner jag mig lite ledsen. Jag har allt i överflöd medan mina
kompisar och släktingar har det svårt och behöver kämpa. Men i stort säger hon att hon trivs här.
Hon kom för övrigt inte hit ensam, hennes mamma finns också i Sverige. Hon bor och arbetar på
Frälsningsarméns officersskola i Stockholm. Odetta säger att hon är glad över att ha mamma så nära att
de kan träffas på helgerna och tala lettiska. - För det är klart att jag längtar hem, säger Odetta. Men jag
har väldigt fina människor runt omkring mig på skolan. Jag trivs.
Mer demokratisk skola.
När jag kom hit märkte jag att inlärningsmetoderna är bättre än hemma, fortsätter hon. Här kan man
kopiera material och hämta böcker i biblioteket och slå upp saker
i. Hos oss är det mer lärarens monolog. De läser inantill från ett papper och man får
skriva ner. Skolan här är helt annorlunda. Lektionerna är mer demokratiska, lärarna
lär tillsammans med oss. Också attityderna mellan människor tycker hon skiljer sig åt mellan länderna.
- Vi har levt under ganska besvärliga för hållanden. Vi har liksom glömt att le mot varandra.
Ungdomarna här går mer med leenden; de är friare att väga säga vad de tror.
- Det har hänt mycket de senaste åren i Lettland - framför allt politiskt. 4 maj 1990 proklamerade vi vår
självständighet, men fortfarande är vi under Sovjets press

forts. Elev från Lettland
Öppenhet för Gud
- Många människor vänder sig till Gud nu. Fler och fler kyrkor och församlingar öppnar, liksom
fler och fler söndagsskolor startar. Det är viktigt att man får lära känna Bibeln och Jesus från
barndomen. De flesta i Lettland har vuxit upp utan sådant, man har bara haft en materialistisk
syn på allt.
- Det har blivit mycket lättare att vara kristen i Lettland de senaste åren. Det har inte varit
förbjudet tidigare, men man har mött attityden från andra att kristna är dummare än andra. Nu
har det vänt helt. Det är nästan mode att gå till kyrkan nu då vi fått religionsfrihet.
Själv tillhör Odetta S:t Gertruds kyrka, som tillhör Rigas lutherska kyrka. Hon säger att här i
Sverige går hon gärna till Frälsningsarmén, särskilt till Vasakåren, där det finns många
ungdomar.
- Jag tycker speciellt mycket om musikkårerna. Jag tyckte inte om brassmusik tidigare, men nu
tycker jag det är tufft.
Framtidsplaner
Odetta har tänkt gå två terminer på Dalarö. Vad hon ska göra sen vet hon inte,
men det hon skulle vilja år att arbeta med människor. Kanske på en turistbyrå
eller i någon förening som öppnar kontakter mellan Sverige och Lettland.
- Jag vill bo i Lettland, hjälpa till och jobba där. Men jag vill förbereda mig för
det i Sverige. Jag vill utnyttja den möjlighet jag har att vara här men sen vill jag
flytta tillbaka hem.
Till sist får hon frågan om det är något hon vill säga Stridsropets läsare.
- Jag är mycket tacksam till Gud för min möjlighet att vara här och få gå på Frälsningsarméns
skola, svarar Odetta. Jag har fina klasskamrater, bra skolkamrater och tycker om att vara här.
Foto och text av Kerstin Arnesson

