
 

 

Södra Vätterbygdens Folkhögskola 
 

Skolan hette från början Jönköpings Skol- och Bibelinstitut och startade den 6 oktober 1919 på 

Trädgårdsgatan 41 i Jönköping av Svenska Missionsförbundet. 1921 flyttade skolan till 

Klostergatan 29. 1922 bytte skolan namn till Jönköpings Kristliga Folkhögskola. 1930 flyttade 

skolan till sina nya lokaler uppe i Mariebo och 1944/45 ändrades namnet på skolan till Södra 

Vätterbygdens Folkhögskola. Skolan finns kvar än idag i Mariebo. Här följer några 

elevberättelser. 
 

Elevberättelser från Södra Vätterbygdens Folkhögskola 
 

Albert Dalestrand, elev 1923–1924 

Albert föddes år 1900 på en bondgård i Dahla, Nydala utanför Värnamo. När han kom hem efter 

ett år i lumpen på I12 så förklarade han för sina föräldrar att han inte ville arbeta på bondgården 

utan han önskade att söka in på Jönköpings Kristliga Folkhögskola, nuvarande Södra 

Vätterbygdens Folkhögskola. Med sina föräldrars välsignelse blev det så. 

 

1923–1924 var Albert elev på skolan som då låg ovanpå Annie Johansson hembageri på 

Klostergatan 29.  
 

Alberts egen berättelse: 

Den 15 september 1923 öppnade skolan sina portar på Klostergatan 29 för fjärde gången. Det var 

12 manliga och 15 kvinnliga elever som kom, alla från olika delar i landet. Utrymmet i skolan 



 

 

var begränsat men kamratskapet, glädjen och förmånen att få delta i undervisningen uppvägde 

alla annat. 

Det fanns inga elevhem på skolan utan vi fick hyra rum på stan enligt en uppgjord plan. Jag och 

min kamrat, Artur Eriksson, fick ett trevligt rum hos en fru Johansson som arbetade på 

Tändsticksfabriken. Tvärs över gatan låg hennes lägenhet och det var en förmån att få bo så nära 

skolan. Man kunde springa hem vid någon håltimme och vila sig om man så önskade. 

Lärare på skolan var Rektor Robert Fur, sedan hade vi kantor Hede som sångledare. De gav oss 

inblickar i musikens sköna konster, ty ”sångens ädla känslor föder”. Fröken Axelsson lärde oss 

att skriva maskin. Hon var noggrann med fingersättningen och sträng i sin undervisning. Jag kan 

inte nog vara tacksam för de första riktiga grunderna i konsten att skriva på maskin. En ung 

student Ansgar Eeg-Olofsson undervisade i olika ämnen, mer kamratskap än respekt hyste vi för 

honom. Han var begåvad och energisk. Lärare i historia var David Estborn, bördig från Gällaryd. 

Undervisning i juridik, tyska samt svenska språket. Vi hade 30 olika läroböcker att studera.  

Som omväxling fick vi se filmer från olika orter i vårt land och andra länder. Bilderna och 

föredragen fick mig att känna en försmak av himlen. Ett stort steg från arbetet med plogen och de 

steniga tegarna hemma med långa dagar fick mig att uppleva stor lycka och tacksamhet.  

Vi började dagen kl 08 med lektion. Kl 09.30 var det frukost, skolarbete till middag kl 12 och 

skolarbete fram till kvällsmål kl 19. En förträfflig matmor, fru Agnell, lagade mycket god mat 

som uppskattades.  

En ny termin började den 15 januari 1924. Med stor glädje samlades vi på skolan. Vi bodde 

fortfarande hos fru Johansson och hon väckte Artur och mig med smörgås och kaffe kl 6 innan 

hon gick till Tändsticksfabriken. Vi hade köpt ett kilo kaffe och socker som hon fick ta av då hon 

kokade kaffet. 

Rektor Fur skriver i Färdemän framåt om att det beror på oss själva hur året ska bli. Vi hade 

flickornas och pojkarnas afton med trevliga program. 
 

I ett brev hem, april 1924 skriver Albert:  

I lördagskväll hade vi ett samkväm på skolan, då lärarna voro med, 

åtminstone de flesta. Mor undra om de inte är tröttsamt och ensidigt att 

läsa jemt, men de går ganska bra, nog känner man ibland att det skulle 

vara bra att byta om arbete, men vi har så många olika ämnen och då är 

det alltid något utav dem som är intressant. 

 

Efter året på JKF studerade Albert till pastor vid Missionsskolan på 

Lidingö. Tack vare folkhögskolans rektor Robert Fur fick Albert 

Dalestrand stöd och kraft att gå vidare i livet på ett välsignelserikt sätt. 
 

 

 

 

  



 

 

Ingrid Staaf, elev 1956-58 

En lärare i Ödeshög som jag umgicks med hade gått på Folkhögskola och hon inspirerade mig att 

söka. Vi tittade på många olika prospekt, men eftersom jag var missionsförbundare var det enkelt 

att välja SVF. Det var ju heller inte så långt hemifrån. 

Jag började på Husmodersskolan, eftersom jag inte visste vad jag ville bli. Jag funderade på 

barnskötare, sjuksköterska och lärare och utbildningen på Husmodersskolan var en bra grund att 

stå på. Mina lärare var Rodhe Wollsén, Birgit Andersson inom hushållslära, fru Hultgren som 

hade vävning och i  sömnad hade vi Sylvie Västrik.  

 

Vävlektion på SVF 

Jag kommer ihåg Rodhe som pigg och glad, lite sträng var hon, men hon var på alerten för 

jämnan.  Birgit var lugn, sansad och snäll. Det var snälla lärare på skolan. Vi lärde oss mycket 

och vi tyckte undervisningen var rolig. Vi fick göra provmiddagar och bjuda in någon vi kände. 

Då lagade vi finare mat och serverade våra gäster. Det var mycket noga när vi serverade att vi 

gjorde det korrekt från vänster och höger sida och vi fick inte nudda gästen. Vi skulle göra som 

riktiga servitriser på restaurang. 



 

 

 

Lunch på Husmodersskolan 

  

Vi hade ganska långa skoldagar och på fritiden läste vi läxor och sydde och vävde på våra 

skoluppgifter. Vi hade även undervisning på lördagarna, så mycket fritid var det inte. På 

söndagarna blev det ofta en promenad i stadsparken eller besök till någon kyrka. Under de längre 

loven åkte jag hem till familjen i Ödeshög, då liftade jag för det mesta, för pengar hade man ju 

inte, säger Ingrid och skrattar. 

På skolan bodde vi ihop två och två. På kvällarna efter kl 22 skulle det vara tyst, vi fick inte 

skratta och hålla på. Vi fick inte vara ute på nätterna och vi fick sköta oss. Rodhe bodde på 

elevhemmet och hade koll på oss. En gång så satt vi tre flickor på rummet, vi pratade och 

skrattade och glömde bort tiden. Då knackade det på dörren och flickan som inte bodde rummet 

la sig snabbt under ena sängen. Då stod Rodhe där och läxade upp oss för att vi inte var tysta. 



 

 

Dagen därpå fick vi gå till rektorn och han sa ”Flickor, vi måste ha lugnt på Furugården på 

kvällarna”. Efter det fick vi hålla oss i skinnet, säger Ingrid och skrattar gott.  

 

När jag gick på Husmodersskolan bodde jag på Hemgården och sen när jag började 1a årskursen 

på den teoretiska utbildningen bodde jag på elevhemmet Furugården. På Furugården fanns ett 

samlingsrum dit både pojkar och flickor var välkomna. Men killarna var strängt förbjudna att 

komma till sovrummen. 

Efter vårterminen på Husmodersskolan började jag på 1a årskursen hösten 1956.  

Lärarna på skolan var väldig hjälpsamma och snälla. Gunlög Järhult var fantastisk, vi tyckte att 

hon var så perfekt. Under första Advent gick vi och sjöng för lärarna och Gunlög som var 

nybliven mamma stod med sin lilla baby vid sitt hus och lyssnade på oss. Vi tyckte att hon såg ut 

som en madonna. Det var väldigt högtidligt att sjunga för lärarna. Vi gick även i korridorerna 

och sjöng för eleverna. 

Två elever på Furugården 



 

 

 

Luciafirande på SVF 

Vi hade stor respekt för lärarna. Rektor Lindkvist hade vi i historia och hans fru Anna-Lisa hade 

vi i matte. En gång när vi skulle få tillbaka ett matteprov kom jag försent till klassen. Min 

rumskamrat, Alva, och jag gick och vilade en stund efter maten. Vi somnade till och kom försent 

till lektionen. Vi vågade inte gå in utan väntade utanför och när lektionen var slut gick vi in och 

bad om våra prov. Vi blev uppskrivna i klassboken att vi hade försovit oss och fick en 

anmärkning. Men provet hade gått bra. 

Vi hade Lars-Olof Hemming i naturkunskap. Han skrev så att kritorna rök på tavlan, han pratade 

och hade krita i ansiktet. Han var på alerten. Vi var ute med honom i naturen och tittade på fåglar 

och växter. Han kunde de latinska orden på allt så ibland trodde vi att han hittade på, för vi 

kunde ju inte latin. Han var mycket kunnig och energisk. 

Ingrid Bergentz hade vi i musik, hon var utbildad kantor. Hon var lite allvarlig. Hon hade även 

hand om en manskör på skolan som skojade med henne ibland. En gång när de sjöng vårsången 

”Lärkan slår i skyn sin drill” sjöng pojkarna ”Lärkan slår i skyn sin fru”. Det var nog inte alltid 

så lätt för Ingrid Bergentz.  

Lärarna hade ju sina egenheter och under klassfesterna skämtade vi med dem genom att vi 

diktade och sjöng visor om dem. 

Vi hade gymnastik på södra skolan. Då fick vi gå dit ned, ha gymnastik och sen gå hem, det var 

lite jobbigt för det är branta backar. Jag tror att vi hade lektion en gång i veckan. På vintern åkte 

vi ibland skidor på idrottslektionen. Jag tror att skolan hade skidor för jag har inget minne av att 

jag tog med mig det hemifrån.  



 

 

På lördagarna hade vi hemafton. Ibland var det föreläsare och missionärer som berättade om sitt 

arbete. En gång var även den gamla rektorn, Robert Fur, där och pratade. Ibland ordnade vi eget 

program.  

 

Hemafton med gott kaffe! 

Vi var indelade i disklag och jag kommer ihåg att pojkarna var duktiga på att torka disken. Man 

hade hand om disken en vecka i taget.   

Det fanns en bastu på skolan och i samband med att vi badade bastu på fredagar så hade vi 

bastufika. Flickor och pojkar bastade var för sig men Bastufikat var gemensamt, då samlades vi i 

Furugården. 

Det var inte ofta som vi gick ner till stan för det var branta backar att gå hem sen. Men det var 

nyttig med motionen eftersom maten var så god, vi gick upp i vikt allihop. När jag gick i tvåan så 

var det en värmlänning som hade bil. Det var mycket ovanligt. Vi klämde ihop oss flera stycken i 

bilen och fick åka med någon gång till stan.  

Det var mycket roligt på skolan. Det var den bästa skolformen som vi kunde tänka oss. 

Under alla åren har jag haft kontakt med flera gamla klasskompisar bland annat några stycken 

som kom från Värmland. Det var fantastiskt roligt att träffa många av dem när vi hade 50-års 

jubileum på skolan. 

 

  



 

 

Höstutfärd 1957 

 

SVF internationella arbete 

 

  



 

 

Minnen från skolan 

 

 

Skolresa Maj 1958 till Göteborg och Danmark 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Margareta Bothzén, elev 1956-58 

Vi bor här i trakten och ibland åker vi förbi och då tänker jag tillbaka på den tiden med glädje. 

Jag har alla goda minnen inom mig. Jag växte som människa där, jag fick en gemenskap, 

kompisar och goda lärare. Det var fantastiskt att få uppleva.   

Jag var i Bergslagen och jobbade på ett internat, där hade jag en väldigt god vän som jag delade 

rum med. Hon hade gått på SVF och hon uppmuntrade mig att söka till skolan. Och så blev det, 

först läste jag en termin på Husmodersskolan. Där lärde vi oss grunderna inom hem och hushåll. 

Till exempel hur vi skulle hantera det vardagliga och lite om det festliga i livet som att duka ett 

bord, vett och etikett samt laga mat. Jag hade Rodhe Wollsén som lärare, hon var mycket bra. En 

annan lärare på skolan var Birgit Andersson som senare gifte sig med en annan lärare, Ove 

Vångfors. Förutom hemkunskapen undervisades vi i textil, sömnad och vävning, men det var inte 

riktigt mina ämnen, säger Margareta med ett glatt skratt.  

 

Sömnadslektion på SVF 

Det var härligt att bo på skolan. Fantastiskt god och vällagad mat fick vi. Jag delade rum med 

Ingrid Staaf och vi har kontakt än idag. Vi hängde ihop under raster och på fritiden. Det blev 

många promenader i Stadsparken och ner till stan. Det var en fantastisk sammanhållning och alla 

klassfester som ordnades var väldigt roliga. Vi gjorde en del skolresor, bland annat var vi i 

Danmark och i Lund. 



 

 

 

Bussresa med SVF 

På Gördelmakargatan, på gränsen till Stadsparken, fanns en liten lanthandel. Vi kallade butiken 

för ”Snusboa”, dit gick vi på rasterna och köpte lite godis, och något gott till fikat. Vi hade inte 

många slantar att handla för, men något litet hade vi råd med. 

Efter Husmodersskolan fortsatte jag att läsa 1a och 2a årskursen på skolans allmänna linje. I 

naturkunskapsämnen hade vi Lars-Olof Hemming. Han var väldigt kunnig inom sitt område och 

vi gjorde många exkursioner. Många av lärare och rektor bodde på skolområdet, bakom 

Husmodersskolan. De blev liksom ett med skolan. Under dessa år hade jag också Gunlög Järhult 

som lärare. Jag brukar tänka på henne ibland, hon var fantastisk. Hon var en underbar lärare och 

jag önskar att det fanns fler lärare som  hon. Fastän hon hade en egen familj med många barn, 

hade hon ett stort engagemang för sina elever. Något som har följt mig genom livet är ett 

bibelord från Paulus’ brev till Kolosserna 3:16, som hon gav oss när hon tog farväl av oss vid 

skolavslutningen: ”Och allt vad ni än företager er i ord eller gärning, gör det i Herren Jesu namn, 

och tacka Gud, Fadern, genom honom.” Jag kan varmt rekommendera att studera på en 

folkhögskola, man växer som människa och får med sig erfarenheter som man bär med sig hela 

livet. 



 

 

 

Skolavslutning Maj 1958 

 

Erland Skagerö, elev 1959-61 

Det var en stor dag när jag som 20 åring den 

1 oktober 1959 började på SVF. Liksom för 

tusentals andra ungdomar, som av olika skäl 

bara gått sju år i folkskolan, var detta med 

folkhögskola en fantastisk chans att gå 

vidare.  Efter SVF studerade jag på Hermods korrespondensinstitut 

och kom sedan in på Socialhögskolan i Lund. 

Folkhögskolan var på den tiden som en stor familj. I stort sett alla 

elever bodde på skolan. Det gällde också rektor och många av 

lärarna. Vi hade många gemensamma aktiviteter som klassfester, 

julfester, valborgsfirande och skolresor. Nästan varje vecka – på 

torsdagskvällarna - var det hemafton eller samkväm. Någon gång 

var vi också hembjudna till rektorn.  

Huvudbyggnaden på SVF inrymde ett antal klassrum, kök, matsal, aula, sällskapsrum samt 

expeditioner för rektor, husmor och kamrer. Den byggnaden heter nu Studiegården.  Vidare 



 

 

fanns Husmodersskolan som också hade sina egna elevbostäder. Längre ner i backen fanns 

Mångården för pojkar och en lärare (nu Herrgården), Furugården för flickor och längst ned Villa 

Ekelunda för pojkar (nu riven)    

Rektor Holger Lindkvist basade över hela anläggningen. Till sin hjälp hade han husmor Gunvor 

Jonsson och den alltid glada kamreren Elisabeth Sundahl.  

Skolan hade på den tiden allmän linje två år och husmodersskola (höstkurs och vårkurs). 

Huvudman för skolan var dåvarande Svenska missionsförbundet, numera Equmenia. 

 

Lärare 

Gunlög Järhult var nog den mest 

omtyckta av alla lärarna. Hon 

undervisade i svenska, engelska och 

historia. 

 

 

 

 

Lars-Olof Hemming tog ibland fram sin tolvsträngade luta och sjöng för och med oss. Han hade 

annars biologi och geografi som sina ämnen. 

Ove Vångfors betraktades nog som en aning disträ ibland men han var en mycket glad och 

trevlig lärare. Litteratur och svenska var hans ämnen   

  

Lars-Olof Hemming och Ove Vångfors 



 

 

 

Ingrid Bergentz undervisade i kristendom. 

Hon var också skolans kantor.  

 

 

 

 

Ingemar Seiborg började på skolan vårterminen 1960. Vi hade honom i bland annat fysik och 

kemi.  

Rektorns fru, Anna-Lisa Lindkvist, försökte lära oss 

konsthistoria. Vi hade lektionen efter middag så vi var 

nog inte alltid på alerten. När jag några år senare 

besökte National Gallery I London sände jag en 

tacksamhetens tanke till Anna-Lisa för att hon 

introducerat oss i konstens värld och de stora mästarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I övrigt minns jag att Göte Tonell, Aina Bergstedt, Margareta Henningsson och Ingrid Petander 

under kortare perioder var våra lärare. 

På Husmoderskolan undervisade Rode Wollsén, Birgit Andersson och Inga Gillberg. 

Anna-Lisa, Holger, Per-Olov och Peter 

Lindkvist 



 

 

 

Ordning och reda 

På mitt antagningsbrev till skolan läser jag ”Radioapparat eller grammofon får ej användas då 

dess lätt tar bort studieron. Radiolyssnandet ska i stället ske i skolans sällskapsrum”. För 

internatrummen gällde också: Inga besök på flickornas rum och vice versa. Besök i t.ex. 

Storstugan på Furugården skulle avslutas senast klockan 22.  En lärare gick rond varje kväll och 

såg till att allt var i sin ordning.  

Kamratförbundet  

Skolan engagerade sig i gemenskapen mellan eleverna genom kamratförbundet. Varje år har 

ordnats ett årsmöte med fint program och god mat. Alla tidigare elever var välkomna. Vart femte 

år efter det man slutat skolan är det en särskild återträff. Jag har deltagit i alla tror jag – senast 

femtio år efter vår klass slutade.  När man träffas är det som åren emellan försvinner.  Det är 

verkligen som att träffa ”gamla goda vänner”.     

Andlig gemenskap 

Gemenskapen kring andliga frågor ger något väsentligt. På skolan hade andaktslivet en viktig 

plats. En lärare eller representant från någon av kyrkorna i stan höll morgonandakt varje dag. 

Eleverna stod för aftonbönen.   



 

 

 

Praktiskt arbete  

Det var inte bara teori på skolan. Varje 

bordsgäng svarade regelbundet för disken 

efter maten. Det hände väl att ett eller annat 

glas eller någon tallrik gick sönder. När 

husmor uttryckte sitt bekymmer över detta 

svarade en av mina kamrater ”det finns 

fabriker som bara gör sådant”. 

 

 

 

Till praktiskt arbete hörde också att bistå vaktmästare Einar Engvall med arbete i parken runt 

skolan och att ta hand om veden (sannolikt värmdes skolan på den tiden med ved). 

Alla klasser var också någon gång iväg och planterade skog. Vår klass var i Grännatrakten hos 

ryttmästare Gyllensvaan. Pengarna vi fick in gick till en stipendiefond till förmån för en student 

från Afrika som fick komma till skolan. Initiativet till detta kom från eleverna.  Tillsammans fick 

vi ihop ett par tusen kronor vilket var rätt mycket på den tiden. I sammanhanget kan nämnas att 

avgiften för ett helt läsår på skolan (7 månader) var 1 365 kronor. Från det kunde vi räkna 

studiebidrag och ev. stipendier.   

    

Klassfester  

Varje årskurs skulle ordna en klassfest under årskursen. Det var ett väldigt bra sätt att lära sig lite 

mera än bara teoretiska studier. Det handlade om att planera, samarbete, organisera och träna sig 

i att uppträda. När jag gick i ettan hade vi vår klassfest i mars 1960. Temat var ”skott” eftersom 

det var skottår. Min uppgift var att göra en kanon som skulle skjuta konfetti och ris över hela 

aulan. Efter lite tankemöda, en träram, en stor pappersrulle och en cykelslang så löste det sig. 

Spänningen var stor, inte minst för mig, när jag via en linbana i taket drog ut ”kanonen” till 

mitten av aulan och utlöste laddningen. Det fungerade! 



 

 

Den här dagen var den första och enda som jag varit klädd i kjol. Skotsk klädsel gällde och jag 

fick låna en rutig kjol av en klasskamrat - Bodil Mårtensson. 

Efter varje fest hade klassen sin egen fest som avslutades med ringdans genom hela 

huvudbyggnaden. 

   

Minnen  

Romantik på skolan. Som jag nämnde hade vi en tid Margareta Henningsson som lärare. Hon 

började på hösten 1960.  Hon var yngst av alla lärare. Det gick lite rykten om att hon hade en 

fästman långt upp i Norrland. Jag tror det var en glad dag för henne när han kom på besök och 

hon fick presentera ”Sveriges först och ende samedirektör Henrik Sarri” för oss. Romansen hade 

inletts på Kebnekaise turiststation. Margareta var faktiskt med när vi hade återträff efter 50 år.    

Farsdag 13 nov 1960 Vi blev väckta redan 05.30 men ingen blev ledsen för det. Våra flickor 

uppvaktade oss nämligen på fars dag. Far, lille far vem är väl som du ljöd sången. Och så fick vi 

kaffe och tårta.  

Tidig morgon Advent 1960.  Hörde änglasång. Innan jag vaknat helt hann jag fundera på om jag 

var i himlen.  Det var ettans flickor som sjöng ”det susar genom livets strid, en fläkt av 

himmelrikets frid” ute i korridoren.  

Mors dag 1961. Vi killar inhandlade 50 bakelser och var uppe redan 04.40 för att dela ut till alla 

flickor på Furugården och Husmodersskolan. Det räckte även till fröken Bergentz, husmor och 

till Astrid, Inga-Britt, Kerstin, Elisabeth och Maja i köket. De fick också kaffe och sången Mor 

lilla mor… Inte så många var mammor…. men det var nog uppskattat ändå.    

Spex med grisen Som jag nämnde hade vi konststudium efter middag. Lite slöa efter maten var 

vi nog. Så jag gjorde ett försök att muntra upp stämningen genom att placera en bild av en gris i 

diabildsprojektorn. När fru Lindkvist slog på projektorn möttes vi alltså av en gris. Anna- Lisa 

fanns sig väl genom att säga så här ”Vad bra. Det passar bra i dag när vi ska tala om den 

spansk/franske konstnären Juan Gris.  

 



 

 

Furugården, som var flickornas residens hade en 

särskild dragningskraft på oss pojkar. Storstugan 

där var en lämplig plats att samlas på. Det fanns 

alltid anledningar att fira något eller bara träffas 

över en kopp te eller kaffe. Vid något tillfälle 

kunde iakttas två papiljottförsedda gossar som 

hade nästlat sig in i flickornas bastufika.    

 

 

Tjejer på friarstråt Om det är skottår har flickor av tradition särskilt rätt att fria. Redan kl 01 på 

skottdagen den 24 februari gav sig nästan alla husmodersskolans elever ut på friarstråt och 

besökte bland annat oss på Månen för att söka lyckan.   

Operation välkommen 17 aug 1960 

Sommaren mellan ettan och tvåan jobbade jag som semestervikarie på Ryhov (som då var enbart 

mentalsjukhus). Vi som var kvar i stan höll kontakt. När husmoderskolan började i augusti 1960 

bestämde några av oss killar att ge dem ett lite speciellt välkomnande. Karl-Ivar, Ove, skolans 

kock och jag bildade ett läkarteam utklädda i snygg skjorta med slips, vita rockar och munskydd. 

Iförda denna mundering gick vi rond på husmoderskolan och delade ut bullar, kakor och medicin 

i form av apelsinsaft. Enligt min dagbok ”verkade det som om tjejerna  uppskattade det – och vi 

läkare hade världens kul”  

Slutord I min dagbok för 1960 skriver jag ”Det år som gått har säkert varit och kommer att vara 

ett  av mina lyckligaste och roligaste ungdomsår” .Tiden på SVF blev inte bara en språngbräda ut 

i livet. Den blev också en fantastiskt rolig tid med ett fantastiskt kamratskap och många 

minnesvärda händelser att se tillbaka på.  



 

 

 



 

 

 



 

 

 


