
N ordens folkliga akademi - 10 år 

Af BroRN HOJER 

Bjom Hojer var fra 1967 til 1977 den fØrste rektor for Nordens folkelige aka-
demi i KungaJv. Han beretter her om de ti år. 

Styrelsen 

Den 15 juni 1967 motte jag i Kungiilv fOr fOrsta gången akademins 
styrelse. Ja, egentligen hade vi traffats tidigare, vid anstallningsinter
vjun på Vartov i Kopenhamn, men då uppfattade jag inte mycket av 
ledamoterna. Jag fick ju heller inte tjansten den gången. Dansken 
Niels HØjlund fick den, men han hade sedan gripits av betankligheter, 
kanske fruktan fOr styrning av ambetsman och organisationspampar. 
AJltnog, han hade hoppat av och jag hade hoppat in. Nu var tiden 
knapp att komma i gång, och jag var ratt orolig. Men farhågorna 
skulle visa sig vara obefogade. 

Jag kom direkt från 13 års arbete på Tollare folkh6gskola utanfor 
Stockholm och hoppades få ge akademin folkhogskolekaraktar. Har 
motte jag nu en samling folkhogskoleman, varav många fOrkropps
ligade Grundtvigs tankar om en syntes mellan det vetenskapliga och 
det folkliga. - Jørgen Jørgensen, ordfOranden, en gång folkhogskole
elev på Vallekilde, sedermera undervisningsminister och initiativtagare 
till akademin i Nordiska Rådet. Han visade sig vara en man med stor 
omtanke om skola och personal. Han var från bOrjan inte så fOrt just 
i det kortkursprogram jag presenterade, men accepterade snart alt 
långa kurser inte var m6jliga, om man dels ville ha kvalificerade del- . 
tagare, dels saknade varje form av stipendieordning. - Roar Skovrnand 
overtog 1969 ordfOrandeposten: Askovlarare, ambetsman, historiker, 
delade han Jørgensens syn på de fria skolorna. Han lamnade 1977 
ordfOrandeklubban till en tredje dansk, Vilhelm Nielsen, tillsamrnans 
med en vaJ inarbetad tradition alt akademins rektor och larare skall 
ges stOrsta frihet att lagga upp kurser och undervisning efter egna 
initiativ och ideer. 

For ovrigt fanns i styrelsen tre tidigare folkhogskolerektorer, Stein 
Fossgard från Norge, Heikki Hosia från Finland och Gosta Vestlund 
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från Sverige. Sigmund Skard, professor i amerikansk litteratur, var av 
genuin norsk folkhogskolesHikt. Nej, folkhogskoleandan var det inte 
svårt att vinna geMr fOr. 

Organisationerna 

I de bestammelser som antagits av de nordiska regeringarna fOr Nor
dens folkliga akademi stod det klart utsagt att akademins versamhet 
framst skulle rikta sig till larare och ledare inom folkhogskolan samt 
det fria och frivilliga folkbildnings- och ungdomsarbetet. 

Den utan konkurrens dominerande folkbildningsverksamheten i 
Norden bedrivs ju av studiefOrbunden, och dessa kravde omedelbart 
genom sina samarbetsorgan representation i akademins styrelse. For 
styrelsen och sederrnera regeringarna var det sjalvklart alt akademin 
måste få en fast anknytning till dessa viktiga folkroreIser, en kanal i 
båda riktningarna fOr initiativ, ideer och debalt. Redan under det an
dra verksamhetsåret adjungerades darfor fyra nya styrelseledamater, 
representanter fOr studieorganisationernas samarbetsorgan i respektive 
land. Dessa fyra smalte snabbt in i styrelsen. En stor roll, sarskilt nar 
det gallde rekryterlng av kursdeltagare, kom studlekonsulent Edith 
Loiborg från Folkevirke i Danmark alt spela. 

Enligt de nya bestammeIser, som galler fOr akademin från 1978 har 
nu regeringarna att utse två styrelseledamater vardera. I Danmark, 
Finland, Norge och Sverige har man valt alt låta folkbildningsorganisa
tionerna utpeka den ena ledamoten. Kontakten med de viktiga organi
sationerna kommer alltså att bestå. 

Verksamheten 

Det ar dock i det praktiska arbetet som samarbetet skall ge resultat, 
inte bara i organisationsapparat och sammantradesrutiner. Redan tidigt 
fick vi också en sarskild kursform bredvid de av akademins styrelse 
och larare sjiilvstandlgt planerade kurserna. Det var de s. k. samar
betskurserna som planerades tillsammans med en organisation eller en 
institution och rekryterades genom den. Akademins »egna« kurser var 
oppna fOr alIa intresserade och de var flest till antalet. Men aven dem 
fick vi efter hand fOr vana alt planera i kontakt med utomstående 
fackmiin och organisationer. En liten grupp lektorer kan jn inte vara 
experter på hela det vida faIt som akademin ville omfalta. 
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Bjorn Hojer foran Nordens folkelige Akademi. Foto Claes Forsberg. Goteborg. 

Bland det 3D-tal organisationer, som akademin nara samarbetade 
med, var det två som knot formella avtal med oss och darigenom blev 
en del av akademins organisation. Det var Nordiska Folkhogskole
rådet och StudiefOrbundens samarbetsorgan. I det nordiska folkhiig
skolerådet fungerade akademins lektorer Ola Jonassen och Sten-Erik 
Fagerlund som sekreterare. Andra organisationer, som regelbundet 
kommit tillbaka som samarbetspartner i Kungtilv ar Nordiska folk
hogskolan i Geneve, de nordiska FN-fOrbunden, Nordiska Amati:ir
teaterrådet, de nordiska biblioteksforeningarna, Oslo lærerskole och 
så en enskild person, nastan en institution, Erica Simon från Frankrike. 

Uti:iver de namnda kurserna måste också namnas uthyrningskur
serna, som akademin inte hade något ansvar fOr annat an att lokaler 
och personal stalIdes till fOrfogande utan annan kostnad an for kost 
och logi. Antalet sådana uthyrningskurser kunde ofta vara !ika stort 
som akademins egn a, eftersom vi garna ville att platsen skulle ut
nyttjas. 
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Specialisering eller bredd? 

Akademin skulle enligt sin stadga vara ett centrum fOr studier av 
frågor som ar vasentllga fOr det nordiska folkbildningsarbetets ut
veclding och fornyelse. Akademin skall, så fortsatter stadgan, i sin 
verksamhet strava efter att vikka och utveckla fOrståelsen både fOr 
det mångfaldiga och det gemensamma i Nordens kultur- och sam
hlillsliv samt for Nordens samverkan med den ovriga varlden. 

En sådan inriktning måste leda till ett brett program, som spanner 
over vida vatten. Det låg ju också val i linje med Grundtvig: 

Oplysning være skal vor lyst, 
er det så kun om sivet, 
men først og sidst med folkerøst 
oplysningen om livet ... 

Redan efter tre terminer framtrader ett monster. Vi hade kurser i 
vuxenpedagogik, ett limne som hade litet att gora med utbildnings
teknologi men mycket med folkbildningens mål och mening och dess 
olika former och problem i de nordiska llindema. Det var kurser i 
internationeUa frågor, om miljovård och massmedier. De estetiska 
amnena gavs stor plats och folkhogskolans sarskilda problem behand
lades i flera kurser. Det fOrsta fOrsoket med s. k. enmanskurser gjordes 
redan 1968 med professor K. E. LØgstrup som fOrelaste och disku
terade en vecka om vår tids etik. Den modellen kom sedan igen varje 
år, exempelvis med Brian Way från England, H. M. Enzensberger 
från Tyskland, Katri Niironen från Finland eller Hallvard Rieber
Mohn från Norge. Den siste i raden blev J. Th. Arnfred i januari 
1977, hans sista utåtriktade insats. 

Deltagare 
Efter att akademin från hosten 1969 hade fått två lektorer har del
tagarantalet i kurser och konferenser hållit sig mellan 600 och 800 
varje år, med ett genomsnitt av c 25 deltagare per kurs. Fordelningen 
meUan Danmark, Norge och Sverige har varit jamn (se bilaga l) men 
Island ligger på långt och dyrt avstånd. DarfOr har islanningarna bara 
komrnit undantagsvis, utom vid specieUa tillfallen nar en hel grupp 
kommit med chartrat plan til! en kurs, kanske på vag till en llingre 
studieresa i Norden. 
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FinHindarna var lange bara c 10 procent, men sedan akademins 
simultantolkning biirjade fungera från danska, norska, svenska och 
till finska så steg deItagarantalet. Och nar så akademin hade genom
fOrt en intemutbildning for simultantolkar på folkbildningsområdet 
hosten 1976, så att två tolkar per kurs kunde svara for tolkning både 
från och till finska, då kom Fiulands deltagarantal upp i 20 procent. 

Detta att få uttrycka sig på sitt eget språk ar något centralt i det 
nordiska samarbetet. J ag glo=er inte den kraftfulla reaktionen från 
styrelsens nynorsktalande medlemmar, nar jag en gång forklarade 
alt vi tankte ge ut programfoldem på omvaxlande danska, norska och 
svenska och att norskan skulle vara bokmåI. Beslutet blev ett annat. 
Bokmål alternerar nu sedan lange med nynorsk. 

Hur har då akademin kunnat leva upp till stadgans bestammeIser 
att verksamheten skall rikta sig framst till larare och ledare inom 
folkbogskolan samt det fria och frivilliga folkbildnings- och ungdoms
arbetet? . Framst« ar ju ett tiinjbart ord, och det gav oss en mojlighet 
att vanda oss till en stor grupp av olika kulturarbetare. Folkhogskol
liirare och led are från studieforbunden var val flest, men darutover 
kom lararkandidater, bibliotekarier, fOrfattare, kritiker, dramapeda
goger, politiker, forskare och många andra. 

Medarbetare 

Akademin har kunnat utveckla olika specialiteter mycket beroende på 
vilka lektorer som knutits till Kungalv. Dansken Poul Haahrs intresse 
for livsåskådningsfrågor kom att pragla de forsta åren. Samarbetet 
med Handelstidningen i Goteborg och dess litteraturkritiker Karl-Erik 
Lagerlof kunde utvecklas genom Pouls eftertradare Ove Elvekjærs 
intresse for litteratur. Kvinnokonferenserna blev ganska många efter det 
internationella kvinnoåret och mycket på grund av finska lektorn Pia 
Sovio och senare norskan Mona Persvold. Den centrala position som 
akademin numera intar som ide- och informationscenter for vuxen-
pedagogisk forskning ar till storsta delen danske lektorn Kim Morck Ja
cobsens fortjanst. Invandrarkurserna och kurser for handikappade har 
framjats av finska lektorn Sinikka Metsatahti och kurserna for biblio
tekarier har handiagts av akademins bibliotekarier Kari Schei från 
Norge och Carita Forsman från Finland. 
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I stort sett har halften av lektorerna genom åren hamtats från folk
hogskolorna i Norden, medan de ovriga kommit från lårarhogskolor, 
universitet eller organisationsliv. Den snabba rotationen av lektorer 
med två-tre år som normal anstallningstid har stalIt stora krav på den 
ovriga personalens kontinuitet. De båda sekreterarna Ole Backstrom 
från Finland och Miriam Holm från Sverige har givit stadga åt verk
samheten, båda verksamma från 1968 och fortfarande i akademins 
tjanst. 

Foreliisarna 

Ett hundratal fOrelåsare om året har varit standard på akademin anda 
från det fOrsta året. En titt i årsberattelserna betyder ett mote med 
många av dem som praglat kulturdebatten i Norden under dessa år. 
Låt oss valja några från varje land: 
Från Danmark: K. Helveg Petersen, Broby Johanssen, Amdi Petersen, 

Vagn Steen, Carl Scharnberg, Sven Borgen, Claus Clausen. 
Från Finland: Kaarle Nordenstreng, Ulf Sundqvist, Helena Kekkonen, 

George Backlund, Christer Kiblman, Jorn Donner, Kosti Huuhka. 
Från Norge: Finn Jor, Niels Christie, Edward Befring, Helge Ytrehus, 

Espen Haavardsholm, Berit As, Erik Damman, Ingeborg Lyche. 
Från Sverige: Torsten Husen, Tage Erlander, Olof Palme, Bjorn 

Gillberg, Jan Myrdal, Sandro Key Aberg, Gunnar Adler Karlsson. 
Från Island har fOrelåsarna varit sparsamma och bara tack vare att 
Nordiska folkhogskolans islåndske rektor Magnus Gislason finns i 
Kungalv har Island regelbundet kunnat presenteras fOr kursdeltagarna 
genom fOredrag, sång och samvaro. 

Många fOrelåsare har också hamtats utanfOr Norden, t. ex. Arthur 
M. Schlesinger från USA och Ladislav FiaIka från Tjeckoslovakien. 

Att akademins fOrelåsare ofta kommit från vanster om mitten i 
partipolitiken år en direkt fOljd av att det ar dessa som ar mest aktiva 
i tidskrifter och bocker i den nordiska kulturdebatten. Ingen har valts 
efter partitillhorighet. Daremot har akademin alltid stravat att få fOre
låsare som har det levande ordet i sin makt och som framfOr allt kan 
delta i dialoger, samtal och grupparbete, inte bara fOrelasa. Storre delen 
av aIla kurser upptas ju av sådana aktiverande arbetsformer. 
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Ovriga arbets/ormer 

Lika viktig som den schemabundna tiden har jag alltid ansett den s. k. 
fritiden vara. KviiIlssamtal i elevhemmen, utflykterna med båt och buss, 
teater- eller museibesok i Goteborg, samkvam med sång, musik och 
dans. Allt som allt - den tid nar man mera personligt kan utbyta tankar 
och upplevelser med kam rater från andra lander. Akademins lokaler 
ar byggda med den har avsikten och de fungerar val. Ofta arrangerades 
i lokalerna konserter, teaterforestiillningar eller konstutstiillningar, 
helst från andra lander an Sverige fOr att balansera det svenska utbudet 
i omgivningen. Då deltog både folkhogskolans elever och akademins 
kursdeltagare i en naturlig gemenskap. 

En arbetsform viII jag också kalla den kontinuerliga kursvarderingen 
under och vid slutet av kursen. Den ar en del av den deltagarstyrning 
som akademin efterstravat. Den kan genomforas informeIIt varje dag 
eller muntligt eller skriftligt strax fOre hemresan. Den har genom åren 
inueburit en nyttig oeh stimulerande fortbildning fOr akademins kurs
ledare. 

En spridning av ideerna från akademins kurser sker genom de 
rapporter som utarbetas framst av lektorerna. Sedan akademin 1976 
fiek en egen institutions tekniker, Lennart Holm, oeh andamålsenliga 
lokaler oeh maskiner, har det varit mojligt att distribuera rapporterna 
i storre omfattning. 

Långa kurser 

Vi gav inte upp hoppet om de langre kurser på upp till tre månader, 
som Jørgen Jørgensen hade uppmanat oss till redan från starten. 
Hosten 1968 fOrsokte vi fOr fOrsta gången med en kurs på två gånger 
sex veekor. Den fOrsta delen om allman vuxenpedagogik fiek instanas, 
men den andra perioden som behandlade de estetiska iimnenas peda
gogik genomfordes med 15 deltagare. 1970 fOrsokte vi igen, nu med 
kursen Perspektiv på folkbildningsarbetet. Den omfattade två gånger 
tre veekor oeh samlade oekså 15 deltagare. 1974 års nordiska fort
bildningskurs i vuxenpedagogik på tre veekor fick bara nio deltagare 
oeh en femtonveekorskurs i nordiska språk och modern nordisk 
litteratur fiek installas samma host. Troligen fOr att ledighet med Ion 
ener andra stipendiemojligheter inte kunde erbjudas de sokande. 
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Slutsatsen ar klar. Forst måste ett tillfredsstallande stipendisystem 
byggas upp, darefter ar det helt sakert mojligt att genomfora langre 
kurser både fOr folkhogskolans och folkbildningsorganisationemas 
Uirare. 

Kurser u/anfor Kungiilv 

Under tioårsperiodens senare del blev trycket på akademin starkt, nar 
det gallde att fOrlagga kurser utanfOr Kungalv. Det giillde oftast alt 
presentera altemativa folkhogskolor i deras egen miljo. Detta skedde 
då i Karlskoga 1974, i Middelfart 1975, i Numedal och Orivesi 
1976, i Korpilahti, Fosen och Skillholt 1977. Kontakten med en 
unik miljo var också motivet till kurserna hos Erica Simon i Vanosc, 
niira Lyon. Dessa kurser om fransk kultur och franskt samhallsliv 
har akademin engagerat sig i sedan 1975 i samarbete med det nordiska 
folkhogskolerådet. Deltagarna får hjalpa till med skorden i de franska 
bondgårdarna, de får delta i det franska bylivet vid miissan, på cafet, 
vid boule-banan och hos kommunfullmiiktige. Dartill kommer fOre
Hisningar av experter från Grenoble och Lyon, allt kommenterat 
på madame Simons oefterharm1iga svensk-danska. 

En nordisk verksamhet som akademins kraver en standig utåtriktad 
kontaktverksarnhet av rektor och lektorer med manniskor och organi
sationer runt hela Norden. Darfor fick vi varje år vistas på resande 
fot i långa perioder. Ett tiota! langre resor per år var normalt fOr 
en kursledare. Personlig kontakt ar nodvandig men anstrangande, 
i synnerhet nar den måste ske med tåg och båt. Akademins budget 
har silian tillåtit några flygresor. 

Langre studie- och kontaktresor har under tioårsperioden fOretagits 
till Island, Frankrike, Tyskland, England, Polen och Tjeckoslovakien. 
Jnst delegationen från akademin til! Prag och Bratislava leddes av 
Roar Skovmand, som med vanlig men klar logik gjorde klart fOr 
vardfolket de grundlaggande skillnaderna mellan nordisk och osteuro
peisk folkbildning. 

Aterbesoken blev många i Kungalv, och storre internationella kon
ferenser genomfordes he=a bl. a. i samarbete med Europarådet i 
Strasbourg, Open University i London och International Bureau of 
Adult Education i Holland. 
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Forskning 

Den ideologiska grunden till Nordens folkliga akademi lades ju 1839 
av Grundtvig med hans skrift om Nordens videnskabelige forening. 
Dar målar han upp ett Goteborgsuniversitet med hundratals profes
sorer, som i Atens och Oxlords anda skall bedriva grundforskning och 
undervisning och kultureIlt ena Nordens lander. 

Att grubbla over om akademin har kunnat fOrverkliga något av 
Grundtvigs visioner ar inte syttet med denna berattelse. Men genom 
aila de tio åren har styrelse och anstallda dryftat om inte akademin 
borde vara en motesplats aven fOr nordiska forskare, ja, ett center 
fOr forskning. På tre områden har planerna konkretiserats. 

Forst har biblioteket successivt byggts upp, så att det numera ar 
ett av de basta nar det galler litteratur om folkhogskola och folk
bildning" i Norden. Samlingen av nordisk vuxenpedagogisk litteratur 
och tidskrifter ar tamiigen komplett. For det andra har enstaka in
tresserade forskare ener forfattare kunnat påråkna fritt uppehiille på 
akademin under perioder från en månad till ett år. Det har hittWs 
gållt bara något tiotal, de flesta från Norden men också tre stipen
diater från Polen och en från USA. For det tredje har sedan 1976 
håilits en rad forskarseminarier omkring problem inom den vuxen
pedagogiska forskningen. En kartlaggning av denna har också genom
fOrts. Kungiilv har diirmed blivit en markerad nordisk motesplats fOr 
denna forsknings gren. 

Samarbete med Nordiska folkhOgskolan i Kungi:ilv 

Akademin inledde sin verksamhet 1968 som ett experiment med en 
fOrsoksperiod på fem år. Orsaken till att denna period kom att fOrliin
gas till det dubbla var att det uppstod en lång och komplicerad diskus
sion om en sa=ansmaltning, integration, av akademin och Nordiska 
folkhOgskolan, som sedan 1947 verkar i Kungiilv och ar iigare till 
den anlaggning diir akademin arbetar. Den diskussionen hade många 
turer. Har ar några av dem: 

1969 De båda skolorna s!arlar en gem ens am utredning om integra
tionen. 

1970 Skolorna enas om integration och fOreslår regeringarna detta 
1971. 
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1972 Nordiska Ministerrådet beslutar om fortsatt utredning och att 
akademin skall fortsiitta tills vidare iiven efter forsoksperiodens 
utgång. 

1973 Ny utredningsman tillsiittes. 
1975 Ny bordliiggning i Nordiska Ministerrådet. 
1976 15.10 ger akademins styrelse upp tanken på integration och 

foreslår regeringarna att akademin permanentas och att ett nytt 
hyresavta! ingås med Nordiska folkhogskolan. 
Och sedan går det fort. 

1977 17.1 beslutar Nordiska ministerrådet att permanenta akademin. 
1978 LI tilltriider den nyvalda styrelsen. Nya stadgar for akademin. 

Nytt hyresavtal med Nordiska folkhogskolan. 

Under hela den har processen pågår emellertid olika former av sam
arbete, pedagogiskt och administrativt, mellan de båda skolorna, och 
detta kommer formodligen att utveck/as i framtiden men mellan två 
sjiilvstiindiga institutioner med skilda styrelser, rektorer och liirare. 

Ekonomi 

Nordens folkliga akademi kostade i drift de fem nordiska regeringama 
en halv miljon svenska kronor 1968/ 69. 1977 hade det stigit till en och 
en halv miljon. Deltagarna och deras arbetsgivare skot sjiilva till 
ungefår lika mycket fOr resor, uppehiille och fOr/orad arbetsfOrtjanst. 

De flesta småskolor i varje enskilt land torde kosta mera. 

En viirdering 

Positiva resultat av akademins verksamhet visar sig var gång kurserna 
leder till ett fortsatt nordiskt utbyte av fOreliisare och deltagare, var 
gång fortsiittningskonferenser eller nya nordiska samarbetsorgan skapas 
av tidigare kursdeltagare, var gång ideer sprider sig till grannlanderna 
eller nya viinskapsband knyts. Allt detta kan ju inte miitas, men vi 
vet att det existerar. Det ger arbetet mening. 

Nordens folkliga akademi ar ett danskt kulturarv, placerat i Sverige 
på gamma! norsk mark. Det har varit Iyckligt att den danska folk
hiigskoletraditionen kunnat hållas levande. Den danske styrelseord-
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fOranden har varit en garanti fOr detta. Han har också varit vidsynt 
nog att acceptera att Grundtvigs ide fåt! utvecklas genom kontakten 
med de ovriga nordiska Hindernas kulturmonster. 

Kiil/or: Arsberattelserna fOr Nordens folkliga akademi i Kungalv. 

Bi/aga 1 

Deltagare vid akademins kurser /ordelade på liinder och dr 

År Danmark Finland Island Norge Sverige Ovriga Summa 
Våren 1968 71 29 34 91 225 

1968/69 84 36 50 39 251 461 
1969/70 147 55 178 221 4 606 
1970/71 193 86 164 215 33 691 
1971/72 159 84 4 190 165 2 604 
1972/73 183 91 42 170 156 3 645 

Hosten 1973 52 50 2 134 131 3 372' 
1974 156 102 7 206 215 11 670 
1975 216 101 6 190 192 706 
1976 200 155 15 233 242 1 846 
1977 156 139 14 212 137 1 659 

'" Från 1974 Qvergick alla nordiska institutioner till ett verksarnhetsår, samman-
fallande med kalenderåret. 

Bilaga 2 

Anstiillda vid Nordens folkliga akademi 1967-1977 
(vikarier for kortare perioder an ett år har ej medtagits) 

Rektor 
Sverige 

Lektor 
Danmark 

Finland 

Norge 

Sverige 

Bjorn Hajer 

Poul Haahr 
Ove Elvekjær 
Thomas Mikaelssen 
Kim MØrck Jacobssen 
Pia Sovio 
Sten-Erik Fagerlund 
Sinnikka Metsiitiihti 
Wilhelm Otnes 
01a Jonassen 
Mona Persvold 
Curt Ohlsson 

1967- 77 

1968-70 
197()-73 
1973-75 
1976-
1973-75 
1975-
1976- 78 (vikarie) 
1969-72 
1972,-75 
1975-
1975-76 (vikarie) 
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Bibliotekarier 
Norge Caroline Smedal Haslund 1968-71 

Kari Schei 1972-76 
Finland Carita Forsman 1976-

Sekreterare 
Finland Ole Backstrom 1968-
Sverige Miriam Holm 1968-
Finland Gunnevi HeIlsten 1972-73 (vikarie) 

Bibliotekskontorist 
Danmark Bente Elvekjær 1970-72 
Finland Annelie Salojarvi 1972-73 
Sverige Inger Blixth 1973-

Kontorist 
Norge IngebjØrg Engelsen (deltid) 1975- 77 

l nstirutionstekniker 
Sverige Lennart Holm 1976-

Telefonist 
Sverige Sonja Axelsson 1976-
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