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Tollare Folkhögskola huvudbyggnaden 
 
Lite historia om Tollare 
 
1403 köpte Jöns Pedersen Daen gården som omfattade 550 tunnland. Som borgmästare i 

Stockholm tog han sig namnet Johannes Petri 
1465 skänkte Johannes Petris änka Margit Laurensdotter Tollare till Gråbrödraklostret i 

Stockholm 
1527 efter reformationen drogs kyrkans gods in. Gustav Vasa förlänade Tollare till Jakob 

Bagge, amiral i kungens flotta. Under de kommande århundradena ägdes Tollare av 
olika ståndspersoner 

1719 när ryssarna härjade och brände i skärgården nådde de aldrig Tollare. 
Huvudbyggnaden från 1600-talet klarade sig. 

1834 köptes Tollare av järngrossisten Anton Frestadius. Han byggde på Herrgården med en 
andra våning och försåg huset med balkonger och fönsterkupor. Hans barn förskönade 
huset ännu mera så att det blev ett rätt förnämligt corps de logi. 

1895 var det dags för en ny ägare Fredrik Carlson, grosshandlare och hattfabrikör 
1918 såldes Tollare till Johan Alfred Hedenström. Han grundade Tollare pappersbruk och 

bodde på gården till sin död 1931. Arvingarna sålde den till Conrad Åhlberg som kort 
därefter sålde huvudbyggnaden med 17 tunnland mark till Stockholms distrikt av 
Godtemplarorden, en del av nuvarande IOGT-NTO. 



1878 anlades här Sveriges första tennisbana som numera är nedlagd. Ungefär samtidigt 
byggdes kägelbanan som fortfarande är i drift. Ångbåten från Stockholm lade till vid 
Tollares brygga. Här drevs en omfattande kurs och pensionatsverksamhet. Sommartid 
bodde flera hundra ungdomar i en särskild tältstad. 

1945 beslöts att Tollare skulle bli IOGTs folkhögskola 
1952 började den första vinterkursen 
 
Noteringar från respektive aktivitet 
 
Torsdag kväll 
 
Efter middagen samlades vi i Storstugan där Jan Möller informerade om program och 
annat praktiskt bl.a. kunde vi tillgodogöra oss att: 

• Tollare FHS där vi befinner oss ligger ca 1 mil från Sergelstorg. 
• Att vi befinner oss i de inre delarna av Stockholms skärgård. 
• Isabell och Benjamin skulle vara lek/aktivitets- ledare med ett program för 

syskon. Aktiviteterna skulle nyttja på anläggningen befintliga resurser som: 
� Hoppborg 
� Flipperspel 
� Kägelbana 
� Sporthall 

 
Som avslutning presenterade respektive familj tillresta deltagare. Totalt var vi 14 
familjer varav tre skulle ansluta under fredagen. 
 

 
 
Jan Möller en av arrangörerna och Anna Lindstrand en av föreläsarna 
 



Fredag förmiddag 
 
Föreläsning genetik, Anna Lindstrand ass. prof. Klinisk Genitik Karolinska 
Institutet 
 
Med hänsyn till ämnets komplexitet och risken för felskrivningar så väljer jag att bara ge 
en principbeskrivning av vad som avhandlades. För detaljerad information hänvisas till 
föreläsaren. Presentationen kommer att finnas tillgänglig via Jan Möller. 
 
Föreläsningen var indelad i två avsnitt: 
Del I 

• Basal genetik 
• Lite om kromosomer och gener 
• Allmänt om Cri du Chat, CdC, syndromet 
• Olika typer av kromosom 5 avvikelser 

 
Del II 

• Samband mellan varierande symtom och genetisk bild 
• Gener på kromosom 5 
• Fokus på CdC och framtida forskning 

 
Anna informerade om att på Karolinska finns Centrum för Sällsynta Diagnoser, CSD, 
något som skall finnas på alla Universitetssjukhus. 
 
Den senast publicerad vetenskapliga artikeln hade Anna hittat senast i måndags vecka 
32. Titel och författare 5P Deletions, Current Knowledge and Future Directions, 
författare Nguyen et al, American Journal of Medical Genetics Part C; Aug 3, 2015. Data 
från www.fivepminus.org. 
 
Sammanfattande kommentarer: 

1) Individer med CdC har olika stora deletioner av kromosom 5p 
2) Skillnader i den kliniska bilden och svårighetsgraden kan förklaras av att olika 

gener påverkas 
3) Alla 5p deletioner leder inte till samma sjukdom 
4) För att kunna ge korrekt prognos och behandling måste den exakta avvikelsen 

karakteriseras 
 
Bra websidor: 
www.Karolinska.se/sallsyntadiagnoser 
www.Socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/criduchat-syndromet 
www.fiveminus.org/5P-Syndrome 
 



 
 
Benjamin och Isabell aktivitetsledare 
 
Fredag eftermiddag 
 
Föreläsning föräldrar kraft/relation, Britta Lundkvist 
 
Coach 
”Mindfulness” instruktör 
Beteendevetare 
 
Smörgårdsbord av hur man som förälder hanterar relationen och barn dvs. livet med ett 
utvecklingsstört barn. Ta med Dig det du tycker fungerar. 
 
Stress 
 
”Energi Kannan” 

 

• Grundspänning 
• Spänning som byggs upp av livets alla händelser 
• Reserv energi som måste finnas 
• Vad kan man göra för att ta bort sådant som ligger och skräpar respektive fylla på 

med positiv energi? 
 



Kommunikation 

 
Man kan grovt dela in personer utifrån olika kommunikation/beteendestilar enligt den 
s.k. DISC modellen. 
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Figur 1 
 
Genom att känna hur din partner fungerar kan ni bättre ta hänsyn och nyttja varandras 
styrkor för att kommunikation och samverkan skall gå smidigare. 
 
Tre vanligaste skälen till samtal med terapeut: 

1) Sex 
2) Pengar 
3) Jämställdhet 

 
Tid 

 
Våra tankar hanterar dåtid, nutid och framtid. Vi kan välja att hantera de olika 
tidsangivelserna på ett negativt eller positivt sätt. Det senare ger energi medan det förra 
tar energi. 
 
Negativa tankar Älta  Oroa 
    
Tempus Dåtid Nutid Framtid 
    
Positiva tankar Acceptera Ta hand om nuet Välja 
 Lära sig Lev väl Drömma 
 Förlåta  Planera 
 Bearbeta  Mål 
 Släppa  Tillit 
 
Figur 2 Olika sätt att hantera tankar om dåtid, nutid och framtid 
 
Som avslutning så betonade Britta att man kan aldrig ge för mycket kärlek. Så duka upp 
en god måltid och dito dryck. Dimma belysningen och tänd levande ljus. Låt ”Love is in 
the air” flöda ur högtalarna och ja resten fattar Ni. 
 



 
 
Hoppborgen överbelastad 
 

 
 
Allvarliga försök pågår att arrangera ett gruppfoto. 
 



Lördag 
 
På förmiddagen var det fria aktiviteter. Efter lunch äntrade vi en båt för färd in mot 
Djurgården. En behaglig tur genom den vackra innerskärgården med utsikt över båtar, 
bryggor och borgar, moderna sådana. 
 
Väl framme kunde var och en välja aktivitet. Själva tog vi oss vatten över huvudet och 
besökte Akvarium. Fiskar av allehanda slag simmade omkring i vackra formationer. 
Dessutom lyckades vi hitta Nemo. Pappa hittade även lite senior godis. 
 
Väl tillbaka till Tollare FHS bjöds det på grill buffé. Måltiden intogs i energigivande miljö 
både avseende omgivningarna och vädret. Som avslutning på träffen så genomfördes en 
audition inför CdC-föreningens kör som kommer att börja turnera när som helst. 
 

 
 
Vibeke Wede en av arrangörerna 
 
Till sist vill alla vi som deltog framföra ett STORT TACK till Vibeke och Jan som 
arrangerat årets träff. 
 
Ovanför tangenterna 
Lars Vikström 


