Tollare folkhögskolas förste rektor Gösta Vestlund, Nacka, har stilla somnat in i en ålder av 107 år.
Närmast anhöriga är barnen Lars och Nina samt barnbarnen Gustav och Erik med familjer.
I den nedtecknade berättelsen om sitt liv berättar Gösta Vestlund om uppväxten i Gagnef,
mellanskolan i Borlänge, folkhögskolan och Humanistiska läroverket i Sigtuna samt universitetstiden i
Uppsala. Vi får också möta honom med arbetskamraterna på folkhögskolorna Brunnsvik, Sigtuna,
Marieborg och Tollare samt senare som folkhögskoleinspektör och undervisningsråd på
Skolöverstyrelsen.
Med sina egna erfarenheter från folkhögskolevärlden och sin förankring i nykterhetsrörelsen tog sig
Gösta 1952 an arbetet med att förverkliga IOGTs dröm om en egen samlingsplats för kunskap och
bildning. Under sina sex rektorsår på Tollare folkhögskola införde han nydanande demokratiska
arbetsformer. Ute i landet gav Tollaremodellen bränsle till en het debatt, som så småningom dock
ledde fram till att fler folkhögskolor införde någon form av elevinflytande. 1954 fick Gösta i en
radiodebatt försvara att han infört ”du” som tilltalsord mellan lärare och elever på skolan.
Under hela livet behöll Gösta sin nära kontakt med Tollare. Han instiftade en stipendiefond för de
elever som med någon form av funktionsvariation lyckades väl med sina studier. Han såg till att
folkbildare från olika delar av världen kunde mötas på folkhögskolan. Genom ekonomiska bidrag
möjliggjorde Gösta att Tollare blev platsen för återkommande seminarier kring ungdoms- och
demokratifrågor. På våravslutningarna höll han det mest uppskattade talet till eleverna. Ingen kunde
som han trollbinda sin publik och ingjuta livsmod och framtidshopp. Då Gösta blev inbjuden att fira
sin 100 årsdag på Tollare kom det långt över hundra unga och gamla vänner.
Gösta Vestlund var den kloke vägledaren och medmänniskan, som outtröttligt sökte lösningar på små
och stora samhällsfrågor. I hans hem samlades vänner för att tillsammans med honom samtala om
folkbildningens framtida vägval. Så var det under många år men våren 2020 gjorde både nedsatt syn
och balans att Danvikshem blev ett tryggare alternativ än villan i Nacka. När Coronan kom stängdes
dörren för besök men inte möjligheten till samtal. Telefonen gick varm och Gösta bevarande sitt klara
intellekt, sin värme och sin humor ända in i det sista.
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