
Brita Sjöström föddes 1907 i Villa Älvkullen som ligger längs Holjeån i Jämshög. Brita 
var enda barnet i familjen. Efter studenten flyttade Brita till Lund för vidare studier. Där 
träffade hon den tolv år äldre juristen Ragnar Södén och de satte gemensamt bo. Ragnar 
fick en tjänst som stadsfiskal i Vänersborg i Västergötland. Stadsfiskal motsvarar dagens 
chefsåklagare eller polismästare. Brita började arbeta på Länsstyrelsen och var på fritiden 
engagerad i Röda Korset och Civilförsvaret.
 
Paret bytte aldrig yrken och när Ragnar 1960 gick i pension som stadsfiskal lämnade de 
Vänersborg och flyttade till Jämshög och den röda villan Kulltorp. Området kring villan var 
mestadels åkermark och de såg fram emot en stillsam tillvaro. Året efter började Jäm-
shögs Folkhögskola byggas. Paret hade en god relation med skolan genom alla åren.
 
Brita och Ragnar tyckte mycket om att läsa. Historia och memoarer hörde till favoriterna. 
Brita ville endast köpa nya böcker och var en flitig kund med specialavtal hos Lundins bokhandel i Karlshamn. Hon var 
också en ivrig samlare av noveller som hon klippte ur olika tidningar och sparade i pärmar. 
 
Paret arbetade också mycket i sin trädgård, dock aldrig på söndagar eller helgdagar. Istället njöt de då resultatet av 
sitt hårda trädgårdsarbete. De var också mycket intresserade av djur och natur och promenerade i skogarna kring 
Jämshög.
 
Idrott och stora sportevenemang följdes med stort intresse på tv. Dock förbjöd Brita Ragnar att se fotbollsmatcher i 
direktsänding. Hon var rädd att han skulle hetsa upp sig och få en hjärtattack. Istället fick han se reprisen och Brita 
berättade resultatet innan han började titta.
 
1977 dog Ragnar. Brita tyckte då att huset på Kulltorpsvägen kändes för stort, och flyttade till ett mindre i  byn. Sina 
sista år i livet tillbringade hon på äldreboendet Jämsegården. Fram till 100 års ålder promenerade Brita dagligen i 
Jämshög. 2009 dog Brita Södén, 102 år gammal.
 
När Brita dog lämnade hon hela sin kvarlåtenskap till Jämshögs folkhögskola. Medlen placerades i en stipendiefond 
där avkastningen utdelas till kursdeltagare. Behörig att söka är den som med godkända studieresultat på skolans 
kurser går vidare till högre studier på Jämshögs folkhögskola eller vid annan utbildningsinstans. Stipendiet delades ut 
första gången hösten 2012 till åtta personer. Britas generositet kommer att ge eko i många år framöver genom hennes 
önskan att stötta kursdeltagares fortsatta högre studier.

Brita Södéns minnesfond, bakgrund



PERSONUPPGIFTER
Förnamn Efternamn Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Gatuadress Telefon bostad (även riktnr)

Postnummer Ort Mobilnummer

e-post

Studieår på Jämshögs folkhögskola

Utbildning på Jämshögs folkhögskola

Nuvarande studier, program och utbildningsanordnare

Datum och namnunderskrift

Kriterier 
För att få ta del av stipendium ur Brita Södéns minnesfond ska sökande läsåret 2009/2010 eller senare ha 
genomfört en utbildning med godkänt resultat på minst ett läsår på Jämshögs folkhögskola. Kursen har 
anordnats av Jämshögs folkhögskola, och sökanden går nu på en eftergymnasial utbildning på minst ett läsår. 
Samma person kan få stipendiet högst två gånger. 

Adress 
Skicka din ansökan till:

Jämshögs folkhögskola
Kulltorpsvägen 2
293 72 JÄMSHÖG

eller digitalt till info@jamshog.org (ifylld och scannad kopia där uppgifter tydligt framgår)

Ansökan oss tillhanda senast 2022-11-30.

Frågor om stipendiet, kontakta skolans rektor: info@jamshog.org eller 0454-463 40.

- Bifoga intyg på din nuvarande utbildning, undertecknat av ansvarig utbildningsanordnare.
- Bifoga intyg på genomförd kurs med godkänt resultat på Jämshögs folkhögskola.

Brita Södéns minnesfond, ansökan
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