
Rätten till vårt namn Hvilan Utbildning ska inte 
if rågasättas
Idag har Sydsvenskan kontaktat oss med anledning av en dialog som Folkhögskolan Hvilan ini-
tierat om hur Hvilan används av oss båda. Såhär svarade i huvudsak styrelsen på förf rågan f rån 
tidningen:

Jag förstår att ni haft kontakt med företrädare för Folkhögskolan Hvilan och givet den senaste 

tidens uppmärksamhet kring Hvilan Utbildning är det bara bra att det klargörs att Folkhögskolan 

sedan lång tid tillbaka inte har något med Hvilan Utbildning att göra.   

Att Folkhögskolan skulle ha något intresse av att i övrigt föra diskussioner i pressen kring vår ge-

mensamma historia ter sig i nuläget lite märkligt, särskilt då vi så sent som i förrgår korresponde-

rat med Folkhögskolan i ämnet.   

 Det pågår ingen tvist utan det f inns en propå om en dialog kring hur vi kommunicerar kring våra 

respektive verksamheter och det gemensamma namnet Hvilan.   

Jag vill också ta tillfället i akt och påpeka att detta inte är en f råga som VD hanterat, även om en 

del av kontakterna initierats den vägen till styrelsen. Det har varit och är en f råga för styrelsen och 

ägaren GRO.   

Folkhögskolan har en varumärkesregistrering inbegripande Hvilan f rån 2001. Detta är bra då det 

markerar mot andra aktörer än Folkhögskolan och Hvilan Utbildning, att namnet Hvilan i utbild-

ningssammanhang är upptaget.   

Folkhögskolan och Hvilan Utbildning delar däremot en historia och ett gemensamt ursprung som 

inte låter sig påverkas av en varumärkesregistrering f rån år 2001. Såväl Folkhögskolan som Hvilan 

Utbildning har över åren, i lite olika organisationsformer och med olika huvudmän, under ca. 150 år 

använt namnet Hvilan för de verksamheter de bedriver. Överenskommelsen som åsyftas är san-

nolikt ett medgivande för registrering av företagsnamnet då verksamheten efter politiska beslut 

lämnade kommunal regi – det krävdes formellt i ljuset av Folkhögskolans varumärkesregistrering, 

men har ingenting med rätten för Hvilan Utbildning att använda namnet Hvilan att göra. Visste 

du förresten att namnet kommer f rån en vägkrog som tidigare drivit verksamhet i den byggnad 

i Åkarp där den verksamhet som idag är grunden till såväl Folkhögskolan som Hvilan Utbildning 

startade 1868!  

Sammanfattningsvis, för närvarande f inns inget annat än en propå om en dialog kring hur vi kom-

municerar kring våra respektive verksamheter och det gemensamma namnet Hvilan.  

Sannolikt så blir det en artikel om detta, och vi hoppas att våra svar kommer att f ramgå tydligt i en 

sådan eventuell publicering.
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