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Elevförbundet sökte en ny ord-
förande i våras. Efter 21 år på 
posten tyckte jag att det var dags 
att tänka på refrängen. Men vi 
har inte fått något napp, så jag 
tackade ja till att fortsätta med 
detta roliga och givande uppdrag 
- åtminstone ett par år till. Om 
det inte dyker upp någon stark 
kandidat som vill ta över. Då tar 
vi emot den personen med öppna 
famnen.

Med stor hjälp av ”vår ständige” 
kassör Thomas Lilja har vi fått 
ekonomin på fötter under de se-
naste tio åren, även om vi ännu 
inte kan betala styrelsens rese-
kostnader fullt ut. Vi har lyckats 
behålla de årliga Sommarmö-
tena någonstans i Norden och 
orkat ge ut Fontin Avisen en 
gång om året.

Men jag och den övriga styrel-
sen har tillsammans med skolan 
misslyckats med nyrekrytering-
en. Elevförbundet är helt enkelt 
inte lika självklart och intressant 
som förr. Konkurrensen om 
själarna i dagens samhälle är 
stenhård. Det är numera svårt 
att locka gamla elever när bar-
nen vuxit upp, när man klättrat 
tillräckligt långt på karriärstegen 

eller när nostalgin och lusten att 
se och uppleva Norden igen blir 
för stark. Förr var det vår styrka. 
Men som sagt, något har hänt i 
samhället.

 Ett av skälen till att jag orkar 
fortsätta stavas Hans-Åke Hö-
ber. Han efterträdde Beate Fas-
ting i november 2011 och fick i 
våras förlängt förordnande i fem 
år. Ett beslut som applåderas av 
alla personalgrupper. Hans-Åke, 
med rötter i Värmland, vet från 
sin tid på folkhögskolan i Kristi-
nehamn vad ett levande Elevför-
bund betyder. 

 Nu ska vi träffas under året och 
med gemensamma krafter se 
hur Elevförbundet ska kunna ut-
vecklas och kanske modernise-
ras. Vi är öppna för alla förslag, 
men hoppas även i framtiden 
kunna arrangera ett Sommarmö-
te någonstans i Norden. Det är 
och har varit grunden i vår verk-
samhet. Ett möte med lärare, 
personal och framförallt elever 
över alla åldersgränser. Och tro 
mig - även om vi inte känner 
varandra när resan börjar blir vi 
snabbt bekanta. 

 Ett par som följt oss runt om i 

Norden varje år de senaste 25 
åren var Anne och Olle Nils-
son. Två ”gamla” elever som så 
många andra möttes på skolan. 
Anne och Olle kom tillbaka i 
mitten av 1980-talet, trots att 
Olle stod mitt i karriären som 
chefredaktör på Kristianstads-
bladet och därefter på ”min” 
tidning Nerikes Allehanda i 
Örebro. ”Tack för alla roliga 
och dråpliga resor med ”Nord-
iskan”, som vi sa”, skrev Anne 
Nilsson till mig i somras. Hen-
nes käre Olle gick nämligen bort 
efter en svår sjukdom i maj och 
vi har valt att i detta nummer 
publicera hennes berättelse om 
deras liv med ”Nordiskan”

  I somras gick resan till Island 
och den fantastiska sagoön i 
Nordatlanten. Jóhanna Finn-
bogadóttir, elev 75-76, var vår 
värd. Femstjärnig, blir vårt 
betyg. Tillsammans med guiden 
Ragnheidur Björnsdottir, elev 
69-70, tog hon oss på en oför-
glömliga resa till Nordlandet.

          Håkan Bågenvik 70/71ordförande

Elevförbundet för 
Nordiska folkhögskolan

Jag tror på framtiden - trots allt

Sommarmötet nästa år hålls i Kungälv
- Vi vet att gamla elever, lärare 
och personal från hela Norden 
tycker att det är roligt att med 
lite ojämna mellanrum återvän-
da till skolan och Fontinberget, 
säger förbundets ordförande 
Håkan Bågenvik.
 Under tiden 7-13 juli kommer 
förre rektorn Nils Zandhers att 
hålla i programmet.

 - Vi ska upptäcka nya rön i 
Kungälvstrakten med nordisk 
anknytning, säger Nils  Zand-
hers och tänker på litteratur som 
speglar nordiska förhållanden, 
”möten” med Selma Lagerlöf, 
Dan Andersson, Evert Taube, 
Pär Lagerkvist och utflykter i 
dessa profilers spår.
 -Vi återkommer med inbjudan 

efter årsskiftet. Men boka redan 
nu in datumet i din almanacka.
  För att öka intresset för som-
marmötet är ni välkomna att 
bjuda in era vänner till resan. 
På kvällarna blir det sång och 
samvaro med Nils Zandhers i 
huvudrollen. 
 Och vi bor i de bästa av skolans 
konferensrum.



Min första Islands resa. Det blir svårt att sätta ord 
på mina intryck av denna underbara resa, men jag 
gör ett försök.
När jag anlände till Reykjavík och tillsammans 
med Ragnheiður körde till Hotell Hafnafjörð, fick  
jag en känsla av att detta inte alls är så främmande, 
och ändå ...
I bussen nästa morgon på väg norrut mot Húsavík, en 
lång resa med många stopp för fika och toalett visit,  
sitter jag och betraktar landskapet. De stora öppna 
slätterna och de blågrå bergen med snö på topparna 
långt därute i horisonten. Även om bergen är mycket 
långt borta kan jag förnimma hur höga och mäktiga 
de verkligen är.  

Så småningom som vi kommer längre norrut, ändras 
landskapet och det blir mer spetsiga och kantiga for-
mer på bergen. Det blir liksom mer mystisk och även-
tyrligt, och med ett litet leende inuti mig själv, kan jag 
i fantasin nästan se trollen där uppe bland klipporna, 
som med undrande ögon tittar mot oss. Vi stannar och 
ser på klyftor och älvar, som isen från gletsjerna med 
sin oerhörda  kraft har skurit igenom berget. 

Här finns ingen skog, men däremot många låga 
växter som ligger som en mjuk matta på markerna. 
Smörblommor, maskros, ljung, och blå lupin. Jag 

upptäcker att den blå färgen, i många nuancer, liksom  
dominerar landskapet. Kommer därför att tänka på 
sången  “Eitt sumar á landinu bláa...”, från den islänska 
teaterpjäsen “Jörundur Hundadagakonungur”, och jag 
tänker: Detta landet är jo blått.  

Kommer till Húsavík, stiger ur bussen och tittar rakt 
upp mot ett berg, som är helt täckt av blå lupin. Jag 
blir helt trollbunden, så vackert.

De nästa dagarna går jag omkring i en mycket trevlig 
liten stad, med många fina fiskrestauranger nere vid 
hamnen. Båtar som ligger lugnt och gungar vid kaj. 
Några seglar in i hamnen och andra seglar ut på havet, 
och den mysiga kyrkan som också är nära hamnen. Här 
känns det på något sätt hemtrevligt. Också vi seglar 
ut på havet, på valskådning.  Fastän jag är van att se 
val, både på havet och som en delikat middagsrätt, 
(låter kanske makabert för någon) är det en särskild 
upplevelse att se valarna lekande simma runt om båten.

Vi kommer till Ásbyrgi, ett vackert grönt och frid-
fullt naturområde, och alldeles annorlunda än det jag 
hittills hade sett. Jag sitter stilla och lyssnar,  hör endast 
ljuden av ankorna i den lilla sjön och fåglarna i träden. 
Längre uppför backen skådar jag över hela området, 
som är vackert grönt så långt ögat ser. En känsla av 

at vara i paradiset, det fattades bara 
att höra änglarna sjunga.

Då vi sedan kom till Dimmubor-
gir, drogs jag in i en helt annan 
värld. Stora grå klippformationer, 
lavasten och grottor. Här berättas 
trollhistorier tills man tror på, att 
här bor det verkligen troll. Ingen 
tvil om det. 

Det var också mycket olika 
upplevelser att se det stora vat-
tenfallet Dettifossur, som kraftfullt 
och bullrande gräver upp jord och 
sand från botten, och så det lugnare 
vita vattenfallet Góðifossur. Vi fick 
sannerligen prova alla våra sinnen 
på denna resa. I Hveragerið var 
det luktsinnet som var värst drab-
bad. Jag känner fortfarande lukten 
av svaveln som sprutade upp från 
jordens inre. Efter detta, var det 
härligt att stiga ner i det blå, mjuka 
och varma källvattnet vid Mývatn 
och bara njuta värmen och flyta 
runt i vattnet.

Efter de senaste dagarnas natur 
upplevelser, var det nästan ett kul-
turchock att komma till Akureyri. 
Denna vackra stad, med sina många 
museer, mysiga restauranger, kul-
turhuset Hof, den vackra Akureyra 
kyrka och Botaniska Trädgården. 

Sedan gick resan tillbaka mot 
storstaden Reykjavík. Det blev ty-
värr inte så mycket tid i Reykjavík, 
men vi hann dock att besöka den 
imponerande 74 meter höga Hall-
grímskirkja, Konserthuset Harpa 
och Nordens Hus. 

Allt har ett slut, och det har denna 
resan också. Jag tackar för denna 
gången och hoppas på återseende 
nästa sommar, någon annanstans i 
Norden.

Slutligen vill jag tacka Ragn-
heiður och Jóhanna för att de 
gjorde denna resan möjlig och så 
väl lyckat.

Ada í Líð, Färöarna 69/71

Med lite fantasi kan vi nästan se         trollen däruppe bland klipporna 

“Eitt sumar á landinu bláa....“

Ett kärt återseende. Kurskamraterna Ove Johansson, Sverige, 
Gudrun Valdis, Island och Börje Hydén, Finland, som gick i 
Kungälv 1961-62 möttes igen på Island. Gudrun bjöd dessutom 
alla på en härlig isländsk köttgryta.

En femstjärnig arrangör. Johanna Finnbogadottír,75/76, gjorde 
ett jättejobb på Island. Resan var i det närmaste perfekt, även 
om Britt Joninger, 72/74, verkar viljat tacka Vår Herre för  
framgångarna. Eller ser hon bara en främmande fågel?

Färöarna och Island - det är två nordiska öar långt ute i Nordat-
lanten. Men många invånare på Färöarna har aldrig satt sin fot på 
sagoön. Ada í Líd är en av dem. I somras var hon med på Elevför-
bundets Sommarmöte på Island. Och Ada föll platt för det märkliga 
landet med vulkanberg, glaciärer, knölvalar och delfiner.

Artikelförfattaren Ada í Líð i Hveragerið.

Margareta Stenvald på valskådning. 
Då gäller det att klä sig varmt i 
överlevnadsdräkt. 
                 BILDER: HÅKAN BÅGENVIK

Gott om varma källor och heta bad. Som Nordlandets svar på Blå Lagunen. Men här var det färre turister och lägre priser. Men vi 
njöt av pausen och det hälsosamma badet.
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Medlemsblad 
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för Nordiska 
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Hösten 1951 var ovanlig solig och varm, åtminstone 
i mitt minne. Det var också en varm sensommardag 
den söndag jag anlände till Nordiska Folkhögsko-
lan i Kungälv för att börja som elev det kommande 
läsåret.
Skolan som då var inrymd i Bäärnhielmska Gården låg vid 
Thorilds Gränd och tedde sig för mig som en idyll. Jag var 
nästan ensam när jag kom och jag undrade något var jag 
skulle ta vägen. Då uppenbarade sig två andra elever, Kjell 
Elvebakken som var från Norge och Ingebjörg Bergveins-
dottir från Island. Vi promenerade lite i omgivningen och 
när vi kom tillbaka till skolan hade fler anlänt och snart 
var alla elever samlade. Bland dem fanns en glad brunögd 
skåning som skulle bli min livskamrat. 

Vi fann varandra när jag bad att få låna hans penn-
vässare. Man skrev med blyerts då för tiden. Han satt 
vid ett fönster och när han tittade upp föll jag helt för 
de bruna ögonen. Han undrade om jag var svensk eller 
dansk då jag tycktes kunna tala båda språken. Jag hade 
kommit till Sverige 1948 och hade hunnit lära mig en 
del. Han gick i överkursen jag i den allmänna. Men vi 
hade valt några gemensamma studiecirklar och trivdes 
bra i varandras sällskap. 

Han var journalist och hade vikarierat på Kristian-
stadsbladet under sommaren. Han hade börjat skriva 
redan i skolan och varit radskrivare för tidningar kring 
Åsljunga där han vuxit upp. Det märktes snart att han 
var ovanligt skärpt. När han yttrade sig lyssnade man 
och han var populär bland lärare och elever också för att 
han aldrig briljerade med sin kunskap. 

Då vi bodde på och kring skolan tillbringade vi all vår 
tid där. Var det inte lektioner så var det studiecirklar och 
gemensamma program i den fina aula som invigdes un-
der vår tid på skolan. Varannan lördag var det dans eller 
sånglekar, varannan var det föredrag eller berättelser av 
elever eller lärare. Det var alltid trevligt och gemytligt. 
Olle inledde en sådan afton med ämnet: ”Behöver ung-
domen en tro”.  Det var alldeles tyst under hans anfö-
rande men sedan var det många som yttrade sig. Olle 
fick mycket beröm och många tackade honom. 

En väsentlig orsak till att Olle valde Nordiska Folk-
högskolan var att det var möjligt för eleverna från över-
kursen att också delta i delar av journalistutbildningen 
vid Göteborgs Högskola.  

Hösten gick alldeles för fort. En dag in på det nya året 
sa Olle att han fått erbjudande om fast jobb på Kristi-
anstadsbladet. Det betydde mycket för honom så han 
lämnade skolan för att arbeta. 

Då vårterminen slutade åkte jag ner till Kristianstad 

och Olle. Vi förlovade oss pingstafton1952 och gifte oss 
1953 då vi fått tag på en lägenhet på Hjärtebackesväg i 
Kristianstad. 

Hans duglighet som journalist hade uppmärksammats 
i Stockholm och han fick erbjudande om arbete på Folk-
partiets Presstjänst där. Nu fick Olle skriva om det som 
var hans stora intresse, politik i allmänhet och liberalism 
i synnerhet. Han var liberal i ordets bästa mening.

Dagens Nyheter erbjöd ett vikariat som ledarskribent 
en sommar. Det resulterade i en tjänst som politisk re-
porter. Där trivdes han som fisken i vattnet. Han jobbade 
jämt. 

Åren på DN tog slut när Olle fick erbjudande att bli 
chefredaktör för Västerbottens-Kuriren i Umeå. Det blev 
en ny spännande tillvaro för oss och pojkarna .Vi stor-
trivdes, inte minst Olle. Han var populär bland tidnings-
folket, läsarna och västerbottningarna.

Nästa utmaning som Olle fick kom från Kristianstads-
bladet som behövde en chefredaktör.  Nu var sönerna 
vuxna och Olle och jag flyttade själva till Skåne. Jag sak-
nade sönerna men snart dök de upp med de allrakäraste 
flickor som med tiden blev svärdöttrar. Och sedan en 
fröjd över allt annat, barnbarn, farfars ögonstenar. 

Vi flyttade ännu en gång, det var Nerikes Allehanda 
som kallade. Olle drog sig i det längste för att flytta, tid-
ningen lockade och det faktum att det var landets största 
tidning utanför de tre stora städerna blev för mycket. 
Det blev den tredje tidning i raden som Olle blev chefre-
daktör för. 

Åren i Skåne hade inneburit, att vi nu deltog i Elevför-
bundets resor runt om i Norden.  Och vilka resor – alla 
lika fantastiska som olika. Jag har alltid förvånats över 
att inte fler följer med, för ett bättre sätt att lära sig mer 
om den del av världen vi har turen att få leva finns inte. 

Olle var ofta ordförande vid årsmötena som ägde rum 
under resorna. Hans goda humör och säkra handlag 
med paragrafer resulterade i trevliga möten även om 
några frågor kunde vara nog så krångliga.

För Olle och jag var skolan som ett andra hem, som 
vi gärna återvände till när tillfälle gavs. Julbreven såväl 
som Landkänning var efterlängtade och högt priorite-
rade bland julhälsningarna. 

Olle medverkade i Skolans jubileumsskrift där han be-
rättar om de samtal han hade med elever från de femtio 
åren under rubriken: ”De fick ett större fosterland.” Jag 
tror att detta gäller för de flesta av oss som gått på Nord-
iskan. Jag hade dessutom turen att finna min livskamrat 
som jag fick 60 underbara år tillsammans med. 

Anne Nilsson minns sin livskamrat Olle

"Vi fick ett större fosterland"
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