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Ju förr – dess bättre ...

Nordiska lockar fortfarande
Nordiska folkhögskolan 

är fortfarande populär. I år 
är cirka 200 elever, varav 70 
som bor på internatet, i gång 
med sina studier.

- Det innebär att inter-
natet är fullbelagt, säger 
rektor Hans-Åke Höber. Vi 
har även bra fart på kon-
ferensverksamheten och 
har fått goda omdömen för 
vår service och våra lokaler, 
fortsätter han.

- Till de allmänna kurserna 
som startade hösten 2013 
var antalet sökande fortsatt 
högre än antalet platser 
och vi räknar med samma 
situation under 2014, säger 
Hans-Åke Höber.

- Behovet av kurser för 
arbetslösa kommer sannolikt 
att vara stort även 2014, 
vilket kräver en beredskap på 
folkhögskolan för att snabbt 
kunna svara upp mot detta, 
tillägger han.

Bilden till höger:
Anton Björnegård, tidigare 

elev på skolan, underhöll på 
Skolföreningens årsmöte 
tillsammans med läraren Leif 
Pedersen. 

Anton berättar om hur 
det är att leva med en cp-
skada och epilepsi. Alvar 
kombineras med humor och 
så sjunger han egna sånger 
och andras låtar som han gör 
covers på. 

      

Det var bättre förr - känns den visan 
i gen.

Men allt var inte bättre, möjligen lite 
roligare. I alla fall om man hunnit bli 
60+. Själv minns jag med glädje året 
på Nordiska folkhögskolan 1970/71. 
Stormen hösten 1969 hade fällt nästan 
alla träd på Fontinberget intill. Så det 
var ett kalhygge som mötte oss på färden 
mot skolan. Ett område med hänförande 
utsikt över Göta älvdalen. Det var här 
nya Nordiska folkhögskolan växte fram 
ett par år tidigare. Men utrymmet var 
begränsat. Så jag och ett tiotal andra 
elever från hela Norden tvingades bo 
på Fridhem, ett gammalt schartuanskt 
åldersdomshem en dryg halvmil från 
skolan. Men pendlarrummet och i mitt 
fall en gummimadrass i hus fyras tvätthytt 
blev vårt alternativa boende den våren ...

Nu har det gått nästan 50 år sedan 
dåvarande utbildningsminister Olof Palme 
invigde folkhögskolan på berget. Under 
tiden har skolans fastigheter och lokaler 
mer än fördubblats. Men underhållet 
har varit eftersatt. Huvudbyggnad och 
elevhem som byggdes på 60-talet med 
den tidens platta tak läcker som såll. Nu 
har ekonomi- och fastighetsutskottet 
satt ned foten och med hjälp av gamle 
byggnadsingenjören Curt Johansson 
inventerat behovet av upprustning. Det 

visade sig vara nästan oändligt och kosta 
tiotals miljoner.

När ni läser detta vet vi om fas-
tighetsutskottet starke man Lennart 
Kristiansson fick trycka på startknappen 
för det enorma ombyggnadsprojektet. 
För det krävs stora banklån. Men bygg-
naderna måste räddas och läckaget av 
vatten och energi stoppas. Ju förr - dess 
bättre.

Skolan behöver med andra ord pengar. 
Men också ett ökat engagemang från 
bland annat gamla elever och andra som 
gillar den nordiska tanken. Elevförbundet 
och Skolföreningen söker med ljus och 
lykta efter nya medlemmar som kan 
och vill vara med och driva skolan in 
i framtiden. Så anmäl ert intresse till 
rektor Hans-Åke Höber när det gäller 
Skolföreningen och undertecknad om 
du ”bara” vill vara med i Elevförbundets 
gemenskap.  Vi satsar nu på en ökad 
gemenskap mellan skolans ägare och 
Elevförbundet. Vårt mål är ju bland 
annat att verka ”för skolan och den 
nordiska samhörigheten”. Den nordiska 
gemenskapen får ju sitt vid våra årliga 
Sommarmöten runt om i Norden. 
Sommaren 2013 möttes vi i Kungälv och 
under Nils Zandhers ledning fick vi en 
underbar och lärorik vecka. Utflykten till 
ett soligt Vinga blev för många med mig 

höjdpunkten på veckan. Nu laddar vi för 
ett möte i Norge 2014. Häng med ...

Runt om i Norden finns det många 
tidigare ”kungälvare” som har nått 
medelåldern och som kanske vill återta 
kontakten med sin gamla skola och 
tidigare kamrater. Men också träffa nya 
vänner med samma mål. Eller som en 
medelåldring som återkom till Kungälv 
för första gången på decennier sa i vår 
jubileumsskrift; När jag återkom efter 
20 år upptäckte jag att jag faktiskt aldrig 
tappat kontakten. Tråden låg kvar där jag 
lagt den. Det var bara att plocka upp den

En gång Kungälv – alltid Norden, skrev 
journalisterna Karl Kolstad och Daisy 
Eriksson i en brevväxling i tidskriften 
Landkänning 25 år efter deras år i 
Kungälv. 

Det är så vi många gamla elever känner 
det som fått förmånen att jobb med 
Elevförbundet och skolföreningen. Men 
numera slipper jag ju förstås bo på en 
gummimadrass i hus fyras tvätthytt ...

Håkan Bågenvik 70/71                                          
ordförande, Elevförbundet

       BILD: Håkan Bågenvik



  I juli måned gjorde vi det så igen. 

  Endnu engang mødtes folk fra 
Sverige, Norge, Danmark og sandelig 
også fra Færøerne til en fantastisk 
uge i nordens tegn. Niels Zandhers, 
tidligere rektor var tovholder på 
kurset, som dette år foregik på 
nordiska folkehøjskole. Niels er 84 år, 
men han farer rundt som een på 50.

   Gennem hele ugen fik vi 
gennemgået de kendte personer, 
som har boet omkring Gøtteborg. 
Om aftenen var der selvfølgelig 
samkvem, hvor vi sang kendte 
nordiske sange. En af dagene 
havde vi delt os op i 2 flokke. En 
tog til Vinga, og en anden kørte i 
bus omkring Gøtteborg, med Niels 
Zandhers som en fantastisk guide. 

  Jeg havde min kæreste Kirsten med 
på turen til nordiska denne gang. 
Kirsten sidder i kørestol, fordi hun 
har ledegigt. Hun kørte, da vi skulle 

se omgivelserne omkring Gøtteborg 
bagefter bussen i sin invalidebil. Vi 
skulle se en seværdighed, jeg husker 
på stående fod ikke hvad, Men Niels 
Zandhers stod og pegede og viste 
Kirstens chauffør, hvor de skulle hen. 
Jeg tror faktisk, at de kom til at køre 
op over et par fortovskanter, men 
det var vigtigt for Niels, at Kirsten fik 
set seværdigheden. Mens hun sad i 
bilen, hun kunne ikke køre derop i sin 
kørestol, ja så åbnede Niels resolut 
bildøren, så hun kunne høre ham 
fortælle. 

  Den sidste aften sluttede vi af 
med den traditionelle festmiddag.
Tak for en rigtig god uge i nordisk 
tegn. Til alle unge, yngre og ældre 
medlemmer af Elevforbundet vil jeg 
sige: Tag med på disse sommerrejser. 
I vil aldrig fortryde det.

  Jørgen Svendsen, Danmark elev 
1983/84

Tag med på sommerrejsen        – i vil aldrig fortryde det

        Dejlig uge på Nordiska

Skribenten Jørgen Svendsen från Danmark 
med sin kæreste Kirsten under Sommarmötet 
på Nordiska. Jørgen sitter också med i 
Elevförbundets styrelse.

Bilden ovan:
Utflykt till Vinga.  Anne Nilsson, Birgit Rouch, Margretha 
Sólbjørg samt Ada i Lid är några av deltagarna som låter 
sig väl smaka av den medhavda lunchen

Bilden ovan till höger:
Det sa klick! Annemarie Hoffmeyer från Danmark förevigar 
sällskapet på båtturen från Hönö till Vinga. Birgit Rouch, 
Färöarna, och Sissel Rydjord, Norge, njuter av solen.

Bilden till höger:
Spanare. Petur Rouch från Färöarna och vår "ständige kas-
sör" Thomas Lilja ser så att kusten är klar.



Tag med på sommerrejsen        – i vil aldrig fortryde det
En trio som siktats vid Vinga. Ove Johansson, Sverige, Gunilla Lilja, Sverige och Ada i Lid från Färöarna njuter av den svenska 
sommaren. Vinga fyr visade sig från sin allra bästa sida den här sköna dagen i juli.                                     Bilder: Håkan Bågenvik

På Færøerne har man altid opskattet den gamle svenske 
sangskat. Evert Taubes viser har været meget populære 
gennem de sidste, mange år. Derfor var det meget fint at 
få besøg af Kungälv-veteranerne, Nils Zandhers og Lennart 
Torstensson, som rejste rundt øerne, for at dele sin sangskat 
med færingerne.

 Nils og Lennart var i studio, både hos den nationale radio 
”Kringvarp Føroya”, og i den private radio ”Rás2”. Der klarede 
Nils at imponere lytterne med sin fantastiske stemme, som 
er fantastisk, når man tænker på, at Nils nærmer sig de 85 
år. Lennart er også en virtous på harmonika´en, og det var 
hjerterørende at se de to ældre herrers fine samspil. 

Tilbagemeldingerne fra koncerterne var gode. I min fars 
hjembygd, Fuglafjørður gik det særlig godt, hvor Nils og Lennart 
havde koncert sammen med gamle Kungälv-elever, så som den 
i nordiske viskredse godt kendte Hanus G. Johansen.

 Gamle Kungälv-elever var også meget glade for at se de to 
Kungälv-veteraner, som fik bevist på Færøerne, at man kan 
ældes på en god og ungdommelig måde. 

Imponerende. Det manglede bare, at Nils og Lennart skrev 
autografer.

                                         Heri Árnason Simonsen, elev 1995/96
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Medlemsblad 
Elevförbundet 
för Nordiska 
folkhögskolan

15 miljoner svenska kronor – det blir 
prislappen när huvudbyggnad, elevhem 
och konferensboende på Nordiska 
folkhögskolan successivt ska rustas upp 
och förbättras under de kommande fem 
åren.

– Ett nytt tak på huvudbyggnaden 
och ny ventilation är en absolut 
nödvändighet för skolan, säger Lennart 
Kristiansson, talesman för ekonomi- och 
fastighetsutskottet.

– Det läcker ut energi och det läcker 
in vatten. Underhållet av lokalerna har 
varit eftersatt en längre tid, fortsätter 
han.

Den gamle byggnadsingenjören Curt 
Johansson har nu inventerat skolans 
samtliga hus och lokaler. Resultatet var 
nedslående. Vatten blir stående på de 
platta taken och isoleringen är minimal.

När det stora ombygget av tak och 
ventilation i gymnastik/teaterhuset 
nu är klart är skolans styrelse beredd 
att ta sig an den största uppgiften; 
huvudbyggnaden.

– Arkitektbyrån Archidea har 
lämnat skisser på hur en ombyggnad 
kan se ut och vi har haft en process 
bland personal samt ekonomi- och 
fastighetsutkottet under hela året för att 
få in så många aspekter och önskemål 
som möjligt kring ombyggnaden, säger 
rektor Hans-Åke Höber.

Förutom nytt tak på huvudbyggnaden 
och ny ventliation ingår en inbyggnad av 
atriumgården och en uppfräschning av 
kökslokalerna i ombyggnadsplanerna.

 På köpet får skolans en ny, stor 
samlingssal i den gamla energiläckande 
ljusgården.

– För att finansiera projektet krävs ett 
banklån på i tio miljoner kronor, säger 
Lennart Kristiansson. Dessutom måste vi 
i framtiden presentera ett bokslut med 
ett överskott på lägst en halv miljon per 
år, tillägger han.

Det ska ske genom sänkta 
kostnader, effektiviseringar och 
tjänsteneddragningar i samband 
med pensionsavgångar samt 
energibesparingar och ökade intäkter 
från uppdrag och projekt.

– Om allt går som vi räknat med 
hoppas vi kunna trycka på knappen 
i höst. Ambitionen är att starta 
ombyggnaden i april 2014, berättade 
Lennart Kristiansson på skolföreningens 
årsmöte i slutet av oktober.

                                      Håkan Bågenvk

Renovering för 15 miljoner

Boka redan nu in Sommarmötet 
2014. Då reser vi till Skjebergs 
folkhögskola i Norge under tiden 
6-12 juli. Skjeberg är det gamla 
stationssamhället mellan städerna 
Sarpsborg och Fredrikstad, inte 
långt från E6:an mot Oslo och 
Svinesundsbron.

 Under ledning av förre rektorn 
Nils Zandhers ska vi under veckan fira 
200 år av nordisk fred.  År 1814 antog 
Norge en ny grundlag, som i dag är den 
äldsta i världen efter USA:s författning. 
Detta kommer att firas runt om i Norge, 
men även i Sverige och Kungälv.

Nytt för året är att vi bjuder in 
Skolföreningens medlemmar till 
Elevförbundets Sommarmöte. I 
samband med Avisen kommer en 
inbjudan. Skicka in din preliminära 
anmälan, den är inte bindande.

Norge
nästa
sommar För första gången på fem-sex år finns det en valberedning i Elevförbundet. Astrid 

Vindvad, Nils Zandhers, sammankallande, och Birgit Rouch valdes på årsmötet 
i Kungälv i juli. Och årsmötet uppmanar medlemmar att bistå valberedningen i 
sökandet efter nya kandidater till styrelsen. 

På tur att avgå/omväljas 2014 står Ninna Nikula, Åland, Thomas Lilja, Sverige,  Páll 
Danielsen, Färöarna, Elisabeth Thomasson, Sverige och Jóhanna Finnbogadóttir, 
Island. Dessutom söker vi en norsk styrelsemedlem på ett års fyllnadsval. 

Mångårige ordförande Håkan Bågenvik har också uppmanat valberedningen att 
försöka hitta en ersättare till nästa år. Det kan behövas ombyte på den posten efter 
drygt 20 år.

Vid årsmötet i Kungälv omvaldes Håkan Bågenvik, Sverige, till ordförande, Peter 
Gustafsson, Sverige, Helena Turpeinen, Finland, Jörgen Svendsen, Danmark, den 
norska platsen blev vakant sedan  Anna Marie Eide avsagt sig omval.

Till revisorer ursågs Gilberth Olson och Ove Johansson. Här saknas suppleant.

Äntligen en valberedning

Elev i år – du kan också bli med

Elevförbundet för Nordiska folkhögskolan i Kungälv är en förening för tidigare 
och nuvarande elever, lärare och annan personal. Elevförbundet arbetar för nordisk 
gemenskap och för Nordiska folkhögskolans utveckling som samnordisk institution.

Fontinavisen är vårt medlemsblad, där vi berättar om föreningens verksamhet och 
vad som händer på skolan i Kungälv.  Varje sommar reser vi en vecka i ett nordiskt land, 
där medlemmarna själva står för programmet. 2014 går turen till Norge. Du som är 
ung kan söka ett av Elevförbundets resestipendier och hänga med på Sommarmötet.

Vill du veta mer om Elevförbundet och stipendierna gå in på skolans webbplats 
www.nordiska.fhsk.se och sök under Elevförbundet.

Du är förstås välkommen som medlem.


