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Rubriken är hämtad från 1972 års upplaga av Landkänning - tidskriften som Elevför-
bundet gav ut varje jul i många år.

Rubriken tillhör en brevväxling mellan journalisterna och de gamla eleverna Daisy 
Eriksson och Karl Kolstad, 25 år efter tiden i Kungälv. Jag lånar den, och min gamle 
vän Åke Järnpils ord i min sista krönika som ordförande för Elevförbundet för Nor-
diska folkhögskolan i Kungälv.

Åke, mångårig sekreterare i Elevförbundet, skrev i jubileumsskriften som kom ut 
1998 apropå rubriken ovan; ”Så har det blivit för många av oss ”gamla elever”, som 
fått vara med och följa Elevförbundets arbete på nära håll. Att det arbetet är ett 
nöje, kan vi tacka vår gamla skola för. Därför fortsätter vi att engagera oss för att 
Nordiska folkhögskolan ska förbli en samnordisk institution.”

Vid avslutningen av Elevförbundets årsmöte 1953, uppmanade ordföranden med-
lemmarna att ”verka för skolan och den nordiska samhörigheten”. Det står också i 
våra stadgar att vi ska göra det, skriver Åke Järnpil och fortsätter; Den nordiska ge-
menskapen får ju sitt vid våra resor och fester,  men att ”verka för skolan” betyder 
måhända annat nu än under skolans uppbyggnadstid.

Och så är det. Mycket har förändrats under de 45 år som jag följt Nordiska folkhög-
skolans arbete, först som elev, sedan som ständig medlem och under de senaste 
25 åren som ordförande i Elevförbundet och medlem i Nordiska folkhögskolans 
styrelse. Som en röd tråd löper den stora frågan gällande ”det nordiska”. Men de 
senaste årtiondena har vi glädjande nog fått se skolan och dess styrelse gått i mer 
”nordisk” riktning och vi gläds åt att det fortfarande kommer elever från de andra 
nordiska länderna, även om antalet skiftar från år till år.

Elevförbundet för Nordiska folkhögskolan i Kungälv startade 1948, när de första 
eleverna lämnade skolan. Och som så många andra föreningar har Elevförbundet 
en turbulent snart 70-årig historia. Från början var ekonomin skral. På 70-, 80- 
och början av 90-talet fanns funderingar på att lägga ner Elevförbundet, trots att 
medlemskaran var stor och vi arrangerade både Sommarkurser samt Gamla Elevers 
Afton.

På 90-talet fick vi åter fart på verksamheten. Skolan tog på vår uppmaning över 
Gamla Elevers Afton. Ekonomin blev bättre och medlemsskaran fylldes på när 
eleverna från 50- och 60-talet kommit upp i medelåldern och barnen flugit ut. Men 
de senaste åren har strömmen av nya medlemmar och intresset för våra fantastis-
ka sommarkurser minskat markant. Kanske är det en tidens tecken, kanske har vi i 
Elevförbundets styrelse inte nått ut till er som lämnade Kungälv 1990 och senare.

Men jag vill betona att Elevförbundet inte för någon tynande tillvaro, trots problem 
med nyrekrytering både av medlemmar och styrelse. Här är vi i gott sällskap av de 
flesta ideella föreningar, i alla fall i Sverige. Vi ger ut Fontin-Avisen, som du har i 
din hand, en gång om året, vi fortsätter med våra Sommarkurser. Senast besökte vi 
”Sagan och Skrönornas” Värmland i augusti och reser nästa sommar till Färöarna. 
Och styrelsen träffas minst fyra gånger per år. Nu jagar valberedningen efter en ny 
ordförande och nya styrelsemedlemmar. Hör gärna av dig om du vill bli medlem 
eller ställa upp i styrelsen. 

”En gång Kungälv - alltid Norden”
Jag lämnar alltså efter 25 år, alldeles för 
länge som ordförande kan tyckas. Men 
jag har aldrig haft tråkigt tillsammans 
med en bra styrelse och en fantastisk 
kassör. Thomas Lilja har skött debit och 
kredit i nästan 50 år. Imponerande. Tack 
även till skolan.

Jag önskar den nya styrelsen som väljs 
på årsmötet på Färöarna nästa sommar 
lycka till. Jag bokar gärna in mig på 
kommande Sommarkurser. Bättre, mer 
prisvärda och intressanta gruppresor 
i Norden får man leta efter. Och jag 
instämmer gärna i orden;

En gång Kungälv - alltid Norden!

Håkan Bågenvik, ordförande 

Avgående ordförande Håkan Bågenvik.
(Bilden lånad från annat sammanhang)



 Sagornas och skrönornas         Värmland
En resa bland sagor och skrönor

Med den inställda resan 2014 i minne så var mina förväntningar för årets resa bra. 
Jag skulle få återbesöka några platser som jag inte sett på många år och även komma 
till nya platser.
Först hade jag inte anmält mig men under våren stod det klart att jag skulle få mö-
jlighet att vara ledig från arbete den veckan så jag tackade ja till sommarmötet.

Efter en resa med tåg och buss, anlände jag till Molkoms folkhögskola söndag tidig 
eftermiddag. Det var soligt och de första jag mötte där var paret Alvarsson, men det 
var bara Brittmarie som skulle vara med.
En stund senare hade några till anlänt och dessutom personal så vi kunde få tillgång 
till vårt boende.

Varje dag under veckan, började med teori om den dagens tema. Måndag handlade det 
om Selma Lagerlöf. Vår duktiga kursledare Nils Zandhers pratade och visade bilder 
så att vi fick lära oss mycket personen. Och efter lunchen så åkte vi till Mårbacka, för 
guidning och ytterligare fakta om Selma. Mycket sevärt och lärorikt.
Tisdag var det om Gustaf Fröding. Han var bla en stor diktare och livsnjutare. Ett av 
de mest kända alsterna från honom är ”strövtåg i hembygden”. Och utflykten gick till 
Karlstad och Alsters herrgård.
Onsdag ägnades åt Nils Ferlin och vi gjorde utflykt till Filipstad där vi bland annat 
såg och fotograferade statyn av honom sittandes på en bänk.
På torsdagen lämnade vi litteraturen för att istället förkovra oss i konstnären Lars Le-
rin, som blivit vida känd i världen för sina akvareller. Och vårt resmål för dagen var 
Karlstad, med både galleri, museibesök och lite egentid på stadens gator. Hans galleri 
är inrymt i den gamla dansrestaurangen Sandgrund, som han förfogar över sedan 
flera år. Och jag har själv inte känt till så mycket om honom förut så det var lärorikt 
att se hans konstverk.
Under vår fria tid så blev det tid både till fika, vila och njuta av det sköna soliga 
vädret. Så att vi fick se ”sola i Karlsta” var inget understatement.
Nu har vi kommit fram till fredag och åter till litteraturen, lite mer modern sådan i 
form av författaren Göran Tunström. Hans mest kända verk är Juloratoriet, som även 
blivit filmad. Utfärden gick till Sunne och ”katedralen” där. En väldigt pampig kyrka 
för en så liten ort. Vi besökte även Rottneros och stamfrändesmonumentet. Det är till 
minne av de värmlänningar som utvandrat till Amerika samt finländare som kommit 
till Värmland.

Vi hade tur med vädret de flesta dagar vi var på utflykt och det gör upplevelsen ännu 
bättre. Kul också att våra Färingar som var med, uppskattade och förstod vad som 
sades av guider.
Under veckan så hade vi även lite bildvisning. Det var Håkan Bågenvik som visade 
ett urval från resor runt om i Norden de senaste 15 åren.

En glad skara deltagare utanför Mårbacka. 
          Foto: Håkan Bågenvik

"Katedralen" i Sunne.
           Foto: Peter Gustafsson

Vår kursledare Nils Zandhers 
berättar och Ove och Elisabeth 
lyssnar.    Foto: Håkan Bågenvik

Anna-Marie Eide, Margretha och 
Jakup Solbjorg utanför ett museum i 
Lesjöfors.          Foto Håkan Bågenvik



Varmt välkommen till Nor-
diskas Vårfest lördag den 19 
mars 2016 för nuvarande 
och tidigare elever.
 
Vi börjar kl. 14:30 med inkvartering
 Derefter följer eftermiddagens program:
 15:00 - 17:00 Välkomst, mingel & underhållning 
på vårt nya torg – taklocksfest i efterskott.
 Årgång 2014-15 är hedersgäster - årgången 
som stod ut med ombyggnationen, men ALLA är 
välkomna !
 För- och efter bilderna talar för sig själva! 
 
Kvällens program:
 18:00 Buffé i matsalen/Yggdrasil
 19:30- 24:00 Bar, underhållning och dans i Ygg-
drasil.
 
Anmälan och mer info: https://Nordiska.form-
stack.com/forms/vaarfesten_2016

Boka in första veckan i augusti.

Då arrangeras årets Sommarmöte för Elevförbundet åter på Färöarna.  
Det var ju tio år sedan senast.

Tyvärr fanns det inte några lediga rum under juli månad, dessutom 
är resorna till de 18 små öarna ute i Atlanten betydligt dyrare under 
högsäsongen  när Färöarna firar sin nationaldag.

Det blir flyg från Köpenhamn till flygplatsen på Vágar, några mil från 
Torshavn.  Vi bor i dubbel- eller enkelrum på skolhemmet i Marknag-
il, där vi bott två gånger tidigare, senast 2006, och med en magnifik 
utsikt över staden och havet.

Det var då det turkiska fotbollslaget Fenerbahce hyrde en hel våning 
och som UEFA:s lag föreskriver blev eskorterade av polis även om det 
är fjärran från upplopp på den ön. Fenerbahce mötte ett färöiskt lag i 
Europacupen. Minns än den bastanta turkiska vakterna som vandrade 
runt i skolhemmet.

Det blir som vanligt ett fullspäckat program med utflykter på de vackra 
öarna, där broar och tunnlar numera gör det lättare att ta sig från ö 
till ö, samt en gemytlig samvaro med våra vänner från öarna. Mån-
ga av de nästan 50 000 invånarna har någon relation till Nordiska 
folkhögskolan.

Separat inbjudan med mer info och priser följer.

En klassisk bild från det vackra Färöarna

 Sagornas och skrönornas         Värmland

Följ med till Färöarna i sommar
Margretha och Jakup Solbjorg från Färöarna.
         Foto: Håkan Bågenvik

Nils Zandhers möter sin namne NIls Ferlin i Filip-
stad
     Foto: Håkan Bågenvik

Sola i Karlsta' 
            Foto: Peter Gustafsson

Stamfrändesmonumentet
      Foto: Peter Gustafsson
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Medlemsblad 
Elevförbundet 
för Nordiska 
folkhögskolan

Nordiska har fått "ett hjärta"

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.

Nordiska folkhögskolan växer.

Det stora ombygget av tak och ventilation i skolans huvudbyggnad pågick 
under drygt ett år. På köpet byggdes den gamla atriumgården in och ska-
pade ett inomhustorg som ett hjärta mitt i byggnaden, med luft och ljus. En 
ny inglasad matsal med plats för 25 personer byggdes i anslutning till den 
gamla matsalen.

- Det kändes fantastiskt att vi kunde välkomna höstens kursdeltagare till 
nya, luftiga lokaler med mycket plats för samvaro och kreativitet, sa rektor 
Hans-Åke Höber i samband med skolans årsmöte i oktober.

Den totala kostnaden för ombyggnaden beräknas landa på  cirka 24 miljon-
er svenska kronor.

- Den danska AP Möllerfonden (Maersk) har beviljat ett bidrag på 2,4 mil-
joner danska kronor till ombyggnationen, skriver rektor Höber i ett utskick.

- Interiörer, belysning och konstnärlig utsmyckning är tänkt som huvudsak-
liga användning av medlen. Vi har kontaktat den färöiske glaskonstnären 
Trondur Patterson för att skapa glasutsmyckningar i våra nya lokaler, 
fortsätter han och tillägger;

- Ett tålmodigt och klokt ansökningsarbete av biträdande rektor Karin 
Langeland med stöd av Gilbert Ohlson ligger bakom detta bidrag.

Vad händer med Elevförbundet i framtiden?
Det är en stor fråga inför kommande år.

Vid årsmötet i Molkoms folkhögskola sommaren 2015 utsågs följande 
representanter till Elevförbundets styrelse.
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Till årsmötet 2016 har ordförande Håkan Bågenvik och kassör 
Thomas Lilja meddelat att de avgår efter en lång karriär i Elevförbun-
dets styrelse.

Den gamla ljusgården har blivit ett torg - en sam-
lingsplats för elever och personal.

Detta nummer är helt 
producerat av Peter 
Gustafsson i Adobe 
InDesign CS6

Även rökrummet har försvunnit och blivit en 
del av matsalen, med stora fina fönster.


