
Vår resa börjar ca 30 mil söder om polcirkeln. 

- Med en skänk från ovan (huvudman är svenska kyrkan) föddes här vår folkhögskola 1941, 

mitt i och omgiven av sankmark (= träsk).  

- På isen är det svartgult (Skellefteå AIK, hockeylag)i denna annars röda (Sossestyrt sen länge) 

till ytan största kustkommun med ytterligare två folkhögskolesyskon… 

- en medlenbror (Medlefors) och en solasyster (Solvik). 

- På orten tillverkas det lagrat, grynpipigt med karaktär och starkt aromatisk smak. 

(Västerbottenost) 

- Nej sorten är inte ädel, men nästan (Edel) och tillsammans med Västerås idrottsklubb (VIK) 

har du namnet på den folkhögskola som vi söker. 

Edelviks folkhögskola i Burträsk 

 

Nu åker vi vidare söderut och tar sikte mot Danmarks nordligaste punkt, som pekar rakt mot vår 

folkhögskola.  

- I en kulört ort (Färgelanda) finns denna folkhögskola som har halva verksamheten i ett 

naturväsen (Troll) med mössa (Hätta), där konkurrenten till ”Jag rullar”(Volvo och Saab) 

länge var stadens stolthet. 

- Landområdet (Regionen) basar över skolan och hela fem folkhögskolor till i denna oöstliga 

(Ej västra) del av Sverige.   

- Vår huvudskola sägs vara ”Ett Sverige i miniatyr”(Kallas tydligen så), men Erna Solberger 

kunde lika gärna ha styrt över detta landskap som också är skolan. (Norge försökte ta 

Dalsland) 

- Men om grannarna kommer på ogästvänliga besök så finns här tre bra deckare som tycks 

lösa det mesta. (Dalslandsdeckarna) 

- Kan du inte namnet på skolan än så notera slutet på denna skandal och lägg till en stat (land) 

så har du lösningen! 

Dalslands folkhögskola i Färgelanda 

 

Vi hoppar in i bilen och tar oss till nästa folkhögskola ca 4h bort. 

- Far (Åk) till denna folkhögskola så hamnar du i ortens början, eller ta världens mest odlade 

vattendjur (Karp) så hamnar du på slutet. 

- Små pjäser i vitsvart spel (Bönder i schack) är stora (Storbönder) här och har lytt under både 

vitt och rött (Danmark) som blått och gult (Sverige). 

- Vår folkhögskola är gammal i gemet (Äldst enligt vissa) men granne med ett 100 år yngre 

högre lärosäte med doft av fekalier. (SLU, luktar kobajs/avföring) 

- Pendlar du med gossen (Pågatåget) nordöst så kör du rakt in i en mindre lövskog (Lund) och 

pendlar du med gossen mot kusten så kommer du till hemstaden (Malmö) av Sveriges mest 

självutnämnda kung.(Zlatan) 

- Slappna av i tillbakalutad ställning och slut ögonen en stund så gör du vad skolan heter. (Vila) 

Hvilans folkhögskola i Åkarp 


