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Till kamraterna!
Det skulle bli lite dyrt att skildrs allt, som passerat i vAr

ftirening sedan senaste heftet utkom. Den som vill veta der-
om henvisas till protokollboken. DAr{ijr fa kamratema niija
sig med sedana utdrag ur densamma, som riira sig pe kamrat-
skapets mera trevna mark€r.

Redakt6rcn.

H<istsammantriidet i Restaurant Riche
fredagen den 7 dec. 1928.

Narvarande:
Enar Sahhl

Karl Sidcnvall
Birgcr Sitderlund
X rst Ande$son
Ftidolf Hallin
J. Fernstr6m
Dric PeteNohn

Edmund Kihlst.dt
Erik Staafi
K. N. Erlandssorl

L. SpaD
Hj. Eric\son
A. Aminoff.
J. Hessclius
Sv. Erlandsson
Gunnar ohman
San Striirn
Carl Sverdstriim
KarI Engstritm
'{r.fid Johansson
-\. Sigrrd Litstrijm
JoeI Kyl e.
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Protokoll.

i fol:rn av lite prosa bygd pe versifi€rade lefdtter i anledning
av Lam Sparrs senaste fd$lag, att fiireningens plotokoll sko-
la vam avfattade !e. vers.

Del gives i livet meng crsus fatal
de chansen att klara'n ,ir riitt minimal
det krinner nog den, som skall skriva pa vers
men ej annat er van iin att slriv' pe revers.
LaIs Sparr i diskussionen delreterade
att protokollen borde va' versifierade
det skulle bidmga
att stiimoingen tillaga
pe Falukarnratemas fest,
Jag kiinde att jag bleknade
och Imiina mina veknade
vid dylik framtidsvy
en tanke de dock slog mig
med kanske negot i sig
den iir di garska ny
jag ville dekrctera
att Sparr ska' exekv€ra
det han pe hjArtat haver - uppA v€rs
det skulle s:it€rt tjana
att festens glals f6 ena
och ritdig krydda giva At d€nna enkh fars
och: di skulle icke lang"e herl C. G. opponera
tviidom " Tors hell" fbr Sparr han skulle sakelt pro-

pon€ra
Efter d€nna ingrsss, diimed jag kunde s:iga - oskriv€t

er b;ist
Jag ger att nagiot skildra, vad sig i ijv gt tilldrog uppe

kamraters f€st.
Min iank€ da driiier vid klubbmastarn var
jag ser honom an dar med glaset han ste.r
och hAlsar velkommen kamrat som ock giist
med sin rAttframnna vinnande gest.
Karl Megnus vi alltid Dig minns
som den dalkarl Du er i varendast tum
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fren stodAn och upp till det hAr, som ej finns.
En an,naD maD jag ser' med glas till reds
det ar ver lreses lrimus inter pares, uti kamraters krets
han tolkar liirjungarnas gl:idje att hos sig se idag
tve hederledamittel med gamla kAnda drag
det :iI den gamle lektom uti modema splak
det :ir den gaml€ rektom nu fri frin pojkars brAk
Strax Iektom tar till orda och tackar fiil honniirn'n
vi lyss till stii,mmans velljud, som iin ej fAtf nA'n tiirn
han talar om det :ilans folk han uti Dalom fann
och fijr veft kAra liiroverk eft leve bragte han.
Nu :ir att tiilja hur preses vid festligt dukade bordet
iiskade ljud fijl att giva tillkinna styrelsens handling
att uppe eget bevAg lemna hefiLrnet i Vika en penning,
tacksanxna garden till der, som oss larde dikta pe svenska
fitljde de strax sesom var att fbrv:inta kamratemas bifall.
Hdjde sen preses sin riist fijr- det kiraste minnet pe jor-delt
minret av far och av lnor och av hemmet daruppe, vert

Dalom.
Stamde si bliiderna in uti visan den ga!"nla om Dalom
sjitngs ock d:irtill en vers som minde om skolan i Falun
nyss sprunge& fram spontart ur Aminoffs sprudlande

adra
Talade delpe Karl Engstritm och gav tillkiinDa sin avsikt
att vert arkiv med en samling skolkataloger begel'a,
stammande flen hans tid i laroverket i Falun
framfdrde preses f6reringens tack fdr kbrhomna gAvan
verdefull lenk i kedjan som binder oss vid det fiirgangna.
H:inde sig se'n att Pelman vid h:istskoformade bordet
talade hastsko, som endast han kan det till "pollarnas" dra
visande pe aft av fedrens kultur sig gijmmel i hAstskon
mycketr som varit fdrdolt fiir de lyssnande briider i salen.
Tog sA vAr pr,eses professom i jernet och stelet till orda
drog intressant parallellt mellan jiimet och hiistskon sen

Adam
allt pA sitt enkla och flerdfria s:itt ett miinster fijr alla
Och nu till sist mis eterstar annu att talja om detta,
hur det vid festen stod st d omkdng brAnnvjnslAten fr5n

Mora,



vilken person som skulle som mest auteniisk fe anses
se$ade dA med glans den vredgade Kempen fr$n Ga$es,
d:ir tS sin manmas gata han manligen stred fiir Nybloms
tolkning av visan i Strix i menad apdl av Ar tretton
och som fdlier hdr redan itill briidenas bruk och till

gamman
Se var mittets beslut - det :ir slutet pA prosarl

Ur minnets protokoll.
Joel Kukle.
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Arsstimman i Restaurant Riche onsda,
gen den ll dec. 1929.

Niirvarande:

L. Sparr
Hjalnaf O. Dahl
Gottfrid Lun{lholm
Sam Striim
A. Si$rd Litsirdnr
Nils ohlnan
{,luDDar O}mar
Carl Sviirdsiri;nr
Folke Akerblon
SveD Ranitr.dm
K. M. Er'landssor
ilrnst Ande$son
J. Gabr. JorNson
Svctr Bobelg
{'arl G. Torslell

Protokoll.

\ I .
Ster[rnan iippnad€s av fiireningens ordfdrande, som hiilsade

de narvarande velkomna.

Meddela.de ordfiin'nden, att fiiljande kamrater avgAtt med
ddden:

f. d. pcstrniistarerr Gustaf Arborelius
godsegarer Albert Everstriim
godsiigaren David Eggerts
j ustitierAdet Albe* Koersner
dversteliijtnant Edmund Kihlstedt och
ingenjiircn Johan Julius Hes€elius ;

samt lyste frid iivel de bortgAngnas rrinne.

Frans Femstrtim
I(aII Sidanvall
John Fernstriim
Arvid Lindstritn
Hendk Petrid
Karl Hedmark
Fredr. Jarta
Karl Dngstritm
Alb. -4. Fr'itlnan
Hj. Ericsson
Hja-lmar Hesselius
Axel Pelman
D)is Oallgren
-U. Si€urin
Joel Kyhle.
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Vid kaffet fingo de nar"varande med ordfdnnden som ciceron

och den vita duken som fodskaffningsmedel gdra ett synner-
ligen intr€csant besijk pe Barcelona-utstellninger. Stzindige
opponentm Sparr avtackade ordfiimnden fdr det utrfirkta ci-
ceronsl@pet, men kunde icke underti't'cka sin djuPt kanda be-
svikelsg att professorn icke l:it resenirema stifta nannare be-
kantskap med sydlandets eldiga s€noritas och dito tjudektnin-
gar, vilket han anseg borde hava ingatt i programmet.

Vid protokollet.
Joel, KUlLle.

tinrt L. Romson
K. rL ltrlandssorl
Hilding Bjiir:lhssson
Carl G. To$scll
Sver Bob€rg
H€nrik Petrili
Bilgel Sdder']utrd
Joel Kxhlc
J. l'eurltr'iiD1.

Protokoll vid irsstimman i Restaurant
Riche den 29 mars 1950.

NeNarande:

Arrid JohanssoD
l'. Schenstriinr
-{-\el Pehnan
Hjatnar O. Dali

A. Sigud LitstritD
Sam Stliim
Hj. Ericeson
Or'nst Andenson
Sigurcl Sallin

Protokoll

\ 3 .
Fijredrogs styrelsens och revisorernas berettelser.

\ 4 .
Beviljades styrelser decharge.

\ 5 .
Antogs lommitterades fit$lag till nya stadgar, $ 2 dock f6rst

efter votedng med 12 r6st€r mot 7, vilka tillfdllo herr Lund-
holms f6Nlag, att "intrede vimes efter skdftlig ansitkan, till-
styrlft av medlem", och fdrklarades protokollet 5 denna punkt
omed€lbart justemt.
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s 6 .
Valdes till styrelse:
Ordfdrand€ : komrnerseradet Karl Sidenvall;
v. ordf.: professor Hj. O. Dahl;
sekreterare: ieroverksadj. J. Gabr. Jonsson;
slattm,istare : aktuarie A. Aminoff;
ceremoni- och klubbmestare: riksbankslossiir K. M. Erlands-

son;
samt u s,n serskild funktion: dir. J. Kyhle, byreingenji;r S.

Litstritm och doktor Svm Erlandsson;
samt som styrelsesuppleanter : kyr}oherde KarI Hedmark qch

tandlekare Carl Svirdstritm.

s 7 .
Till revisor€r valdes heradshiivd. Elis Carlgren och avdel-

ningschef Hilding Bjdrlingsson och till revisoNsuppteanter di-
rcktiirerna John Fernstritm och Birger Sitderlund.

s 8 .
Till ledarniiter av val,nLiimnden utsggos: hovrettsredet Sam

Strdm, regementsveteriner A. PAhlman, direktijr C. G. Torssell
och ing. G. dhman;till supDleanter-: jiigmastaren Sven Boberg
och dir. Frans Fernstriim.

Betraffande samtliga val fdrklarades protokollet genast ju-
sterat.

$ e .
Anslogs som Vanligt Xr. 100: - til ett stipendium att utde-

las vArterninen 1930 vid Falu liiroverk

s 10.
Beslijts att avs:itta ett belopp av Kr. 300:- till unalerstijds-

fonden.

s 11.
Uppdrog stamman At stlreisen att uppgitra och ordna pr.o-

granrmet fijr firandet av fitreningens tioersjubileum vid var-
sammantri idet.

Vid protokollet.
JoeI Kahle.



Revisionsberittelse f<ir 1929.

Underteclnnode, utsedda att granska Fbreringer Gamla Falu-
kamraters rzikenskaper och fdryaltning fiir Ar 1929, fe harmed
avgiva ftiljande berattelse i

TABLA iiVER RAKENSKAPSARET 1929.

BehAIning frAn fi28:

a Sparkasgerekning 3,626 | 24
206: 78
108: 59 Kr. 3,941:61

e Postgiro
Kontant

Kr.

Influtna
Renrtor

KRONOR

Utgilter:

Stipendium till Faiu Laroverk Kr. 100:
Diverse omlostnader . . . . . . . ,, 108:- Kr.

B ehd,l,lning till 1 I 3 0 :

A Sparkasseriikning . . . . . . . . Kr. 3,?43:29

Inkomster.

medlemsavgifter .. K!.
1 3 6 : 2 8

4,071 | 89

204 |

Kontant
96 :  ?1
29: 89 " 3,869: 89

KRONOR 4,07?:89

Fdreningens tillgengar, som under eret minskat m€d Kr.
1Ii72, erc vel placerade och baml<bbckerna fiir oss uppvisade.

Medlemsantalei utgjorde den 31 december 1929 168 st.
Med bellagande konstat€ra vi, att Fdreningens verksarihet

under 1929 tregat nere och negon indriuring av ersavgiftema
har icke verkstalts, och fe vi i denn6 punkt henvisa till Sty-
r€lsens beriittelse.
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Styrelsens protokoll hava vi genomgett, vaFid rAgon anled-
ning till erinran icke fiirekommit.

De rbkenska,pema aro med oldning fiirda och vederbdrligeD
verificerade hems$lla vi, att elsstiinman mette bevilja Sty-
relsen ansvaNfrihet fijr 1929 ers fdNaltning.

Stocthoim den 27 mars 1930.
Hildi.ng Bj,rlingsson. J. Fernstl.ijliL

Tioirsiubileum och virfest i Stallmistare,
girden den 27 ma1 1930.

I strelande vArveder samlades Falukamraterna med damer,
femtio till antalet, fdr att bege fdr.eningens 10-elsjubileum och
h51sa veren viilkomm€n.

Efter v€derb6rlig fotografe ng i triidgerden intdgade der
festliga skaran i festsalen, dar de av virens primdrer m. m.
dignande borden togos i besittning. Snad klingade den manan-
de visan "FA, fe. ..", omedelbart och med sedvanligt allvar fiitjd
av d€n svenska Dektam. Vid det parlande vinet tog Karl Mag-
nus till orda, hSlsade alla hjartligt velkomna. Ser:skilt YAnde
han sig till clem, som nu lAtit sina samv€ten tala och om an sent
mijtt upp i krets€n av gamla }amrater. Som en alldeles ser-
skild gladje honstaterade han, att ,Lre kamuter av den ergeng,
som fiir 50 5r sedan avlagt sin mogenhetsexanorx vid Falu l;iro-
verk, visat fiireningen den hedern att vid detta tillfiiile fire sin
femtioeNdag som studenter. D€ssa tre vorc lektor P€triiri,
hans syster Kadn P€tlini och gt'rmastikdirektiir Aberg, c6te-
borg.

Ordf. Kari Sidenvall tog sedan ordet och skildrade i viil val-
da ordalag fdreningens iiden under dess 10-eriga tillvaro. Aven
fitr "50-Aringarna" hijll ordf. ett hjaftlgt anfijrande, som ut-
mj'nnade i €tt rungande leve fbr de gar a studenterns.

Dir'. Aberg tackade fbr hyllningama genom att f6rdraga en
visa, som han sjeh .kri \  ir .

Prof. Dahl tackade e gestemas vegnar arrangdrerna av da-
gens fest.
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Dir. Aberg talade fdr fr. Kalin Petdni, viiket gav Karl Mag-
nus arledrirg att taga henne i famnen och till henne ijverlemna
ett feng blolnmor. Fr. Petriti, som fett en studentmiissa tlTc}t
pa sitt huvud tackade fijr hyllningen och fijr-klarade, att hon i
dag fijr fijrsta gengen bar studentmdssan.

Telegram hade anlent till fiifeningen fren Dalafijr€ningen i
Stockholm, frAn doktor Palman ooh fren l€ktor Norelius.

Slutligen sj bngos Dalkarlssingen och Vert land, varelter sam-
kvam med seng och musik av flem framstAende fbnnegor vid-
tog. Dansen tdddes m€d liv och lust, tills morgonsol gett upp.
Nar svskedet si smeningom kom, blev det fitr merga av del-
tagama ett liifte om Aterseende.

J. Gabr. JotLsson.

En >>gammal falupojkes>> i fclrskingringen
hdlsning till fosterbygden.

Sjbngs piL uir- ach jubil,eumsfesten d.en 2/ :/|!aj 1930

Meladi: "VtLt hiilsaA du aotnln&N" (JoeI Kvhle).

Vi iira falupojkdr till hjd.rta oclL htLg,
fast lil,et 6s fijrt ut pA stornthtu)ets Das;
1)i aldr rd,r fiirstd trtining fijr lel)nad,ens Ic(.lI
l ,o I ' i l t '  ;Fnl !  skota tA skolbi inkpns pt l .

I ungdomUg Urd, dtl lekte ltdrt sinn',
ui gl,6nde saunq,ldtan men sDard(e) ej drrt skinn,
niir fijr 1)ar skolpojksiir& elet gii,lld.e sItL ett skrs
1r'i kund,e ocksd, bd,ra ett neiLerlq.

Vat hiilsal, ud,rt Dq.Io t! uar hiilsq,il,, 1)ta stad!
Var hiilaad,, ekii a neiiler',
sonr sett udr un.giLoms feid.el'!
Var hiilaad. tar koia,! rar hiils&il, acu stra.nd!
Ett rung(Lnile hell fi;r td.rt D&Urarlal.dnd,!

J. K.
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Vsa av Aberg.
Ftiredragen vid jubileumsfesten den 27 maj 1930.

I l'ih 6koir sireo ri
och liirde 6s btd' trkt och Dli.
Ii ln6to mnnsr r;nrstsrsb{nd.
som r{ra iDtill Lel}es stran{|.

Yi liirnre oe} sliito iI
i rdrn hjlirtan o.h r{ri siDf
ocl l0rst rir rcktor niinDas mi.
son satt( slrlic}en i oss smn.

f i hiu,as htrr ri drradc,
niL ri hnls trnlet' Iinso se
lt[st nDDe pA krtede.n, dri
hu sndr :  "subbn!  reska pn! '

Se'r hktor Billensren det rar.
son "setl 

Di maktetu t'innar".
H6 dtrmernr hrn I'ad'nraliir
D[ arurd {r loinuas odiir.

Anteckningar frin Falu liroverk under
1880ztalet.

En solig morgon i slutet av augusti Ar 1881 hade jag i min
fars siilJs)<ap fattat posto i leroverkets nedre f6rstuga i awah-
tan pa samling i skolats solennitetssal fbr. anmelan som intr:i-
desstikarde i skolan. Det gick livligt och munter-t till bland Doj-
kama tills pe en g'ng det rkv alldeles tyst och veg banades
f6r en lit€n, bredaxlad medeElders man med stort, viilfor'Innt,
glasdgonplytt huvud och avm:itta trygga steg. Inga blickar {t
sidan, ej heller negra uppmerksammade rijrelser i itvrigt un-
dantagandes ett r].tmiskt svingande utAt med den ntgot fd1'
lenga k;ippen. Det var skolans di 5z-nrige rektor, Carl Jonas
Dahlback, han, som mer an nggon arnan satte en helhetspragel
pe Falu skola under mera dn tre decentie..

Alla intriidessijkande till fitista och andra klassen pftivaales
av klasslSraren i fiirsta klassen, doktor Adahik Steffenburs.

On Srndst(r'r till elt skiini si snd.
nan sAd : IAtr iir on liitiBnm ktrf."
-ii Bobera Tensnru sar en pii.k,
ntt htrq ej alltid salr fiel.

Ocl' Hallstritn lor enalns till noD.
mctr aldrig nn'rsin dit Inr }on:
niir hrlra reskassu t'oa Blut,
hin r:ilrdr nii6u str{x ro[tri.

Hur enkel llirde nNr sia ej.
niir ''Drlsens 

Ill0" slos rereille.
llen lti red ku dat rara trog.
jaa niintlxl rill bloti rloktor Skos.

soh rrr rn iii{tr dalason.
De indra Lommo lingt ilrin.
it rekiD Da}lbiick och hnns miin
ri sc r{r lilla }tlhins iitr.



Han liiste i ettan alla iimnen utom k stendon. Det var en
kraftkarl, som gjorde sig sakerlig€n lika bra i fiirsta klassens
lerarstol som pA direkttiNstolen i Falu boktryckeri aktiebolag.
Det tillkom honom stlunda att s*illa in pojkama pe skolarbe-
tet vare sig de gett i pril'atskola, last fiir guvemanter eller -
mera sdllan pe den tiden - kommo fren folkskola. Jag kon1
frAn det senarc htllet och skulle "hoppa dve/'fijNta klaasen;
det gick vid pr6vningen r:itt se knaggligt i flera dmnen, men
dverraskades vjd uptropet i "biin" att ne mitt me]. Om det
var' magistems godhet eller hans bnskan att slitla mig i failsta
klassen, kom jag aldrig underfunal med. Tyvtr skdrdades
Steffenbulg i sins b:ista AI av ddden, sekerligen en stol fdrlust
seviil fiir skolan som Falu stad.

KlassliirestAndare i andra klassen var Johan Petter K-d.
HaD hade ingen akademisk examen, utan fick pe sin
tid niir det var ont om liirare anstiillning som adjunkt pA sin
studentexamen. Vad hans kunskaper och fArdighetel betriif-
far, sa var {tir oss pojkar ej mijjligt att uppskatta dessa till
deras eventuella v:ir.de. Skemtet under hans lektioner tog sig
ibland ruitt vagade former och lika glada soln pojkar iiro nar
en lelrtion tar slut, lika eftelungtad var nog ockse denna stund
fitr ver gode och den}ande Johan Petter.

Kristendomslerale i de ldgre klasserna var vid denna tid filo-
sofie do}tom Per- Olof Koe$ner, en fridens och pliktuppfyllel-
sens man pa jordestigen, missuppfattad ooh mengen sang drum-
ligt behandlad av pojkarna. Lars W- , Iarale i modersmelet,
historia och geog"afi, tyska m. m. iigde inga av de fbrutsett-
ningar, som fordras fijr att sta i kurs hos pojkama trots hans
ideliga fiirsiik abt skaffa sig respekt hos dem.

N:ir vi i fj;irde klassen delade oss i latinare och realistel
miitte vi vert iide i lairalna Jakob Svedelius och Olof Valdemal
Vahlin. Den fiirre larde under buller och blak sina gossar de
fbr-sta gr-under-na i latir. Han im'poneraale gerom sin valdiga
stofthydda, sin livligt hanterade k;ipp, "ille faci€t" - han kal-
lados d:irfitr ocksA "daljen" - sina grAsprengda, bijljande po'
lisong€r och den godi-nodiga, spejande blicken under en svart.
bredskyggig filthatt. En vanlig glimt ur hans iigon och en vi{t
med k:ippen, n:ir han 1'6r-dsamt h?ilsades av eD liten latinale;
realistens lahnirg besvarades mera kallt, men alltid s]'nner-



ligen ko elt. Hans ljudliga stelnma under latinlektionerna
hijrdes vida omkring i skola[, och ej ens en veldsam drabbning
med de i sulliidel bundna skolbiblama i klassrummet intill lul1-
de stdra honom i hans intensiva arbete att l:ira Dojkarna latin
och mores. Vahlin liiste ma ematik frnn {jerde klassen upp
genom latingymnasiet. Han var en god liirsre, men hans dver-
laigsna och ojamna upptradande gjorde honom ingalunda iilskad.
Kunde han f:r ett tillfeue att komma et eD pojke, som icke fat-
tade gaioppen i hans undervisning, se uttnlttjades detta i stic-
kande or-dalag, und€r promenaderna fram och tillbaka i ktass-
rummet med hand och pekpinne Dedstuckna i hdgla rockfichan
av den nedtill kn?t?pta, dubbetradiga blA travajen och alen svar.-
ta slipshalsduken lladdmnde under det mali(erade ansiktet meal
bred, hdg panna, Lrtsteende dgon och ett svart stripigt her. Han
undewisade iemvAl nAgot ar i modersmAlet i fjarde och femte
}lasserna. Denna hans underyisning stod pe €tt synnerligen
hitgt plan genom god metodik och logisk skdr?a vid dispositio-
ren av dmnen vid uppsateskril-ning. Som l]lng student hade
han ocksa genom sitt lilla arbete "En sotsaga,, gjoft sig kind
som en god stilist. Vahlin var i menga ir stadens bmndchef.
,i.r 1887 blev han tiksdagsman i andra kammaren och gjorcle
sig dar bem:irkt. +

Lektoratet i matematik inDehades till mitten av ettio-talet av
filosofie doktom Manfred Hallstrbm. Hhn var en verklig ur'-
tlT med alia ett iiimro ginals egenheter. Crovt byggd, mpd
eft kar-ft ansikte irramat av ett overdat skigg och den harda
blicken giimd bakom ett par guldbegade vandmde han sin veg
fram, med hAndema pe r-yggen. Han ans5gs mera frenvalan-
de An negm den tidens professorer, och menga historier, mcr
eller mindre sarna, existerade som belbgg harfiir'. 81. a. fijr-
miles, att har en vacker vinternorgon pe v:ig till skolan fitr
sjiink sA i sina s?ekulationer, att han fortsatte Sviirdsjitgatan
ut et landet. Se mijtte han efter en stund en Sv:irdsjijkari l)ir
vlg med sitt lass in till staden. Hailstrijm vaknade upp och
fdgade, vsd klockan var. Nio, fick han till svar. "Hut bonde',,
svarade Hallst|ijm och gav Sverdsjdkarlen en ijlfit. Det ldr'

*  T{ans r i i rn , r ' i  ,1 , , ) r  t ro l i t is lu  sdnr for  lLrnro 1: i rn l ' l jA l  !1 i  l ,n  t r !1 . .
grars i l r  nnis tu r l , i  l in  .n  ( l r ' l i l i  t l i ts  n lgot  oranl iAr  c tnrn i i t . r  "Ri i i r

r i , l ig .  s j i i l rs i i in , l is .  lL is inrr , l ' .
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visst vaft r:itt krangligt fiir Hallstriim ell€r kanske riittare sagt
fdr hans kolleger att tlara av den saken. Hos oss pojkar, som
ald g fingo fdrmAnen av hans undervisning, viickte han mest
nyfik€nhet. En gAng, en kall vintermorgon, visade han sitt
intresse f6r oss, nitr han kom ut g€nom skolporten strax innan
det ngde in efter ra€ten. Vi frdso ordentligt och belegrade
naturligtvis lor"ten och veggama i niirheten. Med en pliijande
riirclse med kappen liings veggen hijjde Hallstrdm sin vresiga
stemma under utrop "StA de inte her, era f-de viigglusar". I
detsamna ringde klockan och under skalland€ s]{ratt omlinga-
des den gode lekoln av de frusna pojkama pa deras veg in
till viilrnen och ett valbehiivligt tummel i klassrummen. DeD
odginelle och excertriske lektom rAdde ing€n hbg elder'. En
hitstdag i mitten av Attiotalet fi;ljdes han till graven av en skara
ungdomar, vilka alltid skola minnas honom, iiven om de icte
varit hans liirjulgar, som en av de sista representanterna fitr
en tid, de vetenskapens martyrer ofta funno sin veg till ele-
mentarlaroverkens enforniga, arbetsanrma liv.

En annan ldrare med dylik ensam och inatvend natur vat
Iektorn i naturkunnighet och kemi, Per Gustaf Emaouel Theo-
rin. Ingen frAn ettiotalet har v?il gl6nt denna uNkogstyp med
det Hnga, svartglensande bdljande hereL dito hekkegg, inre-
mande ett blekt ansikte med jnetvend sorgsen blict under .'tt
par bu€kiga dgonbryn. Till hans utrustning hiirde den gI5-
qrreckliga, tillkneppta bonjourcn, en mdrkbla kledesmdssa med
uppslag och leng skar:rn och ett par st6vlar i gammal modell
med byxoma viil dragTla dver skaften. Och i handen den egen-
handigt tillverkade, riitt sA klumpiga enpeken. Aldrig segs
han i siillskap med sina kamfater, och den ensamma vagen gick
med fA undantag mellan skolan och Me*er Jons grand n:r 1.
Negon geng fijrekom han dock pe efterynialdagen ute i staden,
exempelvis de han beaijlfte sin skomakare och som det beriit-
tades gode viin Nicolaus Lundberg vid Fisktorget ftir att fe
de prydliga stdviama ijversedda. Dessa burcs de alltid under
armen.

Theolins lektioner buro eD stark pr:tgel av hans inatviinda
natur. Botaniken, detta emne, vars uppgrft pe skolprogaam-
met v5l D:irmast er- att birda urgdomssinnet starkare till den
organiska naturens vaclraste och mest vZlxlande alster, blev
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derfitr icke den festliga marsch in i naturvetande, sonr det
borde va t. Fii$t nAr Theorin i iivre siatte klassen vid den
fijresteende avslutningen av iimnet tog frnm de vackra hcr-
bafierna med tropiska \'iixter, blev det mera liv i hans annars
SA melankoliska framtr':idande; vi iinskade blott, att vi fett
mera av denna ljusare sida hos vAr alitniDgsbjudande l:ir.are.
I }emien fiiljdes frAn bitrjan tatekesnessigt Blomstrands lero-
bok; inga experirnent, alla s}Ap stengda. Se blev tektom siuli
och boltr ett er. Undervisningen skdttes under tideD efter'
mer'a rnodelna linjer av den galante fil. kandidaten Ehr. Til]
vlr stora tillfledsstallelse fortsatte Theorin vid sin iterkomst i
vikariens sptr. Det blev menga experiment i blgare, kolvar
och andra glas, ver.kliga upplevelser i alet annars riitt sA cn-
formiga skolarbetet. Tyverr blev det oss ej ftirunnat att fA
etnjuta hans viirdefulla kemiund€rvisning fram till studelt-
exanen pe grund av ett lecidiv av sjukdomen.

En fairglundsfigur i skolans liirark:ir var' under eftiotalet lik-
som under fdregAende och de beda eftediiljand€ d€c€nniem,r
lektoren m. m. Ehlenfried Billenglen. Han behiivel dir.fiir
loappast nagon presentation. Fiidd negonstans pe grAnse 
mellan Halland och Smiland tog han raskt sina examia och
upptr:idde redan vid tjugofem ers elder (er 1867) som lektor i
latin och historia vid Falu lziroverk. Smeviixt, med den mot
klotformen stendigt str:ivande kropNhyddan, den sjelvmed-
vetna och bakom ett par guldbtgrde spejande blicken och det
karskt bak&tlutade huvudet med den lilla munnen, de sme poli-
songerna och indragTla hakan, l'eckte han uppmarksamhet ltngt
utanfijr skolars vaggar. Legio ero de historier., som hnnu be-
r:ittas om "Billon" fdr hans pe hembygden karaktedstis}a dia-
lekt; matedalet til] dessa lamrade han nog i regel sjelv och fijr.
de itvliga sijrjde hans narmaste kollege,.' i lerarkarer. Om ho-
nom me i varje fall s5gas, att han var en god och jntresserrd
larare, salskilt i sitt huvudemne historia. Menga av hans gam-
la elever, Atminstone vi fren attiotalet, bevara i tactsamt minne
hans lektioner i detta, annals ofta misshandlade amne. Hans
inra.mningar av historiens epoker', sel'slilt den allm:inna histo-
det1s, voro ofta mesterligt ]agda och framfiirda klarit och re-
digt med en valtalig gliid. Nedskdvaren av dessa rader minnes
s:irskilt hans utomordentliga behandling av den fransla revo-



lutionen i er pS mk alm hAllen fiirelas ng under en av de sista
lektion€ma det er, da hunduaNminnet av niimnda viirldshen-
delse fimdes, och vi darJiir alhlant viintade amnet i den skrift-
liga studentexa.men.

Billengren fylld€ vid sidan av sir lararb€fa,ttning jemv:il ed
god medborgargarning i det almanna. Undler trettio er va!
han bl. a. sta-dsfullrniiktig och under f€mton ir dless ordfdrarrde,
diir hans klara huvud, hans kunskaler och intresse fiir det he-
las framgeng viil alltid }ornmer att skattas h6gt. Det fiilun-
nades honom en l6ng levnad efter sedan han avtrett fren sina
olika kall. M'nga yor"o de av hans for-na l5rjungar i skilda
eldrar, som fdbcie hars stoft, de det er 1923 i Stocklolms kre-
mato um bverlemnades et elden. Om oclse minnet av horom
kommer att lange leva genom de sk:imtsamma historier, som
v:ixte upp omlring hans originella personlighet, se har det docli
en varaktigare och f6mamligare grund i deD €rk:insla, som
menga av hans l:irjungar ag:na hans liirargiiming, och som
samhelbt har anledning iigna hans mengariga verksamma ir-
sats till dess fromrna.

Och sA nega ord om skolans relrtot under hela decenniet, Carl
Jonas Dahlbeck. Den lille kmftkarlen i spetsen fdr lerover-
ket ster altjiimt i friskt minne f6r alla gahlla Falukamratet.
Som larare i modeNmelet fitrtjanar han det eftermelet, att han
hitll sitt amne hbgt och stellde stora krav pe dess behandling i
skrift. Ftjr vad han i detta avseende lerde oss Aro vi mAnga,
som tacka honom, icke minst, r;ir vi lengre fram i livet fAtt till-
felle se, hur fiirflackat och odisciplinerat nutida ungdomar, som
nyss avlagt sin studentexamen, liirt sig behandla vSrt sprik i
skrift. Ddt karaktersliisa i den nu'tida stavningen har otve-
tydiet gett hii{ande fram jiimval 6ver skdftsprekets grundva-
lar och det logiska, iidigare sA sorgfalligt disciplinerade fran-
stalningssett€t. Da.hlback och Vahlin Aro varda allt erkenrlan-
de f6r vAr.den vid Falu laroverk av modersmtlet. Litteratur-
historia och filosofi egnade Dallbtck au den omsorg, som karl
iilldelas dessa emnen pA skolstadiet.

Som rcktor har Dahlbecls giiming vadt i negon m$n om-
st dd. Om han ocksA ibland kunde ge v?il hArdhant fram och
utmeb straffet viit tungt, meste dock det erkenrandet givas ho-
nom, att han agde i synnerligen hirg grad de egenskaler, som



liliiras aY eD lerover'ksrektor-. Han upplatthijlt god disciplin och
val ett {iiredijme fijr alla, l;irjungar som ldrarkamrater, i ar-
betsamh€t och ett viirdigt upptradaDde. Mih:inda kunde han
lal mdnga fijrefalla alltfijr. stel och a\.rnatt, men dA fijr ovan-
lighetens skrll ett leende briit flam iiver hans ansikte, fbnadde
d€t ett pe djupet liggande, valmt };nnande v:i,sen i frireninq
med ett ulDmjukande drag av humor.

Det skulle fiila fijr ldngt att her leta alla \,era larare pA den
lider trada mera utfiirligt flarn fijr vert minne. Me de, som
hittills ej n5mnts, passera i den ordning vi mijtte dem i kate-
dern. Do}tor Carl Johan Tengman, den fitrsynte, fina och bil-
dade adjunkten i engelska och matematik, Oskar Edmund Wen-
stlitm, den utmZirkte lararen i engelska, sedennera kenal ord-
boksfbfattare, Oslal Skog, den duktiga, Annu levalde och hijgt
aktade lara{en i latin och frans}A. Vidare Zackarias Grund-
straim, ock kallsd "Mappick", lektor i krisiendom, greliska och
hebreiska, stilla och tillbrkadragen, rektords landsman och
skrivbitrAde, den soliga, vannhjiir:tade och huno stiska lektorn
i levande sprek Per Johan Sundst6n, rela:torns nerrnaste marr
och gode ven samt kodex fijl de minga "Billon"-histoliema.

Sist och I'ngst i lelrtorernas rad var Ernst Sundberg, den unge
akademikern, som i slutet av decenniet fiirde med sig en viil-
kommen portion friskt blod i sina emnen, matematik och fysik.
Vi, som fingo del av hans undervisning, anteckna fijr ijvrigt un-
der tacksam[ erkennande d€n befrukt€nde insats i under-visnin-
gen, som han allt frAn bitrjar gjorde vid Falu liir.overk. Hans
stora beEevning och arbetsduglighet har ju sedennera komrnit
ej blott skolan utan ;iven Falu stad till rik del.

Bland mem tillfaliga l,imre under denna tid pe nrimnas Elis
Dahl, en Llngdomens van och }loke ledare, sedermera kommi-
nister i Mora, och Bernhard Risberg, den sjiilfullq sFnpatiske
och f];irdlijst frarntradande unge vikarien i svenska och litte-
raturhistoria, sealermera lektor i Linktjping, nu pensionerad och
kand som skald.

Och till sist vera iivningslerale Carl Erik Kallstriim och Theo-
dor Kraak, beda ritlArare, den 16rre negot trumpen, mijjligen
frAr sin befattning sonl stadskassiir, men god tecknare och en
skicklig podr:ithhAlare. Han avliist€s av Kraak, telegrafassi-
stent, den galante, soliga kavaljeren, alla damers i Falut, obe-



roende av ilder, fdrklarad€ gustling. Vidare Ulrik Ced€rberg,
framstA€nde musikdircktiir, som inlade stora fiirtjanster orn
seng- och mnsikundeNisningen vid skolan. Och sist i denna
rad, Oscar Fredrik Lagergren, f. d. kapten, gl'nnastiklerare.
Det lAg ett sunt och behe$tat drag dver hans undeNisning i
gymnastik, faktning och skiutning. TIan nedlade ett omsorgs_
fullt arbete 'pA en fiir ungdomen vel avpassaal friskgymnastik
och disciplinering av kroppens rdrelser utan nAgra iiventyrlig-
het€f te sportens omrede. Helt sakert skulie han alddg ftilfal-
lit till att gi\,a exempelvis fotbollen, om den pe den tide[ varit i
bruk, eller annan mindre kultiverad sport, negon framskjutande
plats i skolan under esidos:ittan e av den Lingska gFnnastikens
hamoni och fostrande uppgift och fdrmaga.

Gladje- och fesidagar voro skridsko- och skidlov samf verut-
fardema. De fdn'a legardes hos rektor av sj;itte- och sjunde_
klassistema. Niir triangeln ljitd kl. 9,45 blev det liv i alla klass-
rum och rusning upp i b6nsa1en. Rektom tradde in och rnedde_
lade det ljuvliga budet om lov med tillhiirande fdrmaningar.
FiiNta skridskolovet giillde i reg€l Ingarfsdantnen, en gruncl
vattensamling mellan slagghdgama nordviist om gruvan. Ett
er var den isbelagd redan den 25 olntober. Nog lktes det skdd-
sko pfr dessa lovdagar, men menga sutto ocks$ hemma och repa-
rerade sina skolafferer. Man trotsade i detta fall magister
Vahlin, som gjorde sina besbk pfi iser och dagen efter, ner han
kom et, i impertinenta fregor sdkte fA reda pe vad alen och den
hade fdr sig i ger. Skidspoften arbetade sig lengsamt fmm
Det var brist bede tA matefial och pAdrivare. Fiirst i slutet
av decenniet fanns det ti geng pe seval fdr backekning 6om
hnergl6pning lAmpliga norbottenskidor. Backekningen id-
kades nzistan uteslutande vid Gruvriset eller vid Jerlindsbergct
iister om Xopparbergs kyrka. Slididrotten fick ett gott hand-
tag med lektor Sundberg, som fre.11 henbygden i Ang€rman-
tand medfdrde kerlek tilt och traning i denna sunda sporl. Ut-
ferderna fdretogos vanligen tned engbA.t pA Ru[n och ank ng
vid de vackra platserna i Vika, Torseng, Stora Tu[a, Gustafs
m. fl. Dessa, verutflykter voro alltid eI! efterlangtad erinran
om det fdresteende sorninarlovet,

Till en svunnen ud hi;ra de pA denna tid brukliga mena.ds-
loven i sj:itte och sjunde klassern€. De avsagos och anvAndes



ockse i stiirsta uLstreckning fttr hemskr-il'ringar, .- d" o.f;;
ej se salbn missbrulades till fitr skolalbetet ovidkorunande sys-
selsethhgar, Ratt brukade hade de giVetvis sin stora uppgi{b
diid, att de voro fitrbelealelser fiir sjelvstiildigt arbete utan det
stbrande ingrepp i ett dylilJ, som vidlider de numela anvanda
skrivningama p! lerorufimet. Dessa senar-e aro lankar i det
s]'stem, som nu gjorl sig brett i vAr undewisning, nemligen det
ideliga kontrollerandet av unaleruisningens, fiir att icke saga
pluggets r€suliat, sakerligen med Asidosattande av den homoge-
nisering av vetandet, som kan bliva frukten av ett visst sjelv-
studium pe gtarnasiet, inom ramen av enhetlig och obligatodsl.
undertisning.

Vill man vega sig pt fitrsdket att betygsiitta Falu leroverk pe
denna tid, se meste man giva detsafima det vitsordet, att det
vAl fyllde sin uppgift efter detida fordringar. Den fasta larar.-
stammen hade visserligen i genomsnitt lamnat de Fgre eren
bakom sig med dess fdr under-visningen och lerjungalna bettre
I:impade vitalit€t, men om det ocksA brast pe ett och annat h$ll,
se ma,ste man saga, att Falulojkar-na, niir de konrmo till uni-
versitetet och andra hiigskolor, val hiil' ade sin skola vid sidan
av brjungar fren andra liiroverk. Icle miDst det yngre ilsla-
get av lararkrafter, ordina e och vikarierande, }unna rlikna
detta fiirhelarde sig tillgodo. Fr-amst av allt minnas vi tack-
samt den goda ordning, som redde vial skolsn, och som gav l't
larcverket aven i d€tta hanseende en attad stallninE bland rikets
leroverk.

UndeNisningen pA denna tid gick iinnu fri frAu det experi-
menterande, som nu s indigt oroar densamma. Det var lugnet
{aire den nuvarande stomen, Diir de menga kloka huvudena
vilja styra och stalh i syft€ att fe sina individuella uppfatt-
ningar tillgodosedda utan tarke pe det helas och icke minst ung-
alomens viil. Fijljden har blivit ett missbruk av ungdomens re-
ceptivitet, de matas med ftir mycket vetande se att tid och
plats ej blir iiver fiir det egtra tenkandet och det successiva
mognandet under skol- och uppviL\t5ren.

Till sist negra ord om stud€ntexamen i Falun pe dema tid,
l:impligast belyst med dess fdrlop,p sisb eret pe decenniet. Det
var en solig junidag, son1 vi realist€r stegade fmckkladda upp
till skolan och konfronterades med lbrare och c€nsorer. de senA-



20

rc domproster Warburg, Kalmar, och prof€ssorema Lundquist
och Geijer fren Uppsala. Kristendomen tlarades snabbt, me-
dan Billengren, bra fdr iivdgt, i ett snobberianfall med hiEto-
fiska Artel blev utan svar. Karl Petter Hagerstr6m, leltrr
TheorinE vikarie, god naturvetare, men icke r5gon kemist, led
svtrligen under kemifdrhbret, m€n lyckades till vir foNA,ning
klam sig rett bra. Sunalberg hade tandviirk och sAledes god
anledning till mindrc gott humdr; i ett lSmpligt iigonblick fiir-
klarade sig mrellertid professor Lundquist, som pa en benk
bakom oss studerade vera matematiska skrivningar', ndjd med
vad han hiirt. I spdken gict det snabbt och smAftfritt under
Sundst6ns val lag:da fr6gor. Och se kom iill sist filosofien med
rektor som fdredragande. Examen hade gett bra, och den
lille roktorn var idel sol och valvilja under hela fiirhitret. Det
var en ayskedsstund fren Liroverket och fren rel<torns fdmiima
underyisning, som aldrig skall gliimmas av dem, som voto med.
Se fitljde kollegiet, jubehopen ut genom de dppnade fdnstren,
skolmbssans avrattning (rnenga buro dock h€lhe hatt sista da-
gen och sparaale sin gamla mdssa), och sa ned genom trapporDa
och ut genom porten, med studentmijssan pe, och brii6t, ibland
ocks& rygg blomster.plydda, burna under hurrarop och hiss-
ningar av starka armar frAn eftelkommanale gymnasieklasser
tilt viintande anhb ga. Nar omfamningama och ryggdunkarna
voro bveNtdkade, ordnades tegpt genom stailen med skolfanaD
i teten och dArefter sl<olans musiksextett. Se. dagens nybakade
studenter ooh elter dem gerdagens och i staden varande eldre
studenier. Efter denna vitndssade g:rupp fiiljde de eldre kles-
serna i ekolan och sA. andra, som kiinde dtt behov att fA gliidjas
med ungdomen. Till "torget" gick tegei under sang och musik,
mest studentsangen, och sedan genom de stdrre gatorna. God
och ordnad var bede Bengen och gAngen, och det hela ett vac-
keft inslag i vardagslivet. Vi som varit med om detta hava
anledning att vara g:lada dver en sedan stamningsfull av femi-
ninE inslag iinnu ober6rda avslutning pe vAr skoltid, ner vi nu-
mera Ar fren er nddgas bevittna de profana och liijeviickande
lastbilsf:irder-na, som under skr;in och tjut fttretagas av d€ ny-
ba,ka-de, manliga och kvinniiga studenter-na i den kungliga hu-
vudstaden.

A-d, J-n.
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