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RLbtiksn hAr auan skllL. escntLigen ha he'

tar: I stalbt lnr Rtdahtirens anmAtun- NAr

Art?ublikaL;.n.at lijrnanlise redakt6t Atne

Narclilt ofint|t enk bart i toturc Mr dat-

la nunnvt: innehiill t;LL alltd tti;l:ta d.].n

planetat at honom i ran id ned udr otd'

iiruh.h Folke Casn!^, dt lhsta bidtqsei

larna ta| r.dan ridtaLade a.h nAsta oL ar

tiklarv am inte rent at lAd;sskrittu fi

do.k pA sod tiiE. Vaa sam 6te$rad fdr un'

asrkchnad tur att i nAetu lttcken t'LlLfijlja

llan ihtiasarna lijr innehALkL ti.late .le

m,a hantt,ksnasisa utpEift.rnd an rcdi'

eetu tett.n ..h ijr$Naka den teknnkd p -

.er.n has trr.k.ti.t

Aun detta A prblikaLion tuAtb sALunda

anyt Lam tillkommsn undet NareLiuf re-

datun$k'!. Ddt hat Latit ar kiir u??sift Irt

l Lbotdd det finnen Arn. itute hatn m.d.

HAr At emAbttid inte Pl\ken ott tala otu

ud han b.r'tt ld d.nnd lott. On bland

annat detta .tiatar loLkc GaEtuirt i :ina

HAt lkall i stAUet ert turk riktas till dem

en hidtt tilt ned denna At'k/i[t. otdfii-

raaden har ftl alltitl ttdtt r.daktdt.n bi

n.d fid .th did, nrn hdn! bifintl hat d-

'it dubbeLt uad.fnltt denna sdnE nat det

lalLt lnt en ersAttuft dtt ryka in i del ft-

dakt;onAh atbet.ts tlutskede o.h gri?a tas i

diters. bAdaL Ett tark o.ktA ill V-Dala!

t.kret-arc o.h PR-man Hons DdlbotE !6/

hans innehaUsr;ka ach LnftLAttu rcio agd am

nation.at r.rhsamhet, Atbdkammdr i sam-

atb.te ned ddurantl. li; td kxratot Ildkdn

Gezelius. D.n;nfotmatn]a arrikeln hh sa-

hert irtkilli|t att ge otktd f. d. "r.dalinear",

Slant. Sftrdttftm har bidtae me.l !r-

t.,Lisue dasbaklurdraE hdn tkolpajks'iren.

Han' sodd hjbta ach lenna unddltnttal

Iijrti{sa CFredaktijr. lort. Cada anek-

dot* h1n skattiden bt[kdt sauan sakna'

i ArEaneatna, a.h denna sAne at det Bror

Basi6 sain *Att lnr dettd tre,hga intLde.

Slutlieen .u tack till annonsirctnd, rilkN

nbd ar llbl;katioarn! ekanonikd ryesrad,

o.h till Gi)sIL Dani.h tah Tycht i1 oth

luneent son annonsanskatl a,..

Omstiindieheternd har Ejott dtl deana

an nAlan mAn bt; en smLla al.rsanlis ach

luspektifattiz, m.n der kan ura etu ,im'

t;e lirhop\ains alt det'anna nke 'kaU tu.tt

[oC kunna tAeas on inn.hd]lrr i auriEt uran

atr plblikatiok.n tholl bli tuedl.nnarna tiLI

glAdje nAr de - rom det te, tt nAr detta

rktites - ftr d.n i handdaa uid jtltiden.

Falun i noumb.r t962.
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Adfwanden

halsar!

sdkettis.n sjalo frunnana n;nnesbit-

deL dAr den peAonhga ;nbuelsen ar sd

mjJcket intensitarc.

*

NAstd tu hdr ri enellert;d dtet miij-

I igheten att  gemensamt ulpleua rd-

ren i Dalarna. Vid linssten 1963 i;r d.t

ntinksen dass li;t S torttAll ieen. Re,
.lan nu har d.et bartjat r6ra sig omkring
d.nna handetse. Sd har exehpeltis
tunne behjArtude F dlu\)nelinsar, sam
uiten 1962 arancerat till 25-d/siubila-
rct, elter en rundskrhelse t;11 st drnt-
kamratetnd konstatelat ett alltuA ia-
tl6se lijr ax uppskjtuta det s.m.nsam-
na sammantrallandet tilt nottriiff.n
1963.

Eremqtet nanat ti eftetliiljd. Nar

Du traffat Dina kanrate\ pAnhn den

sdrna atu Md son skall sd ar napeln
i  Falun na$a At.  Statt tal l  p ines

t e n  1 9 6 3 !

*

Jae ber att fi tiubnska alla Jiiteninsr-
medlemmdr ; niir och ljanan och de-
t6 anlituanter en dngehiitu jnl ath ett

Yiil miju id niista trAlf!

M e d H i - H de. - H a. -hahnins

ANGENAA JUI

ub

Gotr NYtr if,

En Falukamtat tinede nis en nu fijr-

sdneen najdas och ijre nrutdad. en

halsning lrdn Dardnd, dib fiten j6t

dd bijtjat s6ra sitt infts.

Det oorc lrcstande dtt lijrsdka dterge

den inspierat karbklultd skilhine ao

hemlandskaqet, lon jae fick nie till

hus under santalets gdne. Men Ar d..t

tuiid"ii ist? Jas tror inte det. Vdt och

en sotu i sin tunedon euer senate aar

uppleot denna "alsiendd.e t;d liitmdr

4
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SVANIE SVARDSTROM

Ur
en
tkolpolkes
dogbok

t l

DrL nedat ttblitetode nt elt ut.ltue u mina
rinisone .lasb6.k.t, lyru till ontakt, tiLLt
atup.inner t;/l.n tB ma6 1921 t-a-1n. n.n
,8 nnn 192:1, alld taEelar etr At a1: en
lhaLlojk4 |it. laC belann ,L;e dA i erAnt
ldnd.r neLldn reaL'taldn o.h s,rnat;.t i
lalx hbstr a nnnna btuutt. De f.Ljdntt.
'dalatna" h hatnhts ffia nur.r ar uir-
t.,ninen 1921, da iar tillhdde klar 5b och
jur JtuL; besrc!! att 6tuia 'Linn .11.t aii

fitnadtos frdn Jnntet "  u" r;tL nah

De lrta .ldsbncketna m..1 lirt btutira;n
nehdlL nt te,t a.h bikl har en e.tungden.l.
atn Lnptlnelig ldginering 1-1030. Ett ut-
dras bar sanno tidsetak (22,2s, 3a 4!rit,
t ,7 ,  14 ,20  2 t ,21 ,27 ,  30  " td i .  3 -5  j ln ;
1921) llblicrnrles 1939; Gamta l:alLham-
rct.t una.t salnma rubtik son otannAend..
Hat st.t nu.t kontktterins md d ,ttqlieare

lid lnsninge" Lr6t man hd i m;nn. att .n

ljatunntiry hAlh i lennan. las hat d..]t
ej hdlr hinttu att brhdtLa de tada :taule-
l.n jh .l.a i.n bild 2 atereina ariei-
nakidan cllet d. klu,p;satte lattha tfrk,
t;.nerf,d. Men i)nlLan att ej fitdl' nie
ti .1.a unEtlonliet tanen, nten dh den Al

ldt ldtattotet af,tutetakriE, liktan nt;t:td
nijlisa hiinsrn tiLL skildtinee lpecietla d ,
hor Mtit nin iadiltisa anbiti.n. Ndetd
x!!sit'tet har i lirkldtdad. tyfie ritu'tts kx-
tefl o.h t!6 satts in.ft lat.ntet, da.k att ,it-
skillis| at .l.tas ar d. rrslrunsLisa,

KLa'\ 5b be\tod LAtt.tmin.n t92t at 3a
paikar KLasjijresrandare ut adjuntr Hatald
Ahlin. Den sam bild 1 drery;rnd srup?bil-
d.n at tuEen i nnj 1921 ar kldvkdntuten
o.h uannen Tat:ten Atublont ("Tatta")
med hant L;|Ln Kadak, t:lrn .n ruLvtl dagr
Ljl\ko?ia hnt Natdnka n"pell thnhlisa [o-
tornl Ulla Wis* ]!.kdx inadkon,na det
rc!radLktion\dwlisa kalian. Bitdat skitjel
iis td .tt lijrd.lattist lAu ltuin ed.anlisa
tkaliatan rne.l sina ttela tt'ltrAUning hlas-
lis ned rLlet tton Latate - der at dntli;t den

svANTr sv;iRDsrRiiM

P: rno.le*m:rlslektnrncn ladc ri ratt

roligt. BLand anDai stnlde -4hlin pn

tlol stijm och Lindqvist. Han sa an

Holmslriim var Idr ftd larl och Lind-

llvist 16r ur.i?t. Bra sagtl Men h.jjd-

fukteD lar i alla fall Runo HammaN

srtiiddns ar. aftrl,/J r'.;a. - Na, va.i
bestod Fftjors l)cka, sporde Ahlin. -

Han fick vara tillsammans med Inge-
borg i Balders hage orn nattemaj f.jll
ciet snabba svarct. Ahlin ins*imde i lert

Hagclin var pe biljanraste hum.tr
pa kcmicn. Jag ficl f.jNta fregan och
kiarade den. Sen ikte Runken lrm till
tavlan fdr att sk;va cn fomcl men
Inorvade sig kolossalt. HagrUn rctades
och slnllde om vartannat, och ltunten
tjd. som ett sm:gli. Runkcn fijrbered-
des p: un.lerbetyg - gr;d.gri;nane tID-
ra C!

Matematiken efter lrukost var efter



Bild 1� tojlar u. Uas 5b vid Falu !6sre almenna leroverl vnrternine! 1921 Pa stol
gnfdcns erusplan lraml6r beky:imlislet3in|.ftningen o.,h "Abcrss" - dcn forna bosadet
m- n. ftj. Lrroverkec maskinist. Frnn v:inster till h6ser: I Nils Salw& ("Srlven"),

omirlt. Sven Eril Slirdstijm ("Swarre", I6datiaren), 2 A]].n t{os ( tissen", den ftuk_

hde), 3. To$ien l.ennerthron ('Lill-Tetta"), 4. Rasnaf Garifva ("Ganer"), 5 Erik
Kallir ("Biadis". klasens ljus), 6. Har.ld Jiirselscn ("J6$e"), 7. K.leb sjddcn ("Kuleb"),

8. Eik Gdbom ("Gart2tt"), 9- Efik LjL,nsqGt ("Junlern"), 10. Nils Bjtj*na' ("cnvan').
Torsten Alcrblon ('Totl,") foro maj 1921.

vanan livlis, nen under dcn fiiljmde

kistendomcn vilade vi upp oss. Jag
^:istan rct. Dei finns ingen somsnsock-

rar sitt tal med trakighet som Vaggan.

Han nr nashn livlijs och hdjer inte rj!

len cn halvton under hcla lektionen.

Pe eftetriddagen gick jag till Titan

(Eil< Tibers), som spelade piano ei

stund fijr mig. Vi gingo dnre{ter upp pa

rummet. Hans tant Amalia anEndc,

och jas blcv riktigt skraj, da jas irodde

att hon skulle ha Louise i sallskap.
(Louise var systcr till Hasse ) Men se

lyckligt var det ej. Titan villc ha mig

med pa cn cykeffard dll Gijteborg i

sonnar, den grabben nijjer sig inte

ned snisnulor. Nog ldr det at. jag

tror att det skulic Eta sjg gdra. Eik

Tiberg ar fiirresten en vndlgtkulgcbb.
Vi ha ungef;ir sarma asikter, och han

Nu till iiixorna. Klockan tr tio.

1s aPril l92l,ftedae

Jag har aldrig varit sa arg pA ett par

hangslcn som i mone. Har inte haft

hangslen pa en vecka, och nu var de



Bild 2. Sidan 79 i fi,rf,tia-
rers dasbok Dred skiss till
den sto.! sn:illen i smsta-
ect nara Manhen) Kristi-
himnelsf:irdsdager den 5

. :  , ;

. ,,

plrzwcg. Slutet blev a|| jag ficl ta ett
par gamla, son Kalle leta.le ratt pa.
Undrar lddesten orn drt inic ar han
sotu gdmt de r:itta? l? !?

\ra! inre Iardigkladd liinan kl %11.
Da har nan i vanljga fall huuit mecl
bede moryonbiln och 3 st. fyftiofemi-
nurcrslcktioner. Men jag ar lat om siin-
dasama. Har man sn aven rn bE

Torra kom lpp vid 11-tjdcn, och vi
cylladc ut tillsammans, till Stadspaf-
ken. I Promenaden treffade vi Lind-
qvjsto som lantade pe Vippen (Rag
nar Winbladhl. Jag vcr insa fljckol
som ha se tdgna beund.a.c som Asa
Eyvindsdotk,r och Britt Ionsson. Der
var in$n tvckan att de bnda grabbaraa
skulle upp tiLt dcn pa Manhem. Totta
drev med Lindqvjster en stund. Scdan



fragade han, som jag vill€ vara med ut

i hans moiorbit en siund Som jag inte

hade nagot annat fijr mig se sa jag:

Jora!
Vi sta de in cyklama hos Toita, sn

lubbadc han upp efter bensin, och se

lade vi ut. Det gick undan vere, fasdn

Totia bara har utombordsmoior Pe ba-

terj men cn Archimedes. Han er mYc-

ket stolt iirer den motom

Det bliste upP, och vi hade inte val

toftmit Sver Tiskcn och lagt dli vid

Slusscn, fttrrnD regnet var iiver os. Vi

maste uPpge vAr Plan att ge oss ut Pi
Runn och Hta baten gunga Pa de siora

vagoma. Sedan turades vi om vid rod-

Sedan kommo Emst, HamPa och

Hasse. D: sa jag tack till Totta och

fiiljde ned den. llom var ute pi rac-

kartyg, och HamPa hade en hel burk

kaliunllomt med sig. Vi styrde kosan

till Stadsparken. Alldeles ovanfijr Lasa-

rettet Ht Hasse det f6rsta skottet ge

Bylingen var naturligtvis minst I tn

darifrr!. Der skriillde schangdobelt. Se-

dan lade Hasse kaliruklorat pe en sten

eti stycke ften en soffa, dar Wickstijms

syster och en till sutio. Han tordes

verkligen smalla avl Flickorna hoppade

hijst. Nos er den grabben negoi till

d jaN!
Mcn storsmallen gick tppe j ett grue

tag vid Manhem. Dnr hnlde Hase ut

allt kaliumklorat som fanDs }var i bur

ken pA en stor, fiir ?indamalet vald

sten. Fii$iktigt lades si en flai sten

ijver alltsammd$ Det hela tog sig ut

ungefar sa her: Btl.t 2.

Dtrefler sdllde sig HamPa fitt ovan-

8

16r ; grustaget p: ca 5 m hiijd med cn

stor sten. Vi andra smet i vag ett bm

stycle dn fran. Hatnpa ffskade emel-

tetid flera gmger. Men till slut kom

sLra en. Det slog lock fiir iironen! Av

dcn sten som vi lagt ijver kloratet fanns

det ban smtumutor kvar, och den hade

vagt mi$t 8 kgl

Sedan vi gjort denna snn , som efter

vira ber?ikningar fint borde ha nett

fEm till Manhem, begAvo vi oss Pi
hmvag. Nere i ?rcmenaden skildcs

Emst och jas fran Hasse och Hampa,

e{tersom dc skulle hem och Itka. Hase

gav Ernst ett brcv att lagga pi posten.

Men Emst tvadde sina hhnder och bad

i $;nlet att jag skulle liigga det i en

brevlada aldeles i nerheren. Jas kikadc

p: utanskriften: Vera Sjiigreen!! JaS
fregade Ernst om inneh:llet. - A, sa

han, det nr vel ingenting Jarligt, bda

ett citat 11I Selma Lagerlzif.

s naj 192t,Ktisti hitun lslardsdae.

Omslag i vadret: det smireglar och

Pi modenmelet och histoden var det

kymigt - Ahlin er en valdigt kul karl,

rnen det km b1i fiir mycket av dei goda

att ha honom tv: timar i str;ck.

Eftcr fnlkostlovet hade vi en dubbel-

lilrme i cngelsta. Dareftcr samlades

hela skolan som vid morgonb6n och rn-

gade upp i b<insaien. Det skulle likmn

vara lite fesiligt infi;r Rijda Konveckar.

Slolorkestern inledde, den :il \-isst

inte dalg: fr;villig,21 fdrsta- och 5

andravioliner, tomba, trcmbone, ba$

tuba, cello, lontrabas, piano (Pelle



Sundlr6n) och fldjr (Erik Kallin, min
Llasskanrat).

Fi;nt spelades ett srycke Peterson-

Berger- verhligt stemningsfdlt - scdan
en komposition av en gmmal hollan-
darc, vacler den ocls:. Darya {iiljde
1al av Emil Herlenius Si sing av kii-
ren, Mar:ctun !:dr till Tlaa. Sam'nan-

hellningen \,ar snmre. en dn jas var
ned (fdre malbrottet), det er inte sagt

Efternt hade hcla skolan lov. I{en vi
grabbar son amnll o$ titl gymnastik-
uppvisningen mistc tr;na i $Dnastik-
salen. Korsbollsmatchen tror jag lon1-

mcr att bli toppen pA v:it prcgram.

Det blir att ligga i: 10 spclare i vardera
iaset. Lar.s Olsson Rattvikarn ar Lap-
ten fdr mitt lag. Han, Gunnar Zcttfi'
vall och jag skola spela pe fiinvaret.

t9  naj  1921,  torsdag

En hiinddserik dag, den sista i l{6da

Hagelin har liirberett klasscn pe Le
miskrivning, som anragligen bl;l nason
geng i slutet av nasta vccka. Dc som
slolkar far IASSA (Bc). Dct blir bast
att b6rja plugga pi skaryen.

Pe engelskan hade Totta cirkus -

C;rkus Aketblan, ..nzst:\ende i s;tt slag,
vnrldssensation I Han hadc kommit aiver
tve stycken Maricnyclclpigor och drcs
serat dem, som han pistod- Till Kulebs
och min stora fitftjusning lat han dem

utlijra de mest hepnadsvackande kons-
te. p: bankloclet. Men allt lick ett
lustigt slut, de nycLelpigoma plijtsligt
surrade i vng ut genoh det iippna liinst,

Desfdrinnan hade vi haft gynnastik
och fett fuena hopp pa bock och plint.

Det ;r sveft att fi jemn sats utan a1i
halla. Och :in gnvligare metb det b1i
p: uppvjsningen i morgon Ll6.ED kva
fijre kl 6 irro vi grabba. vid Kegelpa-
viljongcn uppe vid Kullen, dnr vi gdr
. kliidning. Det gick i ett nafs. Tio
minuter senarc ronmenderade Jungo
oss till Uckplaisen i Stadsparl,en. Trup-
pcn bcstir av 18 grabba! {ren f emmd,
hela 14 b-or nen ba.a 4 a-por: Larn
olsson Rativikam (b)-Lae (a), Lasse
atlctcn (b), Vcmcr Andcssn (al,Bla-

dis (b), Vippcn (b), Holger och Ton-
ten Lennerthson (beda b), Einar Blid-
bcrg (b), cunnar Norris (b). Hjarnd
Andenson (b), Holmstiim (bl, Erik
wetustrijn (a). Hjalnar Palmbers
(bl, Kaleb sjijd6n (b), Gijsta Nordin
(a) .  E. ;k  L junsqvist  {b)  och jas (b) .

Jag var verkligen skakis, helst son
jag upptackte Louise blmd hkndama.
Dctvar nem art jag re|at blamera mig,
ty just som Jungo blestc i dpan till
upp*ellning innc p: plan, och jag

skulLe hoppa iivcr stnngllet.var jagnem

a1t snava pa den tjocka jarntraden.

T;nk on jag stett pe nasan i halkml
Lycliligtli! llarade jag balansen.

Eiter uppvisningen drev jag krins i
Sladsparkcn. \risgadc 1.60 av mamma
och kdpte kal. Se slog jag mig ihop
med Runo Hmar och Ture Welan-
der- Vi satte os pl en soffa nara kaffe-
srtudet, och slrax kom Louise fian
och fregade om vi slr le ha kaffe- -

Joda, svarade Welander f.jr os. Han
var namligen stadd vid }assa. Han bc-
sta[de genasr :'l ]affc och I bakclscr.



Mcn di Louise lon igen med bestall-

ningen {anns der pe faiet 10 bakelser.

Hon slrattadc endas! och sa, att det

skulle sl var! - en pn L<;pet. Louise :ir

kul I
21 maj  1921, l ; rdag

KI 3.,t5 kom latinstudentcma utru-

sande, ty ingen var knonad. Stelis

(Folke Stelfelt) dansade vals hela va-

gen till studenttagct Han var nAgot tiil

glad. Bland belldandc storheter som

deltogo i studeniexmens gledjcytt

ringar ute pA skolgnfden Derktcs Loui-

se, Bo, Ima, Briimsa, Karin Brcilhcltz'

Gud, Tvnttbjijm, Viola ticolor, Gun

vor Gusrav$on och Siri Berggrcn Bo,

Bidmsa och Ina stodo alLdeles bred-

vj.t mig. sa jag smer sn fort til]ia]le

Sedan lor jag hcm och pluggade

Mcn senare pl eftemiddagen blev clet

jobbet sa diidmde trekigt. I Emst

Bjijrcks Dttt.f i dct r6da, guldsnitts-

prydda cxcmpiaEt i ftjrmakshyllan

Iann jag nasra s|rofer, som Passade se

bn in pa Louisc. Se htr liido de Bj.irck-

Man sasr ati du shalt.r sn nyckct,
det taller ej alla i rycket,
och jag st2ll dis s;isavadrjr:
Man lan €j din dadje bes.ipa.
de sj:ilY nan har satt sis .tt lipa
i fdljd av snt onda huniir.

Och ledan se m;irkef nog vedden,
atr olta du slrattar:t flarden
och gackar de$ glirtrande snll,
Se, d:irliir de$ hjerh rilj isr,
dl gHnsande r:inder du visaf
och straitar des derskap onLull.

10

Ja dl, nrr satiriskt du smild,
du sender smn slersade pilar

mot l6rdon och dmhet fiinisst.
Och ku.de l'as Ii dis att skrarb
an der lt det Dyc}la besatta,
sn bLeve jrs stra\ lumoistl

Si skrath da uid att slutal
Nos mensa h:if tinnes, som gjuta

dc biitrusb drar andi.
Sjalv stundon jas smiito.na !iinne.,

men r:ilnar mis dock till de r:ilnct
som kunna dnt l6je fii$te.

Och jag satte rnig ner och skrev utav

just dcssa strcfer, fast bclluten atl sain-

da dem - anon)mr - till Louisel!!

31 mai 1921,ttdee

Undcr frukostrasten lade jag de

Bjiirckska vc8ena i ett kuvcrt och skrcv

dzirpi Louises namn och adrcs. Satte

pi frimarke. Smdg mig ut med brevct

Till brevEdan i Graunans hiima. Stod

d:;r Hngc och tvekade, och ratt som

det var dunkade brevet ifren m;g Iatt

nef i innandoret. Och s: var det hant.

Nog ser det litet sabligt ut. Men det

ar ju anonymt. Ialler misstmken Pi
njg, se ne ar jas blankr. Louisc kom-

mer nog att bli fdNenad. Eller kanslie

ar hon van vid sidant?
Vi lingo igen vera biologiskrirningar

ffln den 4 naj, och jas hade Bl Pe
min. Torta hade Ba. Men attobseNera:

se rarnin skriven utan fusklappaf

Jungo blii ban mcr och mer ars Pi
os. I dag siriillde han mest hela tim-

men. I6Nta troppen ar ena hiisackarl

Fj:irde trcppen hoppar som paddorl

Alla grabbama mumlade hotlulla

ord od Sven August Ljungqvist under-



nir .ant  i  rese,ven.  Der uncl ras mig hur

. i tlalL tomma iivcrcns pi NnbbsaNet

P: tlskan gav oss Slensson d,g.l!l
-rinn;rg, och dcr taD man kalla ori-

!;rellt. \ri tr.lte alt den \ar svir. Han
.r aft den \af fijdarligt latt.

I  io1;  1921,  onvta!

Il,lte. der sl,oian lar slur ldf dagen.
laD Erst Norris till mig o.h sa: del
l,rr kotulit eri d).let nr_lstistr bret
rill Louji: i dag. Hasse har liist del.
Hen sa atL han aldfig last nigoi si ii'
rigt. De! hancilade hara om flabbl

Loujse liade iarit alldcles villdigt arg
..h sagr n:Lnga fula sako oD den sonr
.\;vit bre\.et. Orn hon vetat rem det
!ar. s,i sk,,Uc lrcn genast ha gett $arl

Hal ,ahahahal  Och jag sod todde
alt Louise var en kul ordning som inte

ble! a.g f6r en sidan bagateli. Men

d:i. ser rnan. Fy famo fd. fliclor.
( l ld  behi i \s ;nte a[  jag sk i ler  ut ,

hur jag knndr: det. \'nst Lar jag varit
en sor dumbom och alld{,lcs fijf djan.
\,Icn ;nte k,dde jag val tro, a1l Louise

I gnl tdadc jag om liir Ernsr Norris.
at1 iag slrilit brcv till Louise. Nu
ll,n.lEde han mig dnllijr. -\nsig att
det radt alldeles l6rfnrLigt ofin:jktigt

Noris har |atl som vanligi.
Han lovade i alla fali ati hilla tist

rred vad han vissre. Kdske skall jas

ge ffam till Louise och be henne om
ursekt f6. n;tt djaNa tilliag. Nz// ,\z
skt;tr jds .'hirja!! lac kan int. l6t-
i)dmjuka n;s s; inlir hcnn.!!!

rmst. jas oclL Katle \oro uppe \i.l
\ubbsisdammen och badadc pn cfrcr-
middagen. Det var :nvclel varm t j \ alt-

2 jLhi  1921,  ta l r las

Fnda dagal Pd i\-11bbsart)!t. Der At
cti lita strnlan.le rader idag som i gnr
rnen varmen ar tncltancle. N! pi moL
goncn tu der Asla i lLLlten. Si for! jag

siigir upp od, klntt mis. tog jag cl'keln
ocl, Attc i rag ner rill Blids bolhandel-
Dnr inkijpte jag trc grisliga alsebra-
bi;ckcr (Hilcling Nvnan, Ekvalions
l:iM: lonson, Algebra I;Collijn, Alge-
bra Il. Nu shall hiir raknas i sommar.

Sedan till Hagstinn & Lundqvist pi
Slaggatan. dar jas ficlt mina realskole-
pilar salta pi nel. DeLra sm).k{: skall
sedermera elter gamnal god scd pla,
ccras p:i nison \ardig bdna. Om det nu
lnrns regonl

N,ilcn skullc ram klar i morgon. 10-
\ ade dan hos ju!.l.um.

\tr jas titladc in i Affaren, hijrde
jas manna i samsprik rned ltu Nore-
hN jag belanr n,is p.;;r lontorei. hon
och fru Nort;lls ute j -c.furen. Jas
spetsadc 6ronenj elieAorn lnitt narnn

- Ta, da sir Slcn-nlik upp pn sdn-
das och talar m.d Einar, hijrde jag

Jag gick gcnart ditut.
- Slen-Eril, sa a ma, ias l,arbc-

st:iDt att du skall lisa fdr Einar Norc-
ln,s i rcnnar' Han :ir sa dultig i ma-

Jag halsade pi lru Noreliu! ocl, ut-
hyckre min stom Sledje (att jag bara

lt



Lunde!) filr den mitjlighet som bettts

Inig att Ie sommaren ordnad Pe besta

satt.
Sedan cyklade Emst Noris, Hampa

o.h jag titl onsbacken och badade.

Himlcn var nu alldeles slarrble, och

askan hijrdes mullra Pa avsdnd. Vi

doppade oss bara. Emst odr HamPa

lingo darefter briti ner till stan, och

jag och Kalle cyklade At morsatta hnl-

let fram till Nubbsis- Ilyllen var som

bast i g:ng nerc i s|m

Knappt hade vi kommit under rak,

fiir.an himmelens sLussar pi en glng

dppnades, och det Hngc efterHngtade

regnet trlmmade Pe Nubbsanets ie-

gelpannor. Mcn tyvan var dct ban en

hefdg eskskur, som blott varade cn korl

En timme darefter anliinde flyltlaset

fren shn, och Kalle och jag finso

snabht hjalpa tili at! fn grejoma under

|ak undan regnskurcn nlllmer tvi,

lita haltjs den som den fijlsta-

Diirciter fttljde ett ltngre uppehiil,

som jag begagnade til] att c]lJa ner till

stan och hamta upp diverse saker: biic-

ler, skrivsrejor, bHck o. dyl. KnaPPt

var jag valbehellen ater, fijrriin det

werklist rej a regret fiiljde p: blixt

och dundcr. och nu - antlscn - fick
joden den oldentliga rotbliita, som

den se va1 behiivde.

Iag har setr Jungo i dag och hiilsat

pe honom flera genger. Han, hustnul

och en liten babypojke skola bo i den

rttda stugan v;d brunnen i sommar.

Hmpa och hans fai foro till Stock-

holm med %4-taget.
I iuni 1921, tarsdoe

12

Vem
var
ecE-adf(hdnde?

Det goda fijrslaget atl man slulle ta

reda pn vad dct blivit av DGF:S ord-

fajrande genom tidema er inte bort-

gldmt: Mycket fo$kningsarbete har

gjorts och avsatt ett altningsvart rcsul-

tat, men iinnu kvanta sn naaga ofull-

srandigheter att materialet knappast b6r

presenteras i dct skick det ar i dag.

Mtuga av medlenmama lan seker-

ligen ur minnei, papper eller bi;cker

skaffa fram upplysningar som fyller i

fiirargliga luclor. Den mest idgonenfal-

lande luckm ar avsalnaden av UPP-

gift om rilka som var DcF-ordfijEndc

nren 1895-97,alltse mellan Patikvret-

blad och Arid Coll6n.

I etsHliiga andn fall har ledaktio-

ncn namnet men inga data om veder-

bitEnde. Vem kan lama uPPgifier -

fatdelscdatm, ev. diidsdatum, yrke etc
- om H. Anderssn, od{drande 187'l-

75, S. K. A. PetteNson, 1879, V. (Wil-

helm S.?) SiiderlLurd, 1884, O. Christ-

offersson, 1886-87, K. Erikson, 1890-

91, J. PeNon, 1901, P. S. Hedlund,
1901-02, E. lloethius, 1902-03, R.

lvemer, 1903-0,1, och G. L;ndberg,

1901-05?
De som kan fylla i luckoma ger god

hjelp Senon att skicka uppgifter till
sekreterarcn 2potekde Biqer Nodin,
Apoteket G;pen, Gailgatan 57, Stocl-
holm Sir. Personhistoriskt Jorrkande :ir
mddosdr och tidskiavande. Tackl
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KRUTHORNEN bh$ in ktmin.n tii
drek lijttta t.p.titiof, ansdasen den 21

SIRAKARNA.,tr.lmziJlaeet, som lisnalt'

rar nkarl aktirit.t, trnlt'at i tuutikrlnn.t
mA as.n d.n 22 januali kl, 19 04.

KoREN, ndrto'?nr 5/t,sdl.lit, E.t hak tn
dag'fl den 23 kL 2A.AA.

ONSDAGSDANSER\A har r.dan bi't jat

t'nllgaia sin mntian san tysekdnningne-
ropi fijt idratkinhrs*dde ach lik'filtdu.

NATIONSAITNARNA konnzr n&n i 6r
att lirhEsas t;lL lotstlaE kt Larna, S. al

lnch( A natknen!

LORDAOSTi-, r'lrr,ft nrl thbbtnkett h!
lttu^ka lantaii a.h kii ek td ttat i ran-
li! atulninl kl. | 4.0A.

SoNDAGSUIFLYKTER dtelkomnet lanE'

re fratu lA t.tnirctu. Stadldtli.t ath

KULTURIITNARNA, aatioa.6 nrz git,

bijrjat nat 'am hdn (se at'fn.D. BLMa

!rcetunltnhterna linner i e"n!.bn
.tt iarLa9 m.d mLrik lbre lioo'tuLet ath
4t rnr.l nadeln rylk litteratut,

DEBATTAFIN,^R ii .n nt utidnt nm

tfiua' und, l1trrsarhing att iflt se

VidLre tiU i sn .r Lpfmiirksamma PA
i .tnatianelt. kontaktmanaenr fina ni-

?eadieerbjLdanrlsn :otu MnA: !'i nario-

Enligt mengas fdrmenande har stu-

dentnationema i Uppsala spelat ut sin

rol1. Det fijrcligger inft lengre nagor

behov av dylika samlingsplatser med
naturlig anltnytning tilL hembygden.
Korridorlivet i studentbosradema, f6r-

eningsvcrksamheten, samvaron pn de

olika institutionerna fyller helt dct ge-

nenskapsbehov son alltid giir sig marl-

bart bland studenter i liirskingringen-

nybyggornq

i Uppsala

Dcn inledande notisen, som er h:im-

tad lren janua numret av Landslaps

posien, V-Dala nations eget lilla infor-

nationsorgan, ger tydliga belegg {6r att
ett sidant pAstaendc :ir {elaktigt. Iijf-

ri$o skulle Iikdva diidsdomar iiKr na-
tioDema {ijr ];nge se.lan gett i uppfyl-
ielse om inte nationsledninge! insctt att

en lursonbgping varit a\- n6den.

Vare sig man vill ellcr inter rneste mar

konstatera att clen punschiga och sni-
pratiga uppsalatjden ir {ijrbi. Det ar
inle liingre tilldckljgt med nationer
som tidningsaikiv och festlokaler. [n

aktiviserirg av nationslivet har blivit

alltmer nddv:indig och kan ocksa notc-

ras pi nationema i alhnanhet och pe

!'-Dala i slnncrhet.

lln blick pii anilaltitatlan
"\rilkct nationslivl" Utropet er berat-
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tigat, trots ait det citrade veckoPro-

gfammet tecker endast en limn del av

rerlsamhetgn pn V-Dala, nemligen den
"schenabundna tigordninsen" av ft-

petiiionsdvningar fdr kitr och orkestfar,

diskussionsaltnar m. m. En blicl pA an-

slagstavlm i nationens Ioaj6 ger den

t;lualige besiikaren en betydiigt mer

vidgad qll pi nationens omfattande

lunktioner. Otaljga resultatlktor fr:n

bandytum6er och tedangliipningar

speglar pi ett talande satt en o lattan

dc idrottsvcrksamhet under nationens

fima-f rots att anslagstavlan fiir dagen

donjneras av en klatschis virbalsaffisch,

kan den uppne*samme iakttagaren

mtera snicltarktubbens, syiitreningens

och fotoklubbens stri annonser. Det

mest frappcranile ar cdellerlid dei lilla

ptakat som kungitr au nationsprasten

har mottagning di och d:, att PeNon-
lige fidgilaren och nationsju sten tral-

fas efter 6verenslommelse per telefon,

att kontakt mcd annesvardar och bam-

vahter e.ha es gcnom Fdrstc lufaros

fijAors. . . 
'r'. o. m. csen juristl Jo jas

lackar. Men vad ilnebar alla dessa

flotia in.nttningar i praktiken? Vad nr

egentligen en ;mnesvdrd, hur lungerar

bamyaktscentralen och vad sjutton er

Kruthomen fdr n:got?

Givctvis kan ingen battre ar F6$tc ku-

rator ge svar Pn a a desa frngor' I

rimlighctens namn bitr han s6kas P:i
luiatonexpeditionen. Vi henger oss

isenom det lila Tv-rummct ry t till

bristningsgrensen av landskadpstittan-

dc studentcr. I rummet som nr c:a

l4

.lX6 m kunde vid snabbt ijlerslag lek-

nas in eft 50 ial TV riiiare. Und.a pi

ait syrebistcn va. pairnnsandel

PA expcditionen 1r:iDgdes en hel stab

av nationsfunktion;tr, med falusonen
jur. stud. Hilm Gezelius i f6rste ku-

rators-stolen. Sanning att snga uPPfyll-

de han inte alls dcn bild av kurator som

undertecknad hade gjorr sig. I upp-

heppt skjorta, dipscn pe sned, herct

pe ;nda och en hdgrijd laig i ansiktct

gav han ninst av alh intrlck av en stai-

dad skyddspatron 161 1.400 studentcr.

Det godmodiga utti-vcket i 6gonen ta-

lade i alla {all f6r att det var en bra

karl vi hade att gora med-
- Ursnkh att vi std., sade vi en smu-

]a bortkommet. Skulle bara vilja gttra

negra fregor om nationens verksamhet

- -Si gnrna. var sa god och sitt.

Fiin'irral sag vi os omkdng nen

uppt;ickte jngenting battre an ett redan

iullbelamrat skrivbord och tog dcl i

- \r-Dala liir ju 'aia en mycket gam-

mal nation. Ar Dationens moti!- och

uppgittei desamna idag som de var

fdr, let o$ saga, 100 ar sedan?
- Nationen som grundades 1639 nf

lakriskt den aldsla i hela Uppsala. Na-

turliglvjs har vi f5tl e! hel del imdi-

tioner att vidmakthAila. l)ei ar sjalv-

fallet att nationens uppgifter vexlat un-

der seklen ging, men grDdsyftet har

alLtid varit och kommer ailiid att vara

att skapa en effektiv studiehamoni titr

den enskildc studenlen genom ait in_

lelrma honom i en lardebest;indjg se-
nenskap. Iester och gasquer n;iDns ju



1:. Q H,ihon Ce2eti6 t'ftn Fatln (ndtnan kansan) o.h 2:a Q ulf Bdnhatd ?a
Kuatatmottastinsen. 'Har du hAmtut Lt diha V Dala-ti.rl"

alltid ; samband med nationsliv i Upp-
sala, och nan gliimm€r i rcsel natio-
nens viktigaste uppgift som socialt trL
rativ institutioD. Det er dessutom vart

ati papela att mm pi nationen far

dllfa e att traffa studenter fran olika

fal<ulteter. Resultatet blir en vidgad

sln pi det samtida samhal]et och ris-
kcn fitr att studcntema blil rabiata

{ackid;oter elimineras.

Sp.lmanslag ach bldsarkester

- Vad inneber alla desa vacLra ord fi;r

o hetsad och betygsjaktmde sfudiosus

av 61 1962, dels i friga om fritidssls-
sehettning, dels med avseende pn hjalp
i besvaiLga situatioDer?

- HobblYerksamhet inom nationens

nm lm ju stdingr taget drivas hur
langt som heht, huvudsalen ar att dct
skapas tdvsel och tmratskap bland stu-
dentema. Idrottens betydelsc fijr lagan-
da och tcam-work kan jnte nog under
strykas- VAr kijr uivecklas utomordent-
l;gt val och har flera ganger haft upp-
slattade framfedanden pi gasquer och
nationsa.ftnar. Hembygdens gamla lm:i-
tofstmdidoner uppehalh med den are
av ett riktigt spelDmslag som garna
stampar upp en iktig dala-hmbo- Na-
tionen! verkliga stolthet i musilaliskt
henseende ;ii emellertid KNthomen,en
30 man sta* bEsorkester, som viicker
bide bestdrtning och beundran- Dess
spehatt !m vnl i det namaste definie-
ras som ett utslag av akademiskt sl?tmt-
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l,rnne, d. r-. s. man spelar r;lt och later

fel, eller om man sa vi : man spe)ar fel

och leter rett. Komplicerat? Orkestems

tapaciter redovjsades vid en valdsam

blisarbatalj p5 Tekniska H6gskolan i

Stockholm fijr nesn manader sedm.

Diim om V-dalingamas {iirvining och

glndje ner de hemfijrde {tiista pris till

Uppsalal
Fijr de mer hnndiga finns en snicka.-

klubb som bedrieer sin !_erksmhet ute

i F:ibodarna, nationens studentbosti-

der. Dar kan man ock:n finna de foro-

intrcsserade invecklade i skmraskal:

Itrer i en liten kelhre.

Schackspel och bradspel ar flitigt i

bruk i tidningsrummet och pn verama

spelas taditionscnligt krockel i tiad-

gnrden.
Var teologgrupps aktiva insatser tor-

de vei heller jnie undgatt den som fdl-

jer med i tidningspolerniken. En inien-

siv intemationell verksamhet bitr ocksi
framh las och stipendiatutvaxlngen
ncd bl- a. Tyskland, England, Polen

och F;nland ger vardelulla erlatnheter

och trevliga koDtakter.

Si fir ri naturligtris inte gliimma

bort vira debattaftnar i brasmmet.

Her har vi rlnde! varen i lrisk men

eodmodig diskussionsivcr kunat ven-

tilera bede kyrklisa och kaqrolitiska fr:-

gor. Sitndagskv lama ha. egnats it

mer kulturella inslag bt. a. en serie om

musik fdre 1500-talct.

En sa.idl inniutton

- S: till de kurativa insatsema. Vilken

hjalp kan nationcn ge et en nijdstnld
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- Det er val etr kint faktum att stu-

dietiden i Uppsaia i mangt och mycket

har en osund karakter. Vad jag Asltar

er da inte det alhanDa och felaktiga
vanednkandet om spritorgier och scn-
ell frigjordhct. Jag menar den otrygga

tilLvaron, penningbekymmer, sverighc-

tcr mcd studicr, livsesladningsproblem

n.m. Her har nationen fdrsiikt och i

mvcker lyckats se cn hjalpande hand
till Diidstallda. Fiir V-Dalas vidkom-
mande imebiir detta att nationsmed-

lcmmama med Iull tillfdrsikt kan \an-

da sig till antingen en naiionsprast cller

en purcnlig rndgivare Beda;ir edama

manniskok:ituurc som er helt in{6lstad-

da med bAde de tiviala och mer korn-
plicerade problem som kan uppsta un-
der studieiren. I pEltiken har det vi-

sat sig att de$a tvi nashn dagligcn

ha{t bcsijk av hjiilpsijkmde V'dalingar.

Nationen iir dessutom den enda i Upp-

sala som haller sis med egen jurist, f. n.
juris doktor Sten Gagn6r. Iijr nykom-
Lingada, rccentiorema, finns ilom var-
je studieonrldc cn ennesvnrd, en atd-

re kmrai som ger rad och Dvisningar

om studiemas upphggdng. Det ;;r av

stij ta vikt ati man se fofi som mijjligt

blir bekmi med det fack man amnar
ngaa sig et, vet v;lka fiitHsningar som
ar matnyttiga, kanner till professrns

ungefarliga pH-varde etc. Denna nya

giv med iimnesvardar har siagii mycket

dl ut, och andF nationer arbeiar fte-

netislt fijr att fi;lja V-Dalas goda

P;skdde att bygga nytt

Jag namnde visst nigot om de ckono-



misla problemen- Nar nationen gmn-

dades stod de av fr;rkiarliga skel i fiir-

grunden och var den dominerande or-

saken till att en sadan hnr institution
iiver huvud tagct bildades. De velbar-

gadc hj?ilpte cle mindre bemedlade och

londer fiir plenier o.h stipendier upp-

faitades. Lyckljgtvis elinineras de eko

noniska svarighetema alltmer genom

statsstipcndicr och statsgaranterade ]an.

Skullc man pe gfund av olika omsta.-
digheter hijra tiu den grupp som inte
kan erhilla dessa fdmnner kan man
vanda sig till studentkarcn nen ocksl

till nationen fdr at! fa lan. Men om de

rent pekuninra frigorna let andre ku
rabr bntfe nn jag, sager fijrste kura-

vi vande. oss frigan.le tili Andrc
Iurator Ulf B.mhadt, mannen som
rular ii!€r nationens kassalisLa.

- Lanemrjjlighetema pe nat;onen :ir

taklislt nyckei glnnsamDa. Ur ctt
flertal fond{if ster medel tiLL fijrtogan-
de, bo€ensman i vanlig ordning ar dct
enda som fordras Ilir ett lin. Fdr den

sotu lommit i en titfallig knipa finns

dclsutom den mycket flitigt anvenda

utldgen att ia ett handlen pi upp till

200; -. F. it. Lan pep.kas att nationen
delar ut c:a 15.000: - per ir i stipen-

- Hur linansieras ett sAdant omta!

tande fdrctag so denna nation?
- Varje landsman pressas f.n. pi

45: - per temin. Vjs$ jns;nuanta na-
tionsmedlcmd,r Idrsdker p5skina ati
Andre kurato. s6r s;S m:lgen glad
kva pe Gi1let fiir pengama, nigot som
jag pe det livligaste viil demenrera, gri-

nade UU Benha.dr- Enligt en nyligen

gjord utredning i Landskapsposlen kan

mm se ati 15: - Ser oavkortat till stu-

dentleren, en hel del till ldDer och ar-
voden. Landskapspostcn fefsina 36 6re,

idrotts\-erksamheten sin besknrda de1
m. m. Negot som nr unikt fijr V-Dala

nr den s,mnerligen stora posten till

biblioteke!, 3:06 lronor pcr landsnan.

Andra narioner betalar tnappt hnlflen.
- All dcn adninisbation som en na-

tion kraver, klarar ni av dcn sjaLva?
-Ncj dct skuilc ald g g:. I "sta'

ben" ingi. desutom ett skdvbitrndc

och en s€krtcmrc. Sekreteraren, som

dels fdr protokoll vid landskap och ut-

skottssammantddcn, dels handhar all-
mnnna adminishativa gijrom:], har i
if fitt helt nya uppgiiter- Han sitter

$m chefrcdaktd. fijr Landskapsposten,

'er stofa liclning i det lilia fomlatet

som utkommcr var tredje vecla. I.d

olnbesd{e. han nationens ?R-!'erksam-
het i allmiinhet, d. v. s. skrjver tidnings
artillar onr nationen m. m. framst nu
om vet tlanerade nybysse.

- Nybvgge?l
Har ryckcf Fdrste kulator in mcd

entusiasn: - Ja, vi er {aktislt pis}ade

att bygga nyu. Nar deua hus byggdes
i mitten av l80oralet hdll nationen
200 medlemar. Vi ar l.+00 nu. All-
ting ar fdr litet och hangt. Se bara pa

expeditionen. I detta lilla rum stall
kuraiorer, slrivbitr;de, sekreterare och

olta internationclla konta\hannen
samt;digt kunna vara i vcrksamhet- Det
Iinns inte ens plats fdr slolar 16r samt
liga. Lokalbristen kanskc illustreias bast
a! en titt pe v:ft bibliotek.
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Pe biblioteka$ens expedition triif{adc

!i fil. mag. Berdl Nordgren med nnsan
djupt nedstucken i ett koftrcgister'Runt
omlring honom fmns kataloger, ota-

liga papper och kartonger utspridda i

- Ja, detta ar mitt krypin. En aning

tr:ngt och svirdvenkadligi prccis som
bohmagasinet som vi har hiir intill.

Vi tittade in och en imponennde
anblick av {,vllda bokhyllor mijttc oss.

- V-Dalas bibiiotek er faktillt det

slitrsia nationsbiblioteket i Sverige. Ln.

l]nmcr det ilver 50.000 band, \,'ilkei i

sanning ;it m sliende siffra. Svnrighe-
tema liggcr fradfrir allt i art f: plats
tued all litteratur. Ier vi intc ett n)'tt
nationshus snart, bljr vi tvungna att
rEva b6cLer i feslsalen.

T ngt om salieh.t.n

Fcstsalen, ja. Vi liimDade biblioteket
ldr att ta nationens omtaiade och be-
sjungna hiigtidslokal i betraktande. Vi
fanD os snart i en sdllig sal med en

hylis herrgerdsinteridr prydd med gam-

la anrika nationsfmor.
- Mcn har kan man val inte tala om

h:ngboddhet, anmarltc vi.
- Kom pe en gasque cller hellre pi

biljettfdrsatjningen innan och let oss
sedan diskutera fregan,log Ftt$te kura-

tor. Vid Arets recentiorsgasque kunde

inte mer ;in hnlften av nykonlingama
beredas tilltradc till sin egen speciella
fest. Iijr att fa biljctt tjll sista april eller
najmiddagen maste nan kiia i 4-5
timmar innm biljettfiiBaljningcn bijr-
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jar. Det er inte sa rolgt att se de hund-

ratals studenter, vilka {dN;glais intle-

de pa gn,nd av platsbdst, lomma slok-
6mdc hem. De som verlligen lyckas
komma in fer berda sig pe det mesta
i frnga om uengsei- Situationen :ir
minst sagr preker, fijmnlde nationcns
fremste fiiftroendeman.

Vi hmnade festsalen fdr ati ta en titt
pi bottdvininge.. Pe vegen ner gEn-
tade vi ?i ddrEn till referensbibliote-
let och upptackte bland luntoma rijd-
dgda, tentamenshsande studenter. Ty$
ta smtig vi os ut och nedfitr tmppm.

I tidningsrumet, eller rettare sagt

brasrummet, var st5mningen hiige.
N:gra prasslade vilserligen lijrsldt
bland altuella utrikeshandelscr eller s<;S
i sig det senaste skvallret ur lolalpren
scn, mcn de flesta var inbegripna i liv-
liga dislusioner om betygsspiimr och
sveligheter att Ia tag pe kuniitteratur.
Hela anbliclen gav iniryck av en fdr-
trolig gemenslap i en sund studenr
nilj<j.

- Ja, om ni sctt Tv-rummet tlor jas

det var allt. sade H:kan Gezelius och

slog ut med hindema. "Sa trcr jag det
var alli." Det lig en biton av bekla-

Nybysgarnd i UPpsala

Vi slyndade o$ att leda in samtalct pe

dct som utan t'ckan lag honom var-
masi om hjariat: - Ni plancrar alltsn
alt bygga nytt. Hur nngt har ai egcDt-
lisen avanccrat? Finns dei nagot fellt
att a$eta ncd, cller ar allt en sa Enge
fantasier och tinsketankandc?

- OnskedDtande ger sa lite. Vi har
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redan en modell klar av det nya na

tionshuset, ritat och konstruerat av A1-

Det me vara oss {ijrlalet om vi gjor-

de sbra iigon - Alvar Aa1to, den be-

idmde finske arkitckten, clet var fak-

tislt inte smasaker. Vira gratulationerl

Skulle det vara mdjligt aft fa cn liten

inblick i hur han planerat ert byggc?
- Naturligrvis. De direktiv hm fick

frin vnrt hill varvisserlisen [napPhnn-

diga, nen av st6nta betydelse. Vara

iinskningar km koncenheras till tre hu-

'udpunkt.r: s: och si mycket utryqn-

me behijvs, nationen biir ligga Pa dcn

gemla tomten och dcn traditionsril<a

badgarden skall bevaras. Detta pro-

blenkomplex shulle sekert ha bereit

m:ngen arkitekt stora bebmme., men

Aalto presenterade en i v:rt tycke geni

alisk litsning. Den stora huskroppen

bvggs ut i hadgarden, pi pelare, som

tillsammans Ined parkens lirdar bildar

cn vacker kombination ar- liivsal och

pehrgang. Festsaien, fitrsedd mcd .n

riktig sccn, kornmer att kunna ta emot
.t00-700 pe6oner. F6r mindre samnan-

komster kan salen dclas av medelst
ljudisoleFndc skjurvaggar. I dcn ijv-
;ga delen av huset sod kommer att

ligga pA den nuvardd€ byggnadens

plats fer vi ett sblr ljust bibliotel med

lisrum och re{erensavdelning, rynniga
TV-rm och smkvamslokaler, gille

stuga med stockvedsbrasa, klubbrLm,
bar och ett stort harlgt kdk. Eventuellt
liommer aJfarslokaler att inrrnmas mot
Syslomansgatan- Att huset blir vackert

och en verllig prydDad fdr Uppsala,

dtrom rnder inga st6lt meningskilj-
aktighetcr- Dct som emellertid frmfiir

allt jmponerar ar den fantastiskt skick-
liga planl6sningen. Ror vi detta fdrctag
iland kan dalDasama och vastmanlin-
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nlngama i Uppsala verkligen skatta sig

lYclljga.

KiP .n V-Dgla-tia!

-Men vad lostar derta projekt, och
hur tankcr man sig kunna finansiera
en !:dan omfattande plan? Vi vande
oss her dll nationens Inspektor, profes-

sor Gunar T;dcstriim.
-En grov kalkyl har siannat pe 3,2

niljoner. Alla pengai maste vi fi in pe
Irivillig vng, mcn vi satter stort hopp
till lira dfdMnter i hembygden. Man
har redan visat cn utomordentlig fiir-
stielse fdr \'tu beHgenhet och det finns
all anledning att se opti'nistiskt pe in-
smlingskanpanjcn. Iiir nationsmed,
lemmama innebrr detta dels en hijj-
ning av teminsa\giftcn fr. o.D- hdstter-
minen, men frmfijr allt en intensiv
fiisnljning av V-Dala-tior till s]nki och

\anner. Donationer pa 1.000 kr iran

smla landsman och dlvilliga necena-
ier kan dagligcn inrcgistrcns. ntt fler-
tal f. d. nationsmedlemmar har v;llist
biirjat betala ;n teminsavgifter som
oavtortadc gar iill byggnadsfonden. In
dusti och landsting ar pikopplade och
resrLltatet av den fiista fasen i ver
kmpanj komer att visa s;g i hiist.
Det ar omijjLigt att namna en brakdeL
a! b;dragsgivama. Den generdsa dona-
t;onen pn 10.000:- Ir:n Vestmanlands
Lrns T;dning vi]] jag i alla fan frm-
hnla, se ock den Operation dagsverke
som hroverr<sungdomama i sala fijre-
tog fdr nat;onsbygget. Scnaste npport
frin kanpmjen lyder i kla.text: "Vi

skanl{er en fdresialdng av Himlaspc-
let till V-Daia. Rune Lindstriim." Gis-
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sa om mm blil glad ! Det geler nu bam
att halb "grytan kokande", och jag

hoppas innerligt att de. dilvilliga in-
stahingen til ver verksamhet hnller i
sig. En del av dem som nu ljgser hiir
i Uppsala kommer val knappt i ntnju-
tande av de nya lokalema. An driijer
det nog ett par nr innan spaden kan
sattas i jodcn. Vi viil och skall emel-
lertid arbeta intensivt fiir ait bereda de
kommmde generationema majjlighet
att i stdfe utstraching odla ctt sunt
och rili laDratliv inom nationens sfnr,
i etl ny't, endamalsenligt nationshus.

Sur-
striimmings-

kalas
I september varje nr samlas pi Restau-
rang Temstopet en trogcn skara Gam-
]a lalukamratcr bocDde i Stockholn
f6r att iita sustrdmming och ha en
trevlig kv:ill. Iijna iret var vi 20 styc-
len och i ar 17.

G.Lmdstommen ar alit;d densamma
med 80-aringama Sigurd Lilstrdm och
Karl Maglus E.landsson i spetsen. De
6v.iga vaxlr nigot er f n erochglad- I
jdde nog ar ibland cn dcl )4rsre ar-
gdg"r  F -1.  |  3r  s" \ -ad" .  16r  fdr . la  I
gingen Gustaf Fredenholn, som ej
kunde vara 'ncd pa gnntl av sjukdom.

St;im;ngen er alltid hijg och k1oc,
km ar alltid ijve! 12 imm vi bryte.

I
I
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Strodda
tninnen 6v

Rylle

ondro

Sesom senast Gunnar Vcsterlund i f6rra

eBskriften omvittnat var adjunLten Jo-
|an Albin Rylander en hcilevrad disci-

plilkarl nen en med gott hjarta. Idr

min del trcki{: jag si myckct om honom

att jag helst skulle ha !ela. sluta skolan

nar miD klass etter de tre fii ta lasaren

inte ficl ha honom lengrc. F6ijande

ninne visar ati han kunde An$a sig

n:r hrmdret burit i vag med honom.

Lrnckarlen Rylle var intc precis ne-

gon kladsnobb. Sina byxor slct han i det

hngsta. En dag nar lian uppenbarade

sig i ctt ra.stilt bes)'lncrligt par riladc

Iva. Lindstedt olyckligtvis sitta mecl

handen fitr munncn. RyIe, som miss-

t:inkte ett kvavt skratt bakom handen,

gick {rm rill dcn fdmodade s}ndarcn

och gav honom cn hejdundtmde iirfil.

Lindstedt, ovmligt stor och grov fdr

sin eldef, kunde inte halh t;llbaka sina

- Men nu lell hAllcr du allt p: att bli

tokugl
Mera blcv inte sagt da om dcn affn-

ren utan Rylle biirjade tektioncn. men

ab

n;r den var slui gick han jram iill

Lindstedt, tlappadc honom pe axeln.

gav honon en hel krona och sa:
-Det hitr e! mellm dig och mig.

Innan jag gnr vidarc bland nina ]n-

rarnimen erhrar jas m;g en episod

som gett mig ett bokstavligt talat be-

sliende idrctiminne och som vittnar

om atl tidsandan vat litet mcr robust

;in den kanshe ar i dag. l)en hande n;ir

skidbacker pi Kvarnbergct ra! ny.

Klasskamratema Axel Striinr. Hjalnar

Sanuelsson frir Seljebo (nu i Central-

anerika) och jag fick fijr os att vi

skulle provika. Axcl Str6m, som vi11e

vara kaxigast, startadc lijAl, men dei

bar sig intc balfue iin att lian och sk;

doma ltom ncr i en enda rin.
- Gi hcm eiter mamma, fitr nu dijr

jag nog, hdrdes ctt hjadslnrandc rop.

SA farligr lisade det sig nu inte vara

utan jag sElldc upp som neste prov-

hopparc. Jag menade att Axel nog

skulie ha klarat sig batire om han tagit

stavama med pi utfdrsf:irden och fuu-

fijljde denna, som jag tyckte, goda id6.

Men nu uppstod en annu varfe rdra

vid nedslaget, ocL den ena stavcn tog

spjem mellan min briistkorg och mo-

der jord. tfier dctta aratod den tedje

rillemnade provhopparcn.

Nni jas ko'n hm fmn jas mis niid-

sakad omtala fiir mamma att jag feit

cn |onstig kndl pi br6stet churu jag

visligen fijrtcg osaken, ocli slickades

till skol- och huslekaren S. L Psilandcr

der jag gjorde fclann:ilan:
- JaS har fatt cn tapp pe britsiet.
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- Ier jag se p: iappen de. sa Psilan-
der, och nnr han {ett dct och gjoft un-

dersiilningcn atcntod ingcnting ainat

:in au bekanna hur det hela gett till.
Sedan demonstrcnde cskulapen pa ett
skelett vad det var soD inhnffat inom-
bords - att nedre dclen av biistbenet
brutits a' - och gal- ordinationen:

- Dct ger sig nog.

De! sjorde det ockse. ncn en defor-

mcing ai' brdsrkorsen har jag kvar son
dnne av provhoppct i Lvarnberge

backen.

I llas rvn hade ri adjunkt Carl Aron

tsorelius som geoglafilamrc. Han var
r:gementspastor och hade l.istendom
$n htrvudnmne. Dar var hm torr, men
i gcosrzfi visade han pedagogisk lejon-
klo. Kanionema i Schwciz glilmmcr

aldrig den som haft honom i detta :im-

ne och jas ninns att vi fick rabbla upp
dem pa dd medan Borelius satt med ro-
van f.amfdr sig pi latected. Det der
var ett pedagogiskr trick som tydligen
var rnycket eiieklivt och lingr fdre sin
tid nar Borelius nyttjade dct.

Ett djupt jntrlck efterlnmnade hos
mig v:r kei,ilemre j 6:an lektor P. G.
E. Theoin som fiirstod att vacla in-
tr€$e fijr natuNetenskapcn. Jag tyclte
att hm drcg udan Idrliten lran mate-
rievrrldens hemljgheter. Han var en
ovanlig per:onlighct. Niir han en dag
visadc en dodell av drats byggnad kun-
de jag jntc undeftrycka ctt utrcp av
fijftjusninsl
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- Det dar va. valdigt Jint gjorr!
Thcorins replik:
- Gossar, dctta er klepverk- BLon en

Men hans sme hedningar till clcvcr
var svira mot honom. och jag ninns en
suck frin hans kvalda hjera:

-Va. som manniskor nu och inte
som pojkarl

ntt minst lika djrpt jntryck gjorde
i 6:an ver frcmne kristendomslarare,
den garnle och skdplige lektor Zacha-
rias Grundst$m. Ljksom Theodn gav
nig en iriblick i den mate ella virl-
den, dppnade Grundstrdm mina ilgon
l6f dcn andliga verklighetd. Ntr han
talade var det inte teolosi utan kdsten
domens srbstans och verklighet. Teo-
logi i ders minst inspircrande fom kon
i sdllet d: vi senare {ict Hsa Nor-
becks Dogmatik och Cornelius kyrko-
hisroria. An i dag har jag kvar lappar
diir jas antecknade vad jag fann nin-
nesvart av Gtundstriims kafukesunder-
visning, allt edan de flesta andra i
llassen enligt pojkan sed lestc l:i\oma
till n:ista lektion.

En dag {ick en av de mindre intres-
serade fdgan och -vtirade i ng, vad-

-Viska, viska pojkar, jag kan ingen-
tmgl

-SaS om, sag om, kanske du har
ratt, upPmunhade Grundsirdm.

Det hade den tilllregade helt visst,
men inte pi det satt Grundstr6m me-

Btat Bosiii-



t rnedlemrna. med varmt hjarta vill in-
stimma i mina ord hanidlag.

Amc har bct,ltt se oerhiirt 'nyckel
fdr vtu fijtning. Dci hengivna och syn-
nerllgen uppoffrande a.betc han ned-
lagi som rcdaktdr fdr vtu irslrift har
allcstbdes rijnt den stijrsta uppshatr
ning- Irskrifien har bildat en bettdel-

sefull sammanh:illande HnL nedlem-
marna emellan. Det konstne.liga s;n-
nct hos Arne har satt dn fina pragel
pi .len .edahdoneLla utfonnningen a!
i.ssklifrcn och hans flncliga och lnrr
satuna pcrsonlisa shri\4til har larit till
sror ghdje ldr rasaren.

Det har n'en va.ir ytte$t bel,ldelse-
Iullt lij. ldreningen att ha en lontakt
man i sliolsladcn lalun. Med sina fina
Lontalrer och Soda insilter jfrega om
Ialun och liroverkct och sitt levmde
jntrsse fijr liircningen har han even
her fylli en stor uppgilt.

\rid vira sannanlomster har Arne
alhid vadt en synnerl;gen uppskattad
o.h vallomDen deltagare. Hans per-
sonliga cham och stora berattartalang
har gjort art \; g:ima samlats omkling-

Jag kan inte underlera att :iven nam-
na Amcs stora anspraksi.ishet. Dct haf
pi nigot satt ofrasr st.itt p: sverigheter
att I: dl]|a e att hrdra honom fdr hans
insatser. 1)ct ar ganska bctecknandc, att
- di jag i sanband med en nusikupp-
visning i hroverket liir ett feral ar se-
dan uppdrog :t cn fiircningsmcdlcm
ari ; min iran\aro sarslilt hylla Ane
- denne just d.er befann sig utom hij.-
hal. s)sslande med sin bandspelare.

Arnc |ar.mellcrtid gcDom sitt re-

A R N E  N O R E L I U S

xn mem.0n6fi4

Li;rdagen den 14 juli 1962 drabbades

var f6Ening av en svar f6rlust. Ver re'

daktijr, Ame NoreliN, a!]ed efter att
dagen fdre ha insjuknat. Han hadc em-
nat atl denna liirdag tillsammans mcd
sin hustru Maj pebiirja en semestd-
rcsa t;ll Norrland.

Pi uppdrag av styrelsen j lar litr-
ening har jag i serskilt brcv till Ames
husrru, till hans d6tfar och briider g;
vit uttryck :t veft vama deltagande j

sorgen och saknaden. Jag ar 6vertyg?d
om au aven filrcningcns iivriga 700



dattijrskap i vir f.irening skapat sig ctt

minnesm:irke, som komner alt besti si

lengc vir fdrening bestir- Han var en

verlilig st.jtt€pclare som blir mycket
sv:r att eAatta. Vi sd{er honom och
saloar honom rcm cn av vira mest in-
tre$crade och akliva medlemmar, men
vi vill icke heller glitmna att med tack-

samhet gladja os it dcn tid vi {5tt ha

honom och at allt Yad han gilit av
sin person och genom sina insatser.

Sod ett uthyck fdr sin rLppslattling
har fiireningcn tidisare tiLldelat Ane
sin fdrtjanstpiakett. Det lar min me-

ning att, scdan Arne enligt ijverenskom-

mclse tullbordat ireis inskrifi fdr att

sedan avge som redaltijr', jag skulle rill

nasta slo.fa{f {drcsla honom eveD t;ll
hedcFledamot av fdreningeD. Han hade
verkligen gjori sig liiftjant harav.

D O N A T I O N
I aususd menad 1961 ]jmmde en
av vara lamrard, srurdirelliirea
Einar Krantz, Djurslolm, fijr alltid
vnr krers. Gerom ett restaDentartkt
fiiudnande av irnehtll, att ar hans
kvafEtensLrp eit belopp av 1.000
horof stulle tilllalh ver Iijrening,
har laD glvit uLtrycl nt sin Unsla av
iarftijrighet hed fitreninser och sitt

Dcr iir mis cn sliidjc aft ht. 15 se
uftryck Ai ldrcnilsens srarla kiinsla
av tactsanh€t ldr donarionen. Jas
f6nal.ar ocksA rtt dct ldr styElsen
tr nyclet uppnutrtrandc ncd sidana
lnlatser fren fdrcninssmedlemna.nrs

Vid sisia 5.smijiet distuierades anyo
I.:tsrn om hi'jnins rv l.s.vsilien. wil-
len unde. en llns lijljd av af rarit
se j;infdrelsevis lis sou 10 lronor.
Mijtet besloi emellertid atL avsiltcn
skulle uis5 mcd ofdiindrat belopp.
Dct ansiss nrmlisen sansln llhnnq
att Yad i6.ennrgen belijade ar in-
lomstcr uinrer 5$avsilier m. m. i6r
rtt ir.kr snw:il rlnahr onto(ladcr
son utgilter fiir sidant, son d:irut-
iiver lunde Se nigot mei av bl.a.
rdY$lvarde, bo.dc riclas serom f|i
villisa insatser lrnn medlemmarras
sida. Shtimnn.ren ficl o.Lsl ftdan
trnder i^mdrei bevis liir dema upp-

Donaiore. - $ora som smi ar
allisi iill<omna. Arer de nin$. Li-
d.ag lomne. .tt betr*rd som ut-
trrc! Iitr er iinslan arl uppmunda
och stiidj. {rre]len i de$ afbete ldf

Falke Gasnll!

Aldre rirgtingar
rv dcnna rnblikaiion efterlFes ,ven i :t..
Dala cyDrnasjstfdrerins har geron si! ord
f6randc, P. ai Geijesian, begiirt xtt tn pu'

blikati..ehr lit. at kunr infiirha den
D€d sitt arhiv. Tankcn i. i h6ssta srad till-
talandc- Hittills har dock endd! irgensaFa
1956. 1959 och 1961 Imnift art 6yerliinm
i1957 och 1960 utkon insa lummct. Dct
Ar 1958 utsivn. numrel mcd anlcdnirs aw
grnnasiets loo-nrsjubil€un vorc naturlistvis
safdelcs rardeluui liir DGli.

Aven tiji virt eser arkiv ocL fdr fdrcninsi
1e*samhcien vore del av stiirsta wnrde ned
en komplctieins av Srginsarna.

On Du Im .w.ra nagot erenplar, snnd
dei di sairna rill o.dldrand.n f. v, b,

L C .



FrirentnSens
yaksarnbet

Styleliebetiitteke tiil l96l

I6reningen har under iret halt 3 sam'

manlomster i Stockhohn, n6staDman

dcn 10 mars i KonstfackskoLan, sur-

srijmmjngstdf fen den 26 septcmbef

pe restaurang TennstoPet och hiistfe$

tcn den 27 okrober pe Gillet.

\ii.l isstnmman lick dcltagama u-

der UIf Hi.d af Scge*tads lcdning be-

skida den n-va Konstlackskolan smt

ubdllningcn "Svensk Fom".

ordfdranden har under arct gjor! en

resa till Dalama och bl a. besetr Jobs-
saFlingarna. Makarna (lirle ; Leksand

lia. rill leroverket i FaLun skankt etl

poflrntt av Ande6 Jobs, och .amcn till

detta portriitt har bekostats av Gamla

lalukamrarer. Lerovefket har f:itt en

docka med gl'nnasistunifom, och den-

na stAr i ett fdrmm till kollcgierummct

mcn skall v,nare placeras i m$iksalen-

Den :igs av D- G- I.

Undcr :rer har IitEningen genom

dircktbr Svcn E6man f:tt ett utrym-

me alt disponera lair arkiviindamal i

Grnngesbergsbolageis hu!.

Under Ane Norelius' Sedigna re-

daktitiskap har 1961 a.s :rssl<rift utg!

Enligt beslut av iFscimman har titl

Idrotts- och Skyttefijrcningama vid h-

roverket overl?imnats 200 kronor var-

dera samt har avkastningen av K A.

Lindstritns donationsfond, 197 kronor,

tilldelats en elc\- v;d hrcverker som sti

Setinffande liireningens ekonomi han-

visas till stattmastarens bef:ittelse. Sty-

rclsen har sedan 1961 ars stamma halt

Medlemsantale. var vid 1961 aIs bitr-

jan 7+f och har titrblivit otrtrnndrat

'Iill styrclsens kannedom har kom-

mit all fiiljande kamrate. fdr aLltid

lamnat kamratkretsenr

Major Harald Westnan, Faiun f. 1875

Rctto. Karl Hedlud, Ston'ik f.1887

Direlt6i Parrik Lindgren,

*

{. 1903

f. 1878

Haradshiilding Etis CarlgEn,

Dala H$by f l87l

Haradshijvding Emil Dahl,

Hedemora f. 1880

Direkitir Einar Kranlz,

Dju6hohn

Ka stad
Lansjngmnstare Eric Hcnan Dar1e,

f . 1 8 8 8

Advokat Birger Gezelius, FalLn f. 1894
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SkottmArtorens b€raittel5e ftil velksqDhekAret l96l

BalonilnkniaE ter 1.1.1961

Ko: 'dnr  i  ta$-n
I n n  . r i e  d e  i  l a  t

'. P: ooqe'rc

F " s . B r "  B ' u k  , % , . o b  1 9 4 7 . .  . . . . . . . . . . . .
\4 , , ibo .  I  "d  tb rLq .b . . i ,  947
s i , \ . i .  4 9  "  9 d ; . .  . . . . . . . . .
A e ' o r , d n i r o . '  5 ' ;  f d r l " s , o " \ i ,  1 9 5 o  . . . . . . . . . . . . .  . . , .  . . ,

9r 85
1 0 . 0 7 7 : 9 5

_  4 3 7 : 2 0

1.000: -
4.000:
1.000: -
5.000:

10.525:  -

1 1 . 0 0 0 :

M,,l d nlen

21.527:  -

1 1 . 9 2 5 :  -

8.798.72
500:  -
3 0 3 : 2 8

Krcnor  21 .527:

Viatt achFatlt takninc l.I 31.12,1961

M € d l e n s a v s i f t e r  .  .  .  .  .  - - . .  . . . . . . . . . . . . . . - . . . . .  , 1 . ? 0 7 :

., pn K. A. Lindstriins donationsf old
Gr6nblads donatioDsf ond

6 4 4 : 1 8
1 9 8 : 0 9
8 8 : 9 9  9 5  t :  2 6

20:  9A

1961 ais publilation
Stiteldium ur K. A. Lindrtritns donationsfo.d

5.276:24

1 . 8 6 1 : -'191 : -
Bidf2g till Falu H.A.L, Slrttefij.enins 200:-

,, Idrottsf6.cnins zaa: 400: _

9+:  07
1 . 0 6 2 : 9 1

226.40
213:-
1 6 6 : 4 6
1 2 1 . 9 0

9 0 3 : 5 0
Krcno!  5 .276:24

Bolatu$Akflifls t.r 3 l.1 2.1 96 1

Kontan t  i  lasan a13:35
l n n c s t i c n d e  i  b a n k  . , . - - . . . . - . . . . . .  1 1 . 6 2 3 : 6 1

,, pe poisirc 76314+ 12-960:40
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f . r a r  '  B i t  ( , ,  u , l  6 1 7 . . . . .

Ma.abon + % fdfl,slbcis 1947
: -e \  e r r  I  o  l ;
\aor t .  '  po '  1  fb  t "b  \ i '  l o i6

1.00! :
4.000:  -
1.000:
5.000:

S i n s b o k e n  . . . . . . . . .
Med lcm n le r  .  . , .

si:indigx nredlenura$ Iond ..
K  \  L ind  .om.  don ro '  ' ' o  C
Hj .  L , 'o  b l  '  .  -on  dor  l

Th. ELvinss donatioD
K a p i t a l  1 . 1 . 1 9 6 1  ,  . .  . .  .  

'

i r e 6  r i n $  . . . 903: 511 . .

11.000 i

?3.962:4 i l

13.425:  -

8 . 8 3 0 : 6 2
500:  -

1 . 2 0 6 : 7 8

5.52. ! r  62
3 . 3 0 6 : .

Kronof 23 962: +Ll

Stochholn dcn 26 iehruari 196? ""J;ii,'Ji,',:::'"
I  n { - ,n i ' , -  ' r l l  '  {  '  rd l ' r ' n in  "dd  '  qk  -

'  . " , '  , ' h n i .  o , . . l  r . a  I  v l , t d  l " ' d f  " ' r  ' ' -  \ i J  v  K .  i  ' r 0 :  
-  - r - n d P r

l,ii*en id;lalLi till inLd$n, ldfetasit en om och n)?h.erins D enm innebir' xLi Kr 1 0 000 : _-

pi,."r"i" r .t ,{GA dcn ro 10 li62 utsivna lijrlassbetis liiPande clicf en r'n!r Pi 5fi '/''

Nyo medlenmor

Asplund,E!,. srtrderande, KoPpafbcrs 1942
Be. lc  B  , { j t , : ,  f i l  s tdn ,  Mu. . ' res  r t rn

] + L  l r p p \ J l a  .  . .  . . . .  . .  .  1 q ? 6
Berqman. La$ Gunnar, med kand.

ielLanvnger 6, Frid .. - 1936
BroBs Ma15,  te ln . loq ,  r /o  AndtB,on ,

\  J lhd lL r ! rBen 14 ,4 t r . ,  S t " . lho lmO 1916
B)w: l l ,  L is ,  l ru .  Rn,Lreearc \ lgen 24  - -^ .

R , o ' n m r  . . . . . ,
+Ba. l , t r i jm.  Lar  lnq ! ,  .n  inq . ,  T rJ

lnss t r t -Ln  +1 .  Gdteborg  o  . .  1928
Cafls;n, Rar6rc. 1r6ken. Tallb.chslii

q c n  3 . .  l a t u n  . . . . . . . . . . . . . _ . , ,  1 9 3 4
Dliii|6m. Mrf qret.,,nns(olerainM,

l3lomste.vrg;r, Surdbom .. 1937
Enevan. Kain. l. 1{i.ktr6n, lil nrs,

;o rdcF r  8c .  Bor ]nnse 3  .  .1937
Iahleren. Andea. hr.rta.d at.NI]d-

! ;s r iqen 5b .  Ia lun  .  . .  . .  1935
FredLud!. La6 ,\ v, bvrisekretera-

'. c.ne.dlDostsrvrehens tr,filardel
n i ; s .  s i o c [ h . ] n  1  . . .  - .  - .  1 9 2 0
" lm; ,en ,  E i i r . ,  i  d  r rs t ! r5dd junk t ,
S . i l ,b "nbo( r (Jn  7  . .  Mo, r  ' '  13n+

Hae(l,om. 1me. po{insp.kror, B.n-
t ; ;gc t  L  D,  L inL ipLng . .  1908

Lindqren, Llla. l. Lanncr, Iil kand.
N.  Srapehorsssatan  ' la ,  Cev le  - . .  1937

NiLssor. Karl-Gutuf, stude.arde Siu
E r i t a n 3 3 . I r l u n , , , . . , ,  .  1 9 4 2

+Nisser. Lrrnr, L Dki'dL. lil m.s.
c r y . l s b o  , . - . . . - . . . . .  . .  . 1 9 2 ,

Oknr36,Tom tekno loq  BrodmaLwk-  - - -
, iq  +72 h  Bromml

Pe l lch . rqs  Per , . i \ . ins . .  Mrmo^;sen
i  b ,  7  l r . .  Up! \J l ,

o"'rndijni. Kadn. fil. kand., \rasaga_-taa 
30, Iialur , , , _ . . . . . , . . . . , , . 1936

R, ' ih . rs  Cun i l l r .  l ru .  Sko$ lvck iqJ tan
3 : .  i  t r . .  l , i nk i ,p rns  .  lq l7

s tJ f las  S ,  e , .  tp fnu luq ,  L is tmrkr rcsr '
bn  14  16 ,  l  r . .  S i . . kh l lm C .  l9 i6

rshnbt ,s ,  J r f  I te rm:n  dn tL i r i r '  \ ' tn_
d . \  i cen  1 ,  T , id inc6

1{.rr.fberr. To.d. bvrrsekrcierde.
ddn,La ivagen 21 ,  R.onma .  .  . .11912

+4 l , . rb lom, Io lLe ,  q rosL .nd la re  Dan_-  ̂ - ^
\  Lk \  hem,  N! .La  5

' Tord lvetterberc o.h Folke Akcrblom
h. iedar l:ing€ varit rnedlcnmar i tijre.ing_
cn men dcn iaifte har i senaste matf'keLn
dADs om till \reterlall och dcn ser^re har
,lli.lcs lauit bort. Vi be om 6lesecrde ned
de gjorda n,ilsiasen.
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DALARNA
Red O. Veiu(

21 malarbetare

Ritrt illnstrrrad

i twrt itt o':L /nr{

333 sidor

reoliseros
Klaband II0: -

nu 55:-

Ilalt/nn:ht band 125:

nu 62:50

BOKHANDEI.
5r roRGEt, tatuN

Stads-
boteller

Rataurang
Kulbn

F A L U N

relefon 19400
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Alla

Gamla

Falwkarurater

ocb andra

kiinner viil

iil
CALTEBERGS

milt emot Crafid

*

&;rjade
redan

tir 1909

Olsson6
tY)gdrq

GJUTERI och
TAODEILVERKSTAD

lvfurtSu

GamlnFalukarnraar
lntqs6r Jiq./oo o

till oss

Fiireningen

Camk
Falwkamratn

vill till annonsiir€ma unala

dt rdmt tac! fiir det stiid

som lrmnris. D€t er fiir-

eningeDs liihoppnins att

nedlemna.na o.h slrifreru

6visa lasare ocLsn 3!all

lirna angcnem suverlan

mcd d€sa vera srnnare.
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SVENSKA HANDELSBANKEN
s tor ban kens refu'l'rter

- mtsbankens lokalkannedotn

3O kontor i Dqlcrnq - 42O kontor i helq lqndet

Banken for hela folket

I Likaral n1n tn illasittande kanlm

t&\kli;der tan ockA.n olan!l;E tam

lijraaru eL s.d tatla. - Det n^re

Mra hatmoni nellan desa t!4. Lat

o$ hjalta Edt m.d rnd lid tunrdL.t.

LAt os td hand om inn n;ngen - i

ah  kAnda 16r . t t  ga t t  tbe te .

UIiklunds
c r . A s l , r A s r E R t  R A T A F F A R  K o N s r t l A l { D E L

Asgatan 23, tulun, tlthl1 1929q vixel



GAIITA FATUKATRATER
/ . .  f . .  /  . . ,

/orhoJer Frtfidnntngen med en kirl6

ITdn DAHLGRENS KoNDIToRI AB

.fedan dr 1825 har

F A t U  S P A R B A N K
yerkat i Falun raed omnejd

Gynno hembygdens sporbonk!

Orn Du inn fastnar i
NORDINS GARN

/ ^

Ia$n6r Uu Jakerl IClr
NOnOIUS HET SL6JD

adressen rir Stma torpet i Falun
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GAMIA FALUKAiARAIER

^cb 6.ndr6 @
utindcr sig med fortrwnde till

GLASoGONHUSET
5va'd'l6g.r.n ,. Fotun. r.Ho. ro2a., tdo3

nrir det griller glasdgon

Kopporbergs

liins

SPARBANK

bek
hnas

Earbank



AB
BR6DERNA
RYLANDER

AXTICBOIAG

Iabrik: Korsniis 023 -33O4O

Butitrcr.
Kristinegatar 023-10081, 12481
Hirildsbo 023 -1457 5
Hosjij 023-32220

tl[elker:
ftIAT

Pli
alla

far

Vannen
ba/ler
ru.6n

. . 1
t6Kerc lflJ[",01,,on
med
ERYL
pqnnqn



TYSKS EXPRESS AB
' kd 1904e8 lrm4 grutu

IIYITAR

FRAKTAR

IASTAR

LO55AE

f iAGASINERAR

till Garnk Falukaruraters ocb andras titinst

FAIUN, t€lelon ra9lo, 1O566

OB OB GB GB 88 G[ EB OB OB OB O8 OB $B SBOB GB OB EB EB 8B GB

En fdLliFd dirnir h 53 t*.!s

nid ,ika ,J4:idig. vi rin 3i@ hjirF
EI n 60o do LonbLrno! r' tjbsar

&

@
@

@
TO 8B8B G8 TB [B 8B CB TB OB OB GB 8B SB 63 8B 88$B $B $B OB OB
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Redan

GarnlaFalukarnrater
v0r0 un{6o

BOCKER

uh

SKOL'VTA'EhIAI.

{ero

triysel
lit

rrunr6JJ6r

ROTUNDAN

ordnar
sober

ocb fortrrittff td6n

AB ZANDER & SAGERS
BOKHANDEL
- ie ninga

gateratianer xat ha& ha nfu I ungdorusdans



t t t t
.. . nI06KAA( ffUo(nt(r. . .

GANATA FALUKAIIARATER

alla uppvaktas bav med blornmor

IT'in HALLENBERGS EFTR.
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G A M L A  F A I . U K A M R A ' E R

/ir de ba:ta

uppskgn tll

hdgtfbsgfivor

antihviter:affar

P. O. Fohl6n ABTag steget
upp till

ZENITH
Kvaliteten hos dy$ar netall, linjer
nas elegads, den oshgbu. piecisioren
- allt fi'renis i Zenit!. Trs steset
npp till Zcnir! llt o$ denon-
strcra nrets Zenith-.yherer fdi nr.

Zenith Piccidilly, vaticntatt
helNr hed exka tu.n boeti
a v  r o s d r i t t  s t e l . . . . . . . . . . .  2 5 { ) : -
Med centruflektrhd . -. 273.-
Med .ef,tubsekud och
k a i e n d € r  . . . . . . .  . . . . . . . .  2 8 5 ! -
I  su ld  !a  s re l  f ran  . . . . . . .  375 t -
Zenith hefur fimes lrln .. I93:-

HAGGTOFS EFTR.
UR -  OPTIK

Komnanditbolagu

Fritz Petterssons
FARGHANDET

Pkttent rt(irctL

sorl€nng

i branschen



vjirsoRTERAD !iiRNHANDEL
. . t '  I  t ' .  .

J01n Jlner Kv4tlteI

E L 7
verket

c,ria och unsa "FalukaDrater" i Falun

ha .uhera elslier i sina k6L. Det ar

sod elonomi och 6lad hysien

Falun
1892

1961

R O T  t E V E R A N 5

30.000 lwh

51.050.000 Lwh

JoelHedbergs
6keri
t a t u t t

. . l f  . .  .
YAIKA,W

och
pdklgt



Ti I / G a rn I a Fa I u ka rnrater
In ny boL med bilder av det gamla Falun har

utkommit. Vi tror alt den intresserar Er tirskilt

mycket- Ner Ni bliddrar igenom boken kommer

Ni s:ikerligen att erinm Er minga trevliga episoder.

Sladen andras raskt. Bilderra har blivit nvona.

Man kan helt enkelt inte vara utan dem, om man

iinskar giira klart fdr sig vad som skett i Falun de

senaste 60 aren. Boken kostar 16: . Insiind be'

loppet Fi postgiro 8t67 se s;indes den fraktfritl.

STRALIN 6. PERSSON AB - KORSNAS





B E R G S L A G E T S  M U S E U M
vid Falu eruva

Inilatd-bjltdlka och t.lDj*. laDlilgar

rornde Stora Koppa$cl8! Bd8slas i gde-

nal @h ry tid: Falu suvd modelld-

@!e j nin.ial$olilgj mFtliabinett ned

mFt av loppa lrh Falu grva @h !@,

lnsd alLtdliggitEnde iildr gruvt€knil ocL

berslmansLultur; Falu snva och da irdu-

*!id idag. - ModeUer och vdltys fttn

:Udrc och n'z!e jiinbanteilg och gtuvdrift.

AvdehiDsd och laolingd ilutrddde

slos$L6k.l bed tiubitrdde f6raditrBri!-

dult.ier !@i prcdu&tion av .lettrid. &raJt.

STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AB

rc., Nr. &rdrdd Ar,lct.i tr52


