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.fiah fuJol/,;",n

?: srund av divene o$dnsama om-

scindigherer kunde undefiecknad den-

na gnlg ilwa[ inte fit8erkliga s;n ur-

sprungliga avsikt att i likhet med fii-

rgaende ar fa ut arsslriften av trycket

fitre nynr. Det blir darfijr endast fijr de

:rade hsama att niija sig med "b;ftr€

sent en aldrig".

*

Denna gmg finns visserligen inget

utfiirligt referat fraa nagon stoftreff att

komma mcd men der ar :inde red :s fi;r-

hoppning att de bidrag som asiadkom-

mits av fle.a goda slribcnter, skall ha

atskilligr av intresse att bjuda pa.

*

TilI dessa adikeuijrfattare, :ivensom

till styr€lsens olika funktionarer, min

overderlige meda$etare Bdrje Ostbe€

m. fl. frmfiir rcd. sitt vama rack. Pe

framsljuten Dlats fdr ert tack ltar ;ven

alla valvilliga annonsitrer, som med sitt

stdd verksmt bidragit till att finamiera

utgivandet aw 6xst.riiteri.'

*

Och sa hoppas jag bara, att resulta-

tet even denna gens blir negohaner

till belitennet.

Stockhobn i janua 1965.

Kurt Arde .



&d/iknleo
"t har

Rcdan vid ett tidigare t lfale har jag

talat om hur fascincrande det ar att

bHddra i eldre nrsengar av ver iF

skrift. Man fer kontalt med svunna

tider p: ctt sa levande satt.

Men va'fijr i det sftct endasi halh

sig tiLl der skrivna ordet? Vi ha ju fak-

tiskt :iNu mnnga medlemmari som vo-

rc elever vid verl laroverk redan Pn

1800-ta1et. Del bi;rjar sannerligen bli

Jag tyckerr att snAkilt de unga i ver

fdrening skola tatilue eti akt och mera

mmgmni :in som nu sker komma till

vira sarnmankomster och dar si;ka kon-

takt inte minst med de aldre medlm-

mama. Jag fii akrar, art det kan vara

givande - ur llem ldPunkter.

Marga f. d. elever gn fortfarande

omlring tydligen utan att kunna ta va-

ra pe nijjlislieten att bli medlemmar i

vtu fijdamliga lamratfijrening. Der ar

d: sa mycket vjktigarc, att vi mcdlem-

nar - var och en 16r sig - ntr vi traffar

negon skolLamrat, som ickc er medlcm,

hjelper honom ui dilemmat genom att

piminna om vir fdrcnings existens.

Send in hans nmn och adie$ til skatt-

distaren, som omgaende ijv$s:inder

?e tal om medlcmsvan'ning han nan

intc undgi att tinka pa ver med f6r-

tjanstplalettcn hedmde medlem Olld

B,/grt.u. Han modemiserade vift med'

lcm$eg;ster si ati dct blev b:de dvcr-

skedligl och hithanterligt. Tidigare

skatinestarc med edarcnhet av enbart

m tugrodd koftleda ha mcd en luck

av arund uttrycll sitt stora gillande av

refomcn. Med ett utp.nghl sinnc fiir

effcktivitet och mecl en enastaende

energi lycLades Olle enellertid undef

sin tid i styrclsen pA ert par ar samla in

i det nanaste ett par hundra nya med-

lemMr! Det iir knappast att bcgara,

att nigon sla lunna 6lerh:iffa hms

sannoiilt oslagbara rekord. Iijreningcn

beh6ver docL insats€n av man med

olles tapacitet pe detta och andra om-

I5den i :innu stdne utshiiclning an

hittills !

V:il mdr| vid nesb traff!

Med Hic-Haec-Hoc-helsning



BERI I ! .  SYIWA

Det Folun som g&tt
- och
det som kommer

l,Ied :intu:t i rbdkcn h2. jag fijre-

lags att. mot bakgrunden a\' \.ad sorn

Iiirsvunnit clLcr sl,all fdrs|inna i den

ganla grr^. och sltolsraden, nrila c1e'

r)'a som hiller pir arr konnna till. Utan

art man giif sjg sllldig till uppsatllkri
\xfens ka.dinal!14.1, alt mis$rppfatta
iinnet. lunde r;dligr:n ,:n .ring1al.l ut

gnnsspunlttcf !:iljns. T.er. att sltildra

!'alLrns fdrvandhrg lrin liden fdr gru-

vans storhcrsrid, dl cn a! landets sriir-

sta sridcr och kansle mest utpiigladc

indnsld- och arb*arrta.l. till dagens

marhi,rar ' horgefliga" prorinstad, med
erL relarilt bhgrarnt inrinaflai. Som

genombroiistid lnndc ocls: tnnkas

rirergingen frin dct slutandc 1800-

talcts srillarL,iende smistacl till sclclshif-
lets n.vskapelsef ned en tidig eichtific-
ing, tue.l .li modefna larteD- och a\-
loppsanEsgninsaf och med Dvb-!gg!a-
cler och srfnhlrs, sn! rllrjantL nf dom;

nanta i rtadsbilden och son fift lldems

prtina och respeltabilirct.

fii. de ntr lelande. rill mogen ilder
komna gamla Inluhammteda nr vel
;indock "Falu i r:rra hj;irta." lranst
skolAns srad, lrnn Li.len fiife antua

lrirldsligct. rleredlkapsiren innebar
liir :drga av de ulllvltrdc gamla kam-
rarefna ert mer ellef mindre vilkommet
tilueilc a|| pl nltt :tcruppliva och
fixfn intr,lch och minnen av bam,
dom$Laden. Och elter$m "onvalv-

n;rgilna" i sradcns attrc bild och iuc
liv f6r la)uns del lils([n fiir se nanga

ancln svenska sdder llrn dateras till
ircn cltrr Liget och dcn tid r.i nu upp-
lcvcr, si tommer mina jan ijrelser
frimn att utgi IriD 20- och 3o-tal.ts
lalu., sn! elltsi xt;lls rnot dagens och
norgondagens stad.

fij t n:$a uppgiftcf om bcfoll-
n;ngsurvecklinsd. Ar 1930 liade sta-
dcn ca 13.100 hvan. t rc ,  1940 14.500,
1950 16.600 och 1960 18.800;nvinare.
Vid scnasic ANltiftet var invenartalet
18.559, lilkct irncbiir en forisatt Jolk-
rniDshnrg lnder de senaste iren. Sta-
dens kommrnalnnn kan sdka tf6st i det
i6rhlllandct att kranshommuncn kring
staden. Stora Koppalberg. likson Ho-
sjtjdelen av Vita tommun. i sr:tllet
6lar i jnr:naftal. trdLigcn gcnon de
bonader son, d:ir efbjuds iitskilliga av
de i sraden alberande. I de bida lards-



Iomuncma lan man pi mera lattpla-

nerade domiincr tillhandahalh bade

epahem och hyresliigenheter it de i

Falun verksdmma. Regionen lalun

ded onnejd h;vdar sig i vaft fal na'
got s: nar ur bcfoll.ingssynpunkr. Men

laget nagol lid sidan om de narlngs-

gcografiskt slarla zonema i landet cr-

bjuder dock bekynmer. F6r Faluns del

fnr den i pr;ncip beslutade samman-

hggningen vid ersskiftct 1966/67 med

Stora Kopparberg tjll ett '\todalun"

omedelbart en etminstonc srmbolisk el-

fortsrtter, vissefligen hdgt mtionalise-

rad men ?innu sysselsatbnde eti sextio-

tal arbetare under jord. Till gruvan an-

lnytcr andkningsverl med mer nn

hundra anstallda. Stora Kopparbergs
Bergslags kemisla indlstdsrcnar i Ia-
lun solterar unde. r'alr KoppaNerk,

mcd cn tillveflning av svavelsym, ;!

tila och kulsintcr m. m., so sysselsii!

ter ett par hundra anstellda. Ialu rijd-

fnrg tillvctlas alltj:int av avfallspro-
dultien "rijdmult" hen sruvan. Staden
har alltse alltjlimt sina pilitLiga mnrkes-
vamr fran gruvan: FalLr rddfiirg och

Falu attika (medan daremot gamla lo-

kala specialitcLef som halmstadslax, en-

kiipingspcpparmt och v:isterisgurkor ej

langrc 1;r lianas i sinncsvarlden). Gtu'

vans och Stora Koppa$ergs Bergslags
stiirsta beqdclsc 16r sladen ar dock att

den gamla lokaliseringen till Falun av

hela bolagets mengskittande liiNaltning

alltj;mt beslef. Nagot som m:irks bide

genom ati der sbra antalet ansttllda
tjanstemnn i alla grader ger ell gou ut-

slag i det konmunala skattcunderlagel

och gcnom a]la de insatscr i stadens of-

tentliga och hulturclla liv som bn$ upp

av bergslagsansdllda. Den forisatta

gruvdrilten har lyckligtvis ltxlnat fijre-
nas med ett bcvarandc av de stora lin-
jeda i den Sanla gruvmiljijn. Belgs-
lagets generdsa lulturvArd tar sig m:d-
ga uttryck, nu scrast i cten planerade

omtlyttningen av Bergslagsmuscet vid
gruvan. Man b.jrja. nu ia i ansprik
maln yndjgheler under museet men
rAnkcr sig elt uppfilrandt av en lil-
artad byggnad ctt stycke ijster om den
nuvarande, mcd bibehe an.te av den

fckt Di det snttet, att rcsidcnsstaden pi

nyti blir liinets st6$ta, med cn folk-

mangd pii ca 28.000 invnnare och mcd

en satulad tatortsbcbyggehe i sin ie-

gion pn ca .10.000 inv:nare.

Trots den beskeclliga befollningsut-

vecllingen pe senare dd i dci egentliga

Ialun, sler f. n. en betydande omge-

staltning av staden. Kvar finns dc av
naturen och dcn historista balgmndcn
gida fdrubannin8arna - sladskarnans

snava tesrensning dels genon sjdama

Varpan och Tisken och dels genom rc-

gcmenlet och gruvom.:det. Tv;irt emot

vad mSnga friimlirgar antar ;r gruvan

och dcss omgivningar allijemt ett le-

vande industdomredc. Gruvdrilten

6



:ildrc stilcn i stort mcn mcd Doderna
ldsnjngaf ur nrseisynpunkt.

Dalregemeniet nnmndes nys! son cn
begrnnsande fahtor vid stadcns fortsatta
urblgglad. Ialun ar in|e srijf. ;n att
rnan hiir alltjanit betraltar rcgcmcnter
m.d sin stora lasta pc$oralln. som en
rillging, nven om Kronans :igand.rntl
till 6uringso ridcn p:r och luing M)-
nn rncdlijr inslrnntningar i Dra*rilt-
gingen l.jf bosr;dcr och annat. flet har
vrrit tnl om en ulflyttn;rg av hrla rege-
rncnter 1i]l ldar. \-iddcr, i si fal] sakert
lingt utanfdr Falun Den de$a plancr
har nuncn knappast nigon akt!elite!.

Lii oss iterv:inda till rLtgAngspunk-
tcn. dct lalun som giLt ellcr i 'art fall
.epresenteradc dcn aldfe gansta stjlla-
stiende skol- och nmbe(,rannastaden.

JaS ranl<o t : 20- och 3O-lalers Falun,
i ltort setr obe.drt av sldte n)byggna

der eller genomg pan.le stad\plllner. I
ovLc E)sborg, Gania Hcrrsi.den och
Ostanlo,s,  m--d. le  rac let  t inradc,  gc
nom foslriilten mnrlnade husen; sluha
gnrdaf, ha.le falun den lansle stijrsta
1ri;n gad,la t;det berxralle bostadsle
bvgselse fdr 'tmlfolk" som nigon stad

i landct Lundc uppvj\a. Pi scnare tid
har t;viirr itskilliga rivningar och om
blgg.ad.r slctt d; . Stadcns lc.lniug
har doclt ambitiosa plancr pi art soha
belara b.t_ydnnd{, sammanlineande

lj.ie. lrin denna beblgselse. I den
nu fnreligganrlc planrn f6r vird av l<u1
tuncsc^at ;ng:ir iivcn bcvarandeL ar',
fdrutom det egentliga gruvonifldet.
stinrc partic. av slagSvaT och ar ta-
ralte;st;ska b)'Sgnad.r fr:n aklfe tidcf.
I gruPpen "omi(liga" liulnrminnen

narkcn liaf sjalvfaller lla!$ts Reridcn-
sel. Radhusct (som efter sladens lands-
;ittslnsgning hnrom arct inte hngre
rvnmer nigor donistol). Prostsirden
\i.l Asgatan och KoppaN:gen m. fl.
r\tt llcrgslagets fdrvaluingsbyggnad vid
Asgatm. inrrmrnandc bl. a. fdmnmliga
rep,e\cntationslokalef. ;nte ar med i
upprnkningen ar kuhurminnesmirkenj
beror lal pa alt dc anscs hijjda 6vcr
e\enr,rell komnhnal llifingrighct. Ia-
hhs s\'rande jnre bara utnndner lul
n'feserlat uran lngger evcn ncd pcng

Bets,lasrt: rnrteutn

ar pi resraufedngar ocl, ,rpprustn;ngar.
l,tan att lara dirclt angi\na som re-
se.\at hxr p:r d{: sdraste :rcn evcn n:g-
ra inte minsr fdr nldre sLolgenerationer
rlintcsrrrda bygsnadc. ltrninstonc til1
dei vttr'e rnslars ,,pp. NIan kan namna
Valhrlla - den .ganla flichskolanj som
nu tu inregrefa.l i der alhenna gftmd-
sk.lev:i{ndd, dcn ganta relroAbosra-
.len vid Asgatan. pi sin tid r{,Ltof Sef'
ves o.h adj,rnkt Hagelins bosialer, ln-
rclcrkct och, lid s;.tan od des5a ar ];r-
domen helgade lohaler, dct a\. stadeD
:igda Stadshorellet. Om alla de$a Snl-
ld. att de soD sagt ;nn: hijf till dc be-
slutadc rcserlaren, men att dc Ded ri,
dens fllkt borde lara va.dr att bli dct.



V:dt knra Laroverl, som redan har

mer an 100 nr pn nacken, :iI nu lremsl

nyttjat fijr gymnasiets bchov. Nngon

mera genomgtipande indndig upprusi-

ning har icke skett. Hela gldnasiet

kom er av allt att d6ma att fdrhggas
pn helt annan plars. Den lokaliscing,

som Ln. verkar mest sannolih er till

Lugne!, tent som en del av det miliHra

dlningsomredet och fijr sin anslutning

til] lin skidtcnang, sedan {iera :r ocksn

plats 16r de stora intemationella sHd-

spel sorn vadt fdrlagda till FalLLn. Idr

ddigare $mnasjstirg,ngar verkar nog

den tanken chockerande, att komDan-

de €lel-generationer skall g: i en shola

lalgt urmfdr den egentljga sla.len.

Mcn si kornner tvdl;gen att slte, llksom

p: ninga andra hill i vnrt hnd lram-

tidens hcfar gynrnasister antas b]i till

stor del bil- eller aLDinstone bussbuma

pe sin vag dll skolan. Om Hrol'erks-

byggnadens ijde er s'eft att sia. Negon

sarskilt utpr:ig1ad lansla hos de kom-

mlnala iyranncma finns knappast liil

de$ arkitektoniska och traditionsbeto-

nad€ berydelse. Men den borde docl<

!ara- vard att bevam som en tillg:ng i

sradsbilden och sor en i sin art lyclad

exponent fdr monumenlalbYggc vid

1800-talels miit. En tills vidarc reni

I

privat fundering hos f6rfattaren ar, art

lefoverlet, ellcr hanske Valhalla, pe

Hn$e silt sLulle kunna jnrymma ett

Dalamas eger landsaddv.

Har har bcrijfts stadens gamla sholor
och man ftu de en osajkt ijve€ing nll
"det FaiLrn, som kommer". I cn cen-
 alort som lalun har skolvesende och

utbildning stor betydelse. Ver skoldirck-

t6f Olof l{illner, inre bara gamnal fa-

lukamrat utan ;ven genuin falubo av

lijdsel och ohejdad vana, lir igenom

1iil genomdnkta och omlattande lokal-

progmm fclr r-ira skolor, stundom un-

dcr stilla gny frm ltommunalmannen

Svcr var detta slall sluta och var peng-

arna skall tas, men ockse under valf6r-

tjanh erkiinnanden 16r sin fdmiga art

flnlftjlja laluns tradit;oner som slol-

stad. Den gmta Ostra slolan rymncr
nu lokaler fdr ctt gansta stort handels-

glmnasjum och er dirtill utbysgd med

iiskilliga afdelningd {rir lAg- och mel-

lanstadict. I Vasta skolan pigtu ge-

nomsripandc otu- och tillbyggnader lijr

grundskolans hijssradium, i ocli vid
"Gamla BB" har sradcn begivats med

en nv S6dm skola och uppe i Bitsarvet

byggs en ny hdgstaciieslola. I kvarteret

Glartyttan At kvambergsh:llet till har

nyligen invigts en trkesskola 16r ut-

bildning i bl. a. konto$ , handels- och

hushlllsyrhena. Folksloleseminuiet i

Bf;tsaNet linns kvar men dess lramrida

dde :ir ovisst med |mkc pl omliigping-

en av firarutbildningen till ltrarhbs-

skolor. Dcn senaste tidcns lreditn!

stramning s)-Des pi skolans som Pn
mlnga andra kommdala omradcn
koma at| hardh:int begransa i och f6r



sis ansehgia u'b)ggnader cllcr skjuta
drssa p:i lftmtjdcr

Sltolstadcn ar ocksi en utpragla.l 16r-
valtn;ngsslad-' Undef :10- och 60-talct
har FalLLn Iitr uppleva en kraltig u!
b)ggnad av l:insfijnalhingen med alla
dc$ ,nrdcr och eft.r kis.,t iillskapade
nya grenar. Om nlgra ir lonmer hela

hvaderel Kandiel. def linsstvrclsekiha-

].,ma {irnn bijrjan stadens lalafert) 1e-
gat, ett \ara ianspr:htaget fijr lnnsty-

relscns o.h .ivriga hnsfdrvallningars be-

hov. - Staden har ockse, uots da och
dn iterhommandc lbt frii Borlangcs

f6retffidar I landstinqel ait lasarertet

borde llyttas djr. fifl beh:Lh lenets s!o-

Ia centrallasareti. Det pigir l5Pande

och nry{,ket omfalrande utb-vggnad& -

man ir foffarandc lan !;d arl Falu

lasaftt slail l;gga lenst fra rne i ul

\'echlirrgcn. Sta.len tommer fdr att un-

derl:itta den fortsatta lasarettsPlanc-

ringen rydligcn aLt fi slippa till alse-

v:irda .lelar ar sin stad\park, nigor som

kan bcklagas men Dog f:r anscs fin sr ar

list !i.l en riDlis av\:ignnrg eDellan

oiika ;ntresen. P: srund a' ' ollcksfall

i arb.ter" lid landstingels Projclttenng
Iom .tt pi lasarcttsomridet 16r nASIa

tu sedan ut)pf6ras etl hisstom i clva vn-

ningar. Pi en domincrandc punkt i sra-

den har rnan diimcd l:1tt .n konlur

renr rill Ki ne lvrlas och Koppar-

bergs kvrkas lom, son gijr att dessa pi

hall rer sig '\om tleiun$spik", vilket ju

intc ir meningen med hyrktorn. - Som

bckant ha! polis , eklagar- och upp-

bdrdsv:isendet iadiltalt omorganiscrats
och fdrstarlis vid det scnastc eAskiftet.
Fiir niiNarande fir dc$a institutione.

llaE sig med s,vnnerljgcn sPridda och
provisorlska lolialer. Ett f:irdiglrojekte-
rar storl polishrLs stall emellertid av
stad.n uppfdras j det ltl'arter, d:ir sra-
d.rns gaDla varnb.clhrN :inntr ligger.
Dnftred rillliirs staden annr cn nonu-
nenlalbvggnad, som lontrncr ait be-
i,rda D,vcket 16r stadsbil.len.

Om !i fortfarande hirlLcr os iill den
otfentliga bvgsensl,apen och pn sanima
sicta Falu in som. ier  p lancrade poi is-
hnscr bdr vidar .oteras der stofa n_va
landslapsnNscum, Dalarnas Museum,

som spegrar sjg i in ocli tisser ne1_
lan det kommunala McdborgarhrNet
(Ganla BelgskolaD) och en. Mrseet
inljgdes fdr ert par i. scdan o.ih Junge-
rar si bra, att .let toppar bcs6ksltatist;
hen {.ir lensmuseernr i landet. Pi san!
na sida om er. siider oD utfaftsleden
GNvgatan och norr on jamvassbm-

L.n, har nrlisfn med betldande lon-
munalt st.id tillkommit Follcts hus och
Stadsteater n,ed d;rrill hiinndc saD-
ling$ o.h studntokalcr m. m. Sin stdr-
sta ryklbarhet har Faluns nra teater
just nu p:r gnnd av sina dlsbelanra
akusLilbekldrner. Dc som er ansvariga
fijr fdretagct lovar dock bes|aDt. att
atustikfrigan skall kunna l6sas. I vart
fall tvcler v; her, att staden genon sin



insars ; samband med tillkomste! av

teatem och Folkels h$ gjort etl lrafl-

tag tdr kulturlivet i hela lands;indan.

Stadens tdrirndarc er octsi instillda

pi att genom bctydmde driltbidrag ge

lerksmheten ett rnrdelulll inneh:ll

N;sla led i den komunala "sen'i

cen" tode b1i €tt stort och modemt

idrotishus och simbad lid utfarten

Gruvgatan, i det mot gruvomradet ve!

tande kvarter d;r Vastra slolan liggcr.

De det gnler inlatser fdr sporten har

Falun ijver hulud taget sijlt fijlja mcd

utvecllingen, bl. a. genoo rnodernisc-

rjng och utblggnad av den gamta

idrottsplalsen Koppanallen, som nu

med fasra mordnjngar 16r vinteridrott

och annat expanderar clter Tistens

strand in mot stadskarnan. Ialun har

asp;rationer pe all bli landets centrm

lijr dvLingar i vinicridott, i llas med

det norska Flolncnkollen och dct finska

Lahti. Om planema slali fijrverltlisas

Lommcr att kralas stora och kostnadF

kravande nybyggnader av skidbackar

och skidstadion, ncd sannolik {iirlagg-

ning til I Katlvilcn.
I Falun litsom andra tatorter mediitf

even rrafiken ofrdkomliga ingrepp ge-

nod nya gcnomfarisleder, gatubredd-
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ningar och parkerjngsplatse.. Har nr

det lfamliir allt ksvngen Gevle-Ialun
-Borl;nge-Orebro, son under de nnr-

mas|e aren kommer au radiLalt omda

na stadsbildcn. 
'Iyvnt tycks nan intr:

kunna Jd.a den stora trafikslrdmen
utanfor stadskarnan. Fijr ksvagen

miste en trafikled i ryra filcr tagas in

i den nuvarande Esplanadens stdct-

ning samt vidare ledas i ett schakt un-

der Rn(viksbanan med ett utrymmen
krtvande sysiem med avfartr- och till-

fartsramper mot angriinsande gator.

Dcn anila "gamla cirlusplatsen" lid

Cmtralstalionen - minncsdrd fi;r ge-

nerationer av laroverkselever slsom den
plats der man vid sportloven av rcktor
Vikar anbefalldcs samling "med grova

skor och lakaopulvcr" - tages helt i

ansprak frjr gansha Lrengl;si rrafik-

maskineri. Den nya leden girr sedan

genom isen mot Faluin och l61jer der-

eltef den redan nu ltraft;gt breddade

Grulgaian, staden! slora rLttart mor
borlangehellct. Dcn nuvarande alltfdr

klent dimcnsioneradc bu$hillplatsen

v;d Holmtorget (vilket mcd lttt ijler-

drifr srundom bciccknats som "Ialuns

Nyhavn"l ilytlas till den s.l. Lutfar-

parken vid nn, alltsi med l;gc mitt

cmot teatern. Dcn luvarande Asgatans

bEdd ar siven Senom bebyggelse som
seterlisen linge kommer att kvarstn,
och gatan, som nu er enkelriktad, lar

fn bibehilla dn nuvarande lalak|ar av

affarsstrik och ganggata. Fij$indelse-

lcdcn it rattviksh let, Trotzgatan, har

redan kunnat breddas avsevAft i sta-
dens ccnbala delar, bl. a- med ingrtpp
i hroverkets pad!, som docl i stort sett



i;nns kvar. Retlvitsbanan blir allr
rnjndrc trafiterad. bl. a. genom atl
strcl,egoclsrrafiken snart helt konnncr
au upph.lra, hren Ly.lljge. niste jnrn-

lagen k!'arljgsa och dn@ccl medldu
en licl dcl fdrtret litr sradsplaneEma.

Det kan \nl inte undvikas, alr redan
.le .$snamn.la stora ingreppen p:iver-
kar den ganla bcbyggelsen och stads
biiden. An l:instisafe nr cLocr frigorna
on plancing ocl n,rbvggnader krtug
stadcns hjnrta, Srora To{et med de$
oDgilningar- Eiter mlcket stijtan.le och
bliltande lilrcl;ggcr eD a\ sta.lslullmek-
dge och blggnadsst,rrclsen godh;nd
plan fdr hur det ncst centrala patiel
skall fe utbrggas. N.ir detta skriycs hlL-
lcr man pn med rilnins och gfundg.e\-
ning som lr..6r tvi av de tre vaclra
lB00-talshu$:n vi.] Lorgets r:isrra sida.
Avsihtcn nr att kla cret skall ldmyas
lned all;rstrus m.m.. allt enligten stacls-
plan. som itminstonc n6diorfrigt bibc-
hiller dcn tidigare rilttliga bvggrads
h6jden nxrt tors{,t och dn.med .addar
sanNpelet 'nid r:dhuser och K \tinc
ly {a. Falugatan rnellan torg.t och in
lidgas tfett;St till 2l mcter. Farhigor
har uttr\,clts ldr :tt man mcd detta
brcda gaturu'n liirdaFar den llutna ka-
rakiarcn hos Sto.a rng.i. Sallunska,
pen r.dst.f rncd arr cn i den br.tda.lc
gatan dnkt tredrad Lan radda torgbil-
dcn. X{an lill gama tillita sig den fiir
Loppningen, att det n_va strelet efief
tofger och clter i'allgatan kan bli cn
lugn gnnggata lengs intr$santa aflars
ldnster. Kanslc s:i strijglanligt att dc
raggdde unsdornar, som nu iler runt
runr I siadens centnrm, f.jr en stund

st:illcr frin sig bilen och prdlar apost

Anclra Idrendringaf i stadsbildcn och
i orlens lir som v;sserligen n. t,vp;ska
fair landets centralo.ter ivcr hulud 1a-
get m(:n verkar att bli ,qarskih p:fallan-
de i Fallrn, tu tilllonsten ar flcra nora
'aruhus, iniittadc eftef principcn "altr

rurder ctt rak". Nyligcn {:irdigstailda
eller lagt fram i projcllering iI n)-
byg$adcr {iir Ternpo. Epa och Ilonnis.
l)ci galler allt5i brsgen i .e{,gmillion-

klasen pn stadens .entralase tomrer,
dar nran efter o[la nriiDsrer oclsa har
att i samarbete nx]d de konimlnala or-
ganen bl. a lijsa l.lsor om paftedns a\-
alla dc bilar. som denna ccntElisefirg
ai' handeh skapar. Kommunalninncr
kan ha anledning att med nirgon bavan
se pi t;llkomsrcn ar desa elter I'aluns
l6rhillandcn och b)gdens befolkn;ngs
underlag s:i kraftjgt tilltagda afinnhus
- Iinns dct rcrkligen nnderlag fnr alla
dcssa och hlr skalL dct gi fdr de mjnd,
re affafef, son nian ur betj:iningss)1l-
punlt :indock g;m. \ill behilla i olilta
stadsdelar? P: salrmd gins fer man lnl
i Falun tacka och ta emot. nzir dct egna
samhallets st:illDing soDr centrum fcjr er
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heb Hnsdelen omfattande kundkrcts

blir si fii ta*tl De her angjvna ldre-

tagen bclr bli intrcssanla objekt fitr

shoppjng, stuaier och j;imfiirelsel, di !i

gMla faLukmrater traffas i den gamla

Liksos man i de stora tddopPe!,sm

rijr ett land eller heh verlden, garna

talar om den "tid av stora omvtlv"

ningaf' som man jrxt levef i, se heter

det pn mera lokala och kolrmuala ni-

v:er, att "ver stad bcfinner sig just nu

; ctt dynmiskt skede" etc. Det verkar

rffi;'f=;N
@f,@+1fli,#Lx'Ill llk'l
@E@

Stadtteatetu arh Folk.tt hrs

*anske derfdr serslilt fdm;it€t, att tala

om dlnanik och omskapande sisom

nagot fitr Falun och den aktueila tidm

saNHlt Liinnetcclnande - saskilt som

bcfoilaingsutvecklingen i staden mest

kan tyda pe stagnat;on. Vi menar :in-

dock hnr i lalun, att Degot nytt nu tf

pA veg. Det beslutade, tidigarc berijda

samgeendet med den folkriLa och val

utbyggda krmskommunen Stola Kop-
parberg betyder inte endast dkad pres

tigr fd. residensstaden genom ett kraf-

tigt befolknlngstillskott utan frmfdr

al1t bettre gemensamma plmeringsmijF

ligheter. Fitr en framtida positiv utveck-

ling i ccntmlorten talar oc.kse det, till

en bttrjan kanske negor motvilliga, sam-

aibete som skall ske inom l:men f6r

kormunblocker FaluD. Det omfattar
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utom staden och Stora KoPParberg

socknama Vika, Sundbom, Sv:irdsjij,

EnviLen och Bjursas. Det bijr vam en

inspirerande uppgift fijr konnual-

miinnen och alla invnnarc i koppa$ta-
den och "bergfrehebygden" att gemen-

sadt {iintarka hela Unsdelens och d:ir-

med sjtt ]andskaps sr:illning i landers

ehonomi - med itkad fdretagsanrheti

stijne arbetsmiijligheter och clfeLtivm

orsdisation pe smhalhlvets olika om-

redm. D: det $ller kulturvarden, so-

ciala onsorger och atgarder fijr inva-

namas trevnad har lalun fullfiiljt tra-

ditionella fijryliktclscr. Med ijkade rc-

su$er och nedverlan frin ett stdre

lolkunderlag biir det vara mijjligt att

brlta tendensen mor dlbakageng i

lands?indm. Detia biir kunna ske mcd

bibcha et ansvar fitr varden av de min-

nen frm det fi;rgangna som ar varda

Bristen pe stijne industder i falubyg-

den tode v:il ingi. i minnesbildema fttr

dem av os som ar nagot till arcn kom-

na. T)war har denna bild inte ;indrats

se mycket. Utiiver Bergslagets till gruv-

drilten anknytande verksamhet er det

endast Vagn- och Maskinfabriken (;in-

nu utanfijr stadsgfinsm) som har eit

st6rre antal msdllda. I Sto€ KopPar-

bergs och Vika kommuner har dock u!

l'}nme kunnat beredas fiir :tskilliga

mindre och medelstora verkstader och

senicefitrctag. Man Inlnar ocksa med

att sangaendet mellan lalu och Stora

Koppaberg skall leda till viisendigt
bettre mttjligheter att planera fiit nya
industder. ?e nagor Iingre sikt biir ett

ordnat samarbete med d€n cxpdderm-



;l

Sol4rden i d& bliand. bad o.h tuttthn!?t.
Skinst'i; |as f n tihLin U MuLtuJ athiekrkantal

de borlengeregionen skapa en s: stark

cnhet, att den pa ctt avgormde sAtt kan

ta upp en vertlig kamp, di der galler

etablering av industricr och annan fdre-

|agsamhet. Den nuvaunde ogvnnsam-

ma utvechlhgen fiir hela l;nei marke-

rad av traflig folkminskning under de

scnaste iren ar illavarslandc. Man ar i
18ft fa pe det klara med, ati dcn cn-
dast kan brytas, om hnets nuvaendc

ccntrala och mesi berluttiga komu-

ner har vilja att sle ihop sina resuner

och idka n;m samarbete fdr gemensamt

D. : a bilie|tu i te,t.n iit ritade ar Bns.l

\

y
I

-,1

Fiireningen

Gamla
Falwkarnranr

vill rill amonsiirerna uttala

ett rdmt hc} f6r det st6d

Bom lemnats- Det ii! fd!-

eningens fijrhoppning att

nedlemmama och skriftens

dvrisa lesare ockse staU

finna ansenem samverl<at

med de$a vara $nnare,
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Gustqf Fredenholm
in rnemoriorn

Dcn 8 decembcr 1961 drabbades ver

i6Ening av en sver fiir[]st. Vnr heclers

ordfdrande Gusraf Fredenholm Limna-

de f.ir ailtid ver I'rets.

!6rsta gangen jas pc$onligen kon

i lontakt mcd Gustaf var vid StortriiJ-

fen 1955, dn han pr<xidr:rade som ord-

idiande och v:ird. JaS imponerades re-
dan d: av hans a\-undsr,:irt vnltLngm-

de 16( och den ledigher med riiktn

han fi;rdc tdreningens talan- Int€ ens

fid en Srortr;;ff, de sl nnnga olika

gnrpper av deltagarc slola hnLas val-

komna, an\,:inde han sig av koncept.

Sin fijmaga som talare har han vi.l

mlnga andra tilfalen givir pro\- pa.

Vid lilfeninCs{cstcma i Stockholm bru-

l<adc han vid middagsbordet be de fijre-

ningsmedlemmar, som \.oro med f.jr

fdrsta gengen, att rcsa sig pp. Pi eil

Ika djeftt som skickligt satt improvise

rade hm sedan ctt hahningstal till var

och |n. Flans stora pesonkiinnedom

och hans fiimiga att kuma anknyta

till vcderbitnndes skol- och sbltfdrhal-

lmden m. m. var enasdende. Gustaf

rar sekerl;gen oslagbar p: detta om-

rnde.
Sm:1tt legendarisk ar v:i1 historien om

1.1

hur Gusraf, nnr hm tjenstgjorde i bil-
jcttluckan pa Cenhalen i Stockholm

och ned en allt motsdnd bcsegrande

viljestyrla slaffade nya nedlemar
bland farande f. d. elcver vid vart le'
ioverk, vilka \ arit ofii$iktiga nog att
lnmna cn alltfcjr stor scdel id biljett-
k6])et.

En av sina mihanda mesi bestacnde

insatscr {.ir vAI f6rening har vel Gustal

sjort ilrasa om Stortdflama. Sevitt jas

ldnat utlisa ur fijreningens dnalo,
rar dct han, sotn utfornadc Slort.affs-
;d6n och genomldrde den ; egenrlig
mening f.t$ta Stortdffen i Falu 1935.

Vid de itia Stortraffar, som sedan rc'
gelb,ndet ererhommit vart fjarde ir,
ha. Custaf alltid varit mi,d och d:iNid
va;t aktivt r.rksah id dc sex fii.sta.
MaD tordc fe reha mcd ctt fyrsiffrigt
ra]. om man vi]] ange, hur manga som

hittills {itt raffas under sa erkint an-

gcnema och minncsvSrda fome., vari

en Sro.tdff i vir gamla skolstad bru-

Som fijreningsmedlem var Gustaf
fiifcd6mlig even pi det satkt, ait han

ansig der vara sjalvklart, au han shulle

deltaga i fdreningens samtliga sanman-

komstcr. Negon anmahn frD hans
sida behdvde snledes inte skc fijr va4e
g:ng-

Utan iiverdrifl iorde man kunna sn-
ga, att fa of ens nigon arbetat sa myc-

ket fdr ver fdrcning och under si leng

tid soln Gustaf. Enligt mina anreck-
ningar blev hm skathnstarc 1934, sek-

reterare 1937, vicc ordfi;mnde 1942 och
slutligen oldliiEnde 1951. Iiir sina
ovarderliga insatser har han tilldelats



fdrcningens fdrtjanstplalett och di han

1957 avgi.l son ordl6randc - cftcr att

ha suttit i st-vrclsen i 23 .lf - fiirlana.les

lian den i vir filrcning hch unita titeln

Den bilcl jag filrsdltr ge av alh,s lil
Grstaf n,iste emellert;.I bli nigot ofull-

st:indjg bl. a. av det enkla shnlet, att
jas pc onhsen var;t mcdlcm cndast

under 1(l if. d. v. s. i huvudsak .lt.r

hanl  akL; \a t ;d .  O i tdner l rc t  ;k l rc
m..tLednar anser att bilden nr alltfiir
oiullst:indig, t.rrd. ingl:t hinlifa, att
densamma kompletteras i senare irs-
skrifter av d.m, som kinna slg nanadc

L:irtill.
G,slaf Ffedenholms lnlljudande

sramma har for alltid tyshar. Dct kom-
me. all kannas tomt och egendornligt.
nar denne niarkanta fdrgrundsge(alt i
vir fii.ening icltc mer lormd ari dcl-

ta;la i vira smmanlonstcr. Mir ri

docr med gl;djc och taclsamhct nin
nas honorn fdr hms enastiende ;nsat'
ser klr viir fdrcning.

Efterlysning

D.n som }ar cit grnpploto av sin klf,$
fdn $udmtexan,er ombeds linliger ait
n:illa dena rjll rdr lijrlogande fnf infijrrn-
de i \onrund-- :trslrilLer. Anse diirrid
examcnsir och kla$ lllnje) sxmi om rof
iet elter LlichEr:ns i; hrs i rehrr. i rilhet
hLl iven nrin.lrens n.mn och adrc$ i. e
ltlgcs. Annrrs ur fajFningsafkirct Bima

Gamla och unga
Falukantrater

kau dyeralJt i landa /i en

lzostln c/ler rocle au

Bergsons vilkiinda tniiee

E BERGSON & SONER
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25ljrel
fafpo"(c.en..

Idreninger har under 1963 hait fte
sammantraden i Stoctholm, Arsst:imma
dcn 29 nars pe Gi et och surstr6m
mingstr:iffcn pa Tcnnstopet den 1 okt.

Hdstfesten, som skulle hallits den 30

nov., meste installas pn grun.l av den

ringa tillslutningen.
Vid lnstanrnan slildrade kaptd

Ragnar lloll Ined hjalp av ft.gbilder
Rdda Ko$ets verksamhet bl. a. i Alge-
riet, lak;stan och bakom jarnridm. I

samband ntd a$sdmmal drerl:imna-

dc dir. Bertel Linder som geva til1 fiir-
eningen boken Sveriges Studenter 1900

1935, deld Dalaina, Gotland, Nar-
kc, S6dermaildd och V:i-ltmanland.

Iidreningens etbnde Stortdlf avhdlls
pingstdagen dcn 2 juni i laiun ned

dver 200 deltagare. Stortreffen inleddcs
ned gudstj;nst i Kristine Kyrla, der
Matts Riddcrstedt hijl1 hdgma$a. I la-
roverkcts aula fdljde seclD o Jobskon-
seftr arrangerad av Sven Renshitm och
Torsten Dcrggren. Storlriiffen avsluta,
des ned niddag pa Grand Hotell. H6g,
tidstalct hiills av Ulf Hird af Seger-
stad. Trubaduren Erik Yrgnrd frm-
fdrde talet till Quinnm i cge. bunden
fom, sjungande till sin luta. Undcr
middagen finso Torslen Bersgren och
Sven Renstrijm av odfijranden, Iolke
Cagr6us, motaga fitreningens Heders-
plakett fiif deras insalser att vidmakt-
hilla inrre$er fdr Anders Jobs livsgar-
ning. Beh:itfmde Slo raffen f.jr tjvrigt
hiinvisas till 1963 :rs ersslrift.

Iiircningen har som ny redaktiir ldr
tidskrilten lyckats {a Kurt Ardeli. Falr-

eningens arsskrif! med mat.ikel utkom
i deccmber med Kurt Ardell som rc-
dakt.jr och med Biirje Ostbe€ som tek-

Folumqseum f,ir flytto tiir fortictt gruvdrift

Pl srund .v den for$atb bryininsen i
Falu sruva mXstc Bersslageis museum flyt-
trs otr*rins 100 m |rln sin nuvarande plats
vid Stora Sri,lens Lant.

Den gaml. museibygsnaden *all eter-
uppsti i cn till dct yftre exalt topia av den
nuvaEnde byssladen l.:tn 17?5, Kartlte-
ristiska dctaljer som tak och fijnstc.besar.
llytias dvc. till den nya ltssnaden.

Museek lotaler :ir red,n oiillrt.llisa. I6f
at tillsodose behovet av v&endist itLade ut
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rlrmBn kommer ett annex ait trtggas vid
der ny. Dnseibygsnxder. Amexet ansluts
till luvudbyssnaden med tv:i gallerid som
oDslutcr en sird, mohvarande den nuwr-
rdde planreringer lrarli'r eruvstugan.

Helt firdig slrll .len .ya anHggninsen
e ist phnerna vara iill sonmaNesonsen
1966. Endas nnder winters:bong€n 1965 66
tommcr Bersslaser, muserm sllud, .it



FrAt titta nft'L'.\ammantrAd.t 1961 ha! klubbnAtftrcn :ant pAftitja,le ntdda!
lA Aiernnlinrhallaren

Enligt beslut ar ass6mman har till
Idrons ocli Skyncfiireningen vid liiro,
verket iiverl:imnats 200: - vardera.
Avkashilgen av K- A- Lindstr6ms do-
nationsfond, 192: , har tilldelats en
elev lid laroverket.

lletriilfandc liireningcns ekonomi
Liinrisas ti]1 skattmestarens herAttelse)
av vilken bl. a. framgtu att underskottet
fijr 1963 lunnat begriinsas till 915: ,
rfots genomldrandet av Storl.nffen.
Appellen "trn femma exfua" i samband
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ned Lallclsen tili Sto raffen ga!

347:- .
Styrelscn har sedan arst:immm 1963

haft 6 smmantdden.

Medlemsantalet var vid erets b6rjan

715 och vid Arcts slut 709

Till styrelsens l6nnedorn har kom-

mir, au fiiljardc hamnter fitr alltid

l:imnat kamratkretscn :

Legationsredet Rolf Arfwedson, ?or-

iugal, f. 1896

i. d. Kapten Casimir Ilellberg, Stock-

holm, f- 1882

dverirgcnlijr O.ve Mogensen, Ialun,

f. 1892

f. d. Bankka$dr I-Ijalmar Erlandsson,

f .  1876

Lektor Nils Sj6dahl, Falun, f. 1891

Poshastare Carl Gustav Thelin, Hu-

diksvall, l. 1893

{. d. Ltrovcrksadj Bengr Wallen-

st.iim, Oskanhun, I. 1887

llanldirett6r Sven Asbrink, Halm-

s|ad, f. 1898.

Stockholm i ma 196'!

Folke Gagn;us

An.iers lohan$on Birs.r Notdin

Ragnar BaII Massie Arden

K. E. Manne LongseLll

x

Om vacl som sig i fiireningen tiltdra-

gn haver under 196'l kommer en ut-

Idrlig redogijrelse fran styrelscn ju fit$l

ati kunna ges i Arslriften fdr 1965 men
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desfiirinnan kanske ett axplock ur stv-

relseprotokollen kan vara av inrrcsse.

Kamrer Giista Daniels, som utan er'

snttning anskaffadc annonser till ar-

gang 1963 och hirfijr avtacltats av ordf.

e fiircningens lagnar, har p: gnnd av

iitad arbetsbiirda tnerr ej kunnat aia-

ga sig uppgificn tven fiir nu f6relig-

gande strift. Genom rcd. Ostbcrgs ldr-

sors har darfdr annan person vidlalats

att ska|a rnonscr, tdr viiker vederb6_

rande dock betingat s;g gangse Prov;
sion fdr annonsackvisndrer. Sryrelscn

har fdrklarat sig godkanna dcnna it-

giird.

Skattmestaren Arders Johanson,
som f. ii. vid elsmiiret i ma$ tilldelades

fijreningens hede$plaliett frjr sina om-

sorgcr om fdrcninsens ckonomi, har

sant kravbrev till alla dem, som annu

ej betalt ersavgiiten, och smtidigt

meddelat, att de som trots krav cj efrer

trc ar betalt sina avgi{ter, konme att

strykas ut fiireningm. I oktober reste-

rade ej mindre an 1i2 dedlemmar med

avsiften! Dct ar darfijr alla skel {6r

dcm att omgaende reparera sin fdt$m-

lighet, anna$ Lanske de litper risken att

i en konmarde mat.ikel fe skylta un-

der rubriken "Strulna pi grund av

I sammanhanget mi erinras om att

:rsavgiften numera utg6r h. 121-,

medan avgiften Iaji stiindigt medlems-

skap hiijts till kr. 150:-.

Hiistlesten 1963 miste som bekant

instalhs pi grund av synnerligen liten

uppslutning. Dn ftjreninsen harjgcnom

isamlars oniidiga kostnader fijr avbe-

stallning etc., besldts att heh instelh



hiistfesten 1964. Den sedvantiga sur-

striimmingsheffen agde dock prog.am-

enligt run (se snrskilt referat).

I god tid fijre student- resp. avgangs-
*anina vid hrovcrkei och Walhalla
rtsandes inatles ca 225 inbjudningar dll
medlcnskap i fiircningcn tillsammans
med arsskriften fitr 1963 till de avgA-
ende skolelevema. Trots crbjudande
om v:isentLigt rcducerade avgifter rm-
der de fdrsta iren biev rsultatet av
attioncn beklagljgtvis blott 5 st. an-
sijhningar om medlemskap.

De under vnren och hdsten avhi]]na
lunchtr;ffama Iiir medlemar bosatta

i Sto&holn och sidana, som de och da
har sina vagar till huvudstaden, har ty-
varr endast ritnt obetydlis anslutning,
som successilt :iven minskat. Iiimod-
l;gen beror det k]ena resultatet pe sva,
rjgheter att dcnna tid pe dagen off.a
nagot i:in$r tid ;in vanligt ar lunch-
atandet. Det blir val derldr sA snaning-
om altDellt att i;ven'ega, om desa tf:if-
far skall bibehnlas aven i {orts;rt-

Nagon lomplett matrikel skulle ej in-
flyia i Arets utg:va utm endast and-
ringar och tilhgg intitras.

Och se tiI sist eD maning: Gliim ej
art almah andrad adress, titel e1. dyl.
till se!reteraren ellcr skatLlastaren.

studentlotos romt pengot

till or.ltitrdndeklubbo
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Brev
till en folukomrot

Broder Kurtl

Jas ;r salef pi att Du minns mig, n:ir

Du hser miti namn under des rader.

Det skulk lelgt tidigare ha funnits med

i Gmla Falukmrate6 mahikel, mu
jag km icke f6rklam den ddliea f6r-

lming, son valat mitt uteblivade.

Det tu val ocksa dadiir som jag dnska

tala om "de blygsarnma fattig", de

mmga laldkamrater som av ettr eiler

annat skil ej ger sig til kanna

Mi:rns Du hur osd Johnson (nu-

mera Bemulf) mdnstrade sin arm€

med isdrtsen pe den Lisselska tomten

som f:istDing. Jag hade sjort en kanon
av ar bamkana och ett d;inerngsriir
och blev derfiir chef fiir artilleriet med
Bosse Norbnck och Nils Johansson som
manslap. Dar va ocksA Din bror Tom,

Joel Balt,ar, briidema Bo, Stig och DaS

Jonsson (numera InalD och Karl Erik
No.beck. Vi fick en utmaning fren
pojkarna pe Dahegementet och skulle
mijtas pe slenten nedanfitr Ku1len. Den
stolra am6n stod uppste d med ftn-
svard och allt och vantade pe anfallet,
men niir regemcntsgrabbana med Fol-
ke Ka;lstijm, oscar Thurgn och Ing-
jald Elg i spetsen *gade fram var de
hevnpnade med lenga svepande vidjor.
Det blev en nesljg flykt- Jag km ennu
hitra hur det msslade om kanonhjulen.
Vi blev :iven angripna d g:ng i vlr
egen gamison och mAste pA grtnd av
underhgsenhet nmereft sett tillkalla



hjalp av deD untarke smedsonen Erik
Appe]l, som kastade fienden iiver plar-
kct till stor nesa fdr vir "general".

Men jag vill tala om nasot annat,

om n:got sm hende mig senare. N;i.
jag som ung tidningsman efter studen-
to blev nara ven med Bertil Bull Hed-
lDd, stittte jag pe en grupp lalukan-
ratcr av ett sereget dag- Del var sedala

som av nigm anledning inte kunnat

funfijlja sina studier vid hrcverket.

Men de hi;rde ;inde sarnman med sin
gmla skola. Ner nagm av dem traffa
des sade de: "Alla finr jubileum. Var-
fiir inte ockse vi?" Och se bildades den
illustra {itrcn;ngen 1903 :rs miin. Det

var de, som r9o3 bhjad.e i lalu ltro-

verk. De som arancerat exmensvegen
sliit helhj;rtat upp kring sina bofttap-
pade kmrater. Eftersom jag var en del
er ).{re fitljde jas deras fijrehavanden
pe avstend med fdrshittt intrese. Det

blcv baE ett sammnfu:ide, bam en
"stortreff" vid 20-arsjubileet 1923. Se
smaningom m;irkte jag hur hArt Butl

engagemde sjg i sakm. Under sitt
"merkdtila mellespel" satt han pa

nattema i siD atelj6 vid Slaggatan 9 och
teclnade placeringskoft till deD bli?n-
de festeD. Jag fylldes av beundran fiir
den fina karakteristil han bestod siDa

foma kammter. Skuue allt detta sking-

ms sedan festens yra r"ar ijver? Jag
minns ej hngre ve; son kom upp med

id€n men ailtnog, jag tror det var den
lille prydlige fotografen Birger Noden-
sten vi anlitade f6r atr fdreviga de teck-
nade bladen. Jas vet ej hdler om ne-
gon mer nn jag har kopioma i behall.

Det er en setbam sanling. Sjak

tecknade sig Bull s*lnde nellan Venus
Milo och en kubistisk Archipenko-
skulptur och med textd "Bul HedluDd
f. d. idialist och estet". FmtoD med-
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lemar hade den illurtra llubben. PeI-

le GustaJssn beteckmdes som ryss @h

f. d. berlinare pe ett blad i vilket Bull

spelade ut hela sin sjnhfrendskaP med

den tyske sanhnlssatirikem Georg

Grcs. Den ston:ir.te mr Westin Pre-
senterades som banlmd och globehor-

ter och Gerhard Johansson sm onen-

ta.lisk matthandlare. David Persson fick

figurera sm amoskung och Thor

Surmerholm som italienare och gene-

alog insatt i ett av de sydHndska lard-

skap Bul1 k?inde sn val

Ner jag eD garg visade min lilla bok

fitr Axel lridell fatnade han fiir skild-

ringen av Elis Westgrd som "l?insmm

och *nmare" och sade "Storr:Im sitter

at samma he[. Det er ingen alnan en

3ull, om kan rita en karl med ive h6-

gerfitrter !"
Une Skarstedt gick med Falu-Kuri-

rd som en PapPe^hatt nerdrago tiwr

22

itgoreD till sto1G moi en whiskyflaska

och mder siod texto "SH ej sa hert

ber Din gamle v:in 8u11" och Ove Mo-

gensen presenterades som aktucli radio-

gubbe. Till samlingen h6r ocksa Nik

Sjitdahl, "lektor och fonkare i nrans

och hjaltamas spraL", Agre Ihdelt,
"l;tnsboklalare och bonde", Pelle

Sudberg, "h{ll{asthetsprofesoi' och

Birger Gustafsson, "skohandlare och

drmemas v:in". Masistd er till sist

bilden av Erik Sitderlund, "ingenjijr

och krigare" ddande pe en frastmde

Ja kere Kut. Nu har jag bhddrat

fnrdigt i mitt album. Som Du ser hand-

lar det om gossar, som var n:gra ar

:ndre :in vi. Vi k:inde dexa kanske inte

sA v:il. Men de va Gamla Falukmn-
ter aiven fasth n5€ra av den inte fi-

Ede neg€ studotjubileer. Jag tycker

att det ar negot av det finaste med ler



hamratfijrening att den i si sro. ut-

straclning lycliais samla alla kring vnr

gamla skola. Det finns ocksa sadana

som "lvastar" nagoD gang och darfitr

kint sig i viss mnn fr;imande i sin

egen studdtirgilg. Men pa en stor-
haff mdter man alla liksom cn geng ;
h;mlen. Sg vel mijtt nasla gang.

Din gamle v;in Ntls .Lindgtar
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Tre ltirorportrcitt

I fjolireb erspubllkaiion hadc inlijts

ncltroioger ijvcr hl. a. fyra Lirat vid

Falu liiisre a manna ltrcvefh, vilka

avl;dir undcr tiden novcmber 1962

no\ ember 1963. I,Iinnesreclnaren hadc

d;rvid fdrbigatt Joei Pehls,ron och Hu

go Valen!;n, vilka bida avlidit undcr

den n,\'ssnamnda tidsper;o.1en. Med ne-

danstinde minnesord vill jag fijrs6la

goltgijra denna br;st. Ar det inte myc-

ket gfipandc, att sd kenda hrarc vid

Fah laroverk gitt bofi under loppet av

ett enda :r? (Hugo Valentin Limnade

dock Falu liitoverk 1930 fiir a1r till

heda en leltorsrjanst vid Uppsab ]nro-

Joel P6hlsson

Tlen 1 ars 1963 avlcd f. lektom vid

Falu hdgre allmanna larovcrk, fil. dr

JocL LrNihB Pihlsson. Han va. f6dd
1878 i Vnsby socken, Malmithus lnn,

blev student i Helsingborg 1898, och

eirer universitetsstudier i Lund aven

i Grcitswalcl, Miinchen och Cmbrid-

se disputerade han titr filosofie dok-

torsgraden i Lund 1918. Gradualav-

handliDsen ga de cn engel$li medel-

?ahhson tillbringadc sina f6nta la-

2+

rorSr i Sklnr: och Tllekinge- Ar 1919 ut-

n:imndes han till lektor i tyska och eng-

elska vid Liigre alhanna Li.ovcrket i

FalLrn, och iran 'ar scdan lnuten lill
detta liirovcrl< fut till pensionsav-
gdsen 1943.

Ioel Pihlsson va. en mycket slticllig
sprAkman, och han fi;rdjupade sina

sprel&unskaper s:rdl genom lliligt sllr

dium av frenmande lilrefatur som ge-

non tal;ka utl:indsle .eso.. Ivar Scfve,
som var rehtor vid Falu l;roverl pi
1920-ta1et, sade om honom: "Han tas
fdr en enselsmatr i England och lin cn
tysk i Tysltland."

Det var ej bara sprAl{r:sd sm in
hesserade Ioel Pnhlsson, utan hm in-
t*$efade sig ocksi fdr allnanna spijrs
n:1, .,j n;nst idr rLngdonen och dess
problcD. Hans allmenna intresse kunde

ibiand utgijra cn viss belastning f6r ho-

nom, ; se mi-tto att han di och di kom

m pl frego., som ej alls hade ncd un-

den_isningen att gora. Dennahans svag-

hct utnyttjade vi clevcr cj se snlan.

Knnde nan ej laxan, fd.siilre man med

mcr e1le. mindre listigt stellda frigor

locka in honom pi eu sidosper -- en

taktik som ofta lyckades. Hans lehtioner

var cncllerljd aklrig torra och hikiga,

vartilL hans humorisdsla edra i hijg

srad bidrog. Art Jocl tahLson ha.le en

humoristisk l:isgaing. marke bl. a.
trrnst Wigforss, d1 de bida i bijrjan av

sellct l:g och rtudefade i Lund. I sina
"M;nnen" (de1 I) skrivcr Wigfors sn-
lunda:  "Joel  Urs i lus Pahlsson. . .  -

engelsk lilolog . . . fiimcjjdc oss med
sin seiskilda lite lcnosa humor-"

Han agaade sig i ganska stor ut-

I



strncloing :t friluftsliv, atminstone un-

der ferierna. S:irskilt intresserade han
sig {dr segling samt fjnllturer dll fots

och pl skidor. Fjelllerdcma st;lldes se-
vnl dI de norska och svenska fjiLlen
som lill Alpema. Hm tjanstgjor.le ock-
si ett par gingcr som lcdarc undcr de
ii:ilhesor. son ungdonarna vid Falu

liroyerk gjorde tjll JanLlandfsjallen.
^\'cn on Jocl Pehlsson pe dct hcla

tagn hadc cit ]:itt sinnclag. kundcpcrio
.ler a\' ldgsinne ;bland sath in. vilket
dl lijnnijrkadc ej bara hans h;nmel
utan naturligtvis :iven gene.rde hans

Iocl Pnhhson h;ndc starkt f6r sin

Samla skola. Fah liiroverk, och efter
rvsingen frin akti\' tjanst skinlttc han
mcd.l tilL en prm;efond i Do.lema
sprik vid l;roverket. Ialu prktiska

sl.la ble! aven ihaghomncn med en

motsvarandc prem;efond. Joel Pnhlsson

var cn vzinsall man, och han fick mirnga

dnne., sarskih bland kolleger men
nrcn bland lorna elever.

Hugo Volentin

Den 7 maj 1963 avled pmlessor Hugo

ltauritz Valentin. Han \.ar liidd 1888
i Vikingastads kommun, Ostergildands
lan. Ar 1907 lom han till Uppsala, och
dar fick hans sin vdcnskaplis skolnins
av bl. a. Harald Hjame. Valentins dok-
torsdisputation agde rum i Uppsala
1915, och emnct rar "IrihcLst;den! rid-

darhus. Nngra bidng ti]] dess karakre-
dstil-" Dokto$avhandlingcn var ctt
pionja.arb.tc, nen det drdjdc flera dc-
ccnnicr, innan avbandlingcn riintc all-

m:in uppskathing pi veLenslapligt
hlll. Han var s5- atL snga filre sin tid.

Eltcr etl par ]erarlr vid Uppsala
foLlslolcseminariun Dhamndes Hugo
Valentin 1919 till lettor ; modersmil
och histoia vid hilgre allmenna laro-
verlet i laiun. Ar 1930 eterbildades
han till Uppsala som lekro. vjd Upp-
sala la.ovelk. och han fick samma nr en

docentur i histoia vid Uppsala univer-
sitet..Pronsson namn erhiill han 19,t8.

tlugo \ralent;ns Listo*la lijrlattar
skap fclrbigirs her i huvudsak, men jas

vi]] nngot .l6ja vid hans dfygt tiori ga
vertsamhet ; Iahrn. Der skrcv han tv:
av s;na lijrnhrsta arbetcn, n;imligen
"Judamas hisroria i Sverige" - det ar-
betet har l.en vetcnskapligt hel be-
tccknats som ert montrmentalverk '-

och "Kabincttspolitikcn och kanrpen
onr kolonierna", som ingi.k i Norsledt!
viirldshistoria av 1930

Under 1920 taler var Hugo Valentin
.n av dc lcdandc inom latu tultur-
liv. Hans deltog mycket akti\ | i det nu
mer nn hundrantiga "Laseselklaper"

och hans anlitadus flitigt som fiifclasarc
siv:il d:n som i "I6ielasn;ngsfa.ening

en". Han var initiativtagare ti1l "His-

toriska fdreningen", son hade minsa
intresserade medlelrmar, bl. a- bland

Un.l€r de tv: sista :rcn fiirc min stu-
dente:amen 1930 hade jag Hugo Va-
lcntin som liirarc i svcnska och histoia,
och hans var dcssutom min klassfiirc-
sdndare. JaS km darfdr inryga,att han
var en alldeles stnldnde lerarc, och han
var mycket omtycht av oss elever. I sin
framstAlhing ercellerade han ofta med
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rnvckct kvicka, tfiffande lendningar'

Han lar ingen ven av att vi elever sltul-

le "spotta fram" leran med borens ord

ungeftu som nnr ran sPelar UPP en

grmmoionstiva. Nej, han ville fe os

att dnla sjiilva, och vi skrlle sielva sl

ritt rndjligt dra vala slutsatser. Hans

undeNisning, sii$kilt undcn isningen i

hisloda, gav inga intresseradc elever

r'.rkliga hijgticlsstunder.

I esenslap av jude kande I-Iuso Va-

lentin djup sanhdrig|et med det judis

ta folket, och han engagcmde sig oclsi

mvcker starlt fdr judamas sal. Sl smi-

ningon blci- han, kan man rog saga,

den svenska jrdcnhetens fremsie and-

tige milsman. MenValentin lar ej bara

jude, han var i lika hiig grad sv.nsk,

ocli han liii.de i h6gsta grad till dcn

svenska l<ulturlrctsen. I hans saryrag_

lade anlersdrag lunde man sPAm salal

det judiska aNet och clen )ckna ler-

domen som hans stora cham och \;in-

lighet. Dct wiga hrirt och dct "a!is-

tokvatiska" rxr hdrde ocls:'i till bilden.

Hans upptradande lar genomlultive-

Hugo \ralentin var cn betydandc his-

tor;ler och en shelande hrare, mcn

minga skall andi anse, au hans Jram-

sta insals l:s p: ert annat Plan: hans

intensi\a oc! sjalvuppoflrande arbete i

mennislokiirlelens tjanst. De llyktingar

fran nazisternas T,lskland, som han

tillsaniirans mcd sin maka - hjalPte

.rch bistod pi olila satt lm dknas i

hundntel. Ilera av dem var av ;che-
ju.lislt biird. Han offnde ej baF pengar

och b.kviimligbct fdr atr hjnha utm

oclse karriiinndjligheter samt slutligen
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sin h sa. Hugo \raleniin var en hel-

sjutcn och edel rlnnniska. och hans

lremsh cgenskap kan segas ha varjt

godhct 
Rictntd rltam

Till ovmstAendc lan fogas, att ldr

nedel. insamlade rid 1923 A$ stu.len-

ten .t0-lnjubileLm 1963. en ninncs

lmd om 16 h:id planterats i Isracl "!ill

evigr ninne a! Hxgo Valenri!". Dess-

utom har en n,innestalla med cilat ur

cT (Jeraj2 55) px svenska och hebrc'

;ska tryckts och iil1st;llts bl- a. samlliga

donatorer', varj:imtc ett exemplan ijver-

lnmnars dll !:tft gmla larovefk Min-

nesrryclel ar smalfullt infamat i ett

cxotiskr tuaslag genom fdrsorg av dis-

ponent lolke Tunander vict hans rm-

listfabrik i Custals.

F. d, liiroverksodiunkten
John Forssling

avled i bijrjan av jaDuari 1961 i en

llder aL 80 :r.
IoAsling lar lijdd i Dunler, Sdder-

manlaDd, blev stuctent i St$ngnns 1902

och fil. land i Uppsala 1907. Han ut

nanndes 1911 till adjunhr i maiematik

och fysik vid lalu liiroverl och pcnsio-

Dcn so i likhct med undertcckndc{

haft lorssling som laErc i realslolan

ninns honon s;kcrligen som en str:ing,

rattlis och smtidigi hurnorhtisk peda

gog. Nil det inre vilLc sjg lii. "offrct"

vid svafa tavlan under matematiklek-
tionerna, fick vederbitrande en bestamd

men samtidigt med nigot hunoristiskt
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Bolonsriikning per t.l 1953

K J n  n  i  \ , -
l l ne- :ende i  b  n l
t o r " l o e n 4 P  p 4  p o s  g . . o

Si€rert 4 % IiirllgslE is 19.17
Aerct.,nipot 5 % fdrlagsberis
AG]\. 5% % f6rlassberis 1962

1 5 : 1 2
1 1 . 1 5 3 : 3 0

242:75 11. ,151:  l7

r .00!;
5.000:
10 000: 16.000:

S nslol"n
Medlmsnalcr

Donationcr: Th. Elvins
E. Kmniz

Krcmr 27.453 !  11

1.1.125:  -
5 . 5 + 6 : 7 2
3 . 3 1 5 :  9 2  8 . 8 6 2 : 6 4

500:  -
1.000:  1.500:  -

2.965:53

Krcror 27 .+53 | 17

Vin.t- och Fiirlustliikning l.l-31.12 1963

M " d l " n  , . s  n - "
R :  ,  !  K .  A .  L i ' r l . ' . i i n  .  J o n ,  o  o  L .  . . . .  . . . .  .

Hj. Grijrblads donationrldnd

3.362:
1 9 9 : 6 t i
3 9 : 5 3

9 1 5 : g l J  1 . 2 0 5 :  1 9

tilegg liirsedd anmaning atr itergi till

Basta beviset fdr Fo$slings popula-
itet synes mig vara, att sevitt jag nu
kan eiinra mig han aldrig fict negol

"ijlnamn". Han l-ar alltsl rydligen pro-
totypen Iijr den verkligt gode hraren,
som man garna behiller i goit o.h

K.  A.
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19Cl  ;B - loru:  r r
A r $ k r i f r e n  . . . . . . . . . . . - .
s  !p  or"  ur  K.  A L , l .  ,  r '  do , ' ionJon,r  .  . .  . .
Bidrag till Falu H,{L. styfteldlenils

Idrortd6fening 200i

T n  L - ( . . ,  p o r r "  o  h  r c l  l o n  . . .  . .
M6ten och fester
5 l -  e r  . , . , . .
B lon  moJ o .h  C ' l \o '
B"xU".n , . . . . . . . . . . . . . .

108:
9 4 5 : 0 7

Kroro.  5.62! :26

2 1 2 1 :  A 6
1 . 1 5 6 : 2 5

1 9 8 :
200:  - -

400:
692:  80
200:  -
1 9 8 :  -
23r  35
30:  -

Innestacnde i bank
p i  p o s t g i r o  . . . . . . . . . . . . .

t . \ " r '  . 1  %  r b ' - 1 C d p r ' !  9 4 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A q o r " n , p o  .  1  r o  r d l d q l p v .  1 9 1 6 . . . . . . . . . . . . . . . .

A L ' A  1 1  4  i i r L g  o 4 n  9 b 2  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . . .  . .  .

S t n e b o l " n  . . . . . . . . . . . . . .
Mcdlemsn::le!

i r : n . g '  D c d r c m T d r s  f o n d  , .  . . .

Donationsfonder: K. A. Lindst.6ms

P '  C ' i  l ' r d  . . . . . . . . . . .

Bslsnsriikning per 31.12 t953

5 . 6 2 0 : 2 6

22.  A2
1 1 . 7 9 2 : 3 : l

48:39 11-463:2+

1.000: -
5.000: -
10.000: 16.000: -

l :  -

Kronor 21 .a65 : 24

15. .125:
5 . 5 6 8 : 9 1
3.325.47 8.894:78

Donatione.: T!. Elwins
E. KJantz
G5vo. iill

K.pital dcr 1,1.1963

" K l u b b a t  . . .  - - . . . - . . . . . . . . . .  - . .

500i
1.0011: -

25:  -  1 .525 i  -

2.965:53
945;  07 2.020:46AreL ld r lun  .  , ,

27.465:24
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NIe.l anle.lning av Gunnaf Vc(crlunds
hi\to.ja on, 'I\rting 

i e.sskiltcn fdr 1963
ficl red. en pfotest j mvclret hovsanmra
lo ner lrin pmfcssor Gcors Lanclbeg

i Uppsala. som fann del ofntt atl TG
tins k:rratdrjn:fadcs som bunden av sin
LafoLol o.h ar! han enli$ Hrjunsarnas
omdiime slulle !.ara arL mse som "ur-

tDorv". Tratorn p:tpckar profc$or
I-andbers. sorll liadc Tuting som klass-
IdrslAndare undcr l,!ra er, dnribland
son lirarc i histoia, att denne !;sser-
llg(:n ofta tirtade i bolen od, vid bc-
hov iittacle felalrigheter, som inre
ivcfcn$dmde me.l .len "lasbundna"

texten, vilket liir tidcns ungdom kundc
f6refalla ldj1igt, men faklLrm 1?r, att
han utan lontroll ltunde historiebolen
na(an alltldr v:il utantiLl och dar-
ldr inte tdererad. alltfiir stora av-
vikeker fri! iimnet utan nog i dna syn-
plnkter var ritt begransad. Men d;r-
ilrin och t;ll att betcckna honom som
"uftno1v", som ber;ttelscn vjll gdra
gnlhnd--, ar nog att pojkama ifrnga
{ablade ar- cgcn fri fantasi.

Vesterlund har ju e andra sidan till
sitt fdNvar andragit - som han aven

franhdll i sin aftikel - att han hade
uppgiltcma ur andra lian.l (rvdljgen .n
ej alltfij. t;luijrlitlig killal. o.I naf nu
Landbcrg, son han uttryckcr sig "har

dddar sjn sjil", hoppas red. att saken
d;mc.] skall lunna anscs ran urage-

Och s.l kommcr \resftrlund med )r
tcrligare ett par hisL.rier fr.d1 gamla
lider, vill,a rd. allvarligt hoppas ej
denna ging skall se anledning tj[ nng-
ra liontroverser medlemmar cmellan.
Alhsi :ni'o odet tjll \reslerlund.

*

,tierq om Tuting
oth nrigot om Bioflen

Jag berattade en historia om Ttrting i
f.jrra erspublikationcn (av er 1963).
Tuting var Sammal ugkarl och bodde
i cn lya tillsannans ied adjunkt Ber-
sell. octsn ungkarl. Ilennc kallade vi
Bjaffen, den lusnaste och hvggligast.
Li.are jag fdr min dcl haft art gdra ded
i mina dar, och der vill inte saga [rer-

jfl'"n,
;h4...
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lljallen undenisade i matematik. Jag
tnonade mig pe matcmatikcn mcr an

en gag, f6r den der exakta verensla-

p.n med tankesamandrag, fitrut bev;

sade i lonler, som man !,:ste krdna
utantill f6r att klara sig-, det var inte
ocli ar forifaraDde inte min staika sida.
En giDS, ner jag var s:irskilt urhdttad i

skallen och dnrf6r inte Lunde klam milt

problen franme vid svarta ravlan, jn-

s:g iljaffen rill slut dct liinlijsa i att In

m;g at. bcgr;pa. Men det kom bara d{:t-

ia stillsamma udetandc fren den syn-

ncrligen valvilligc och liirsriencle Bjaf-

fen: Seit dej ner och vila dej . ..

Tutings och Bjaffcns bostad las lid

Trotzgatan. H:irleclningen av benam-

ningen Tuting pi adjunki LaI! Wir6n
fanns det olika teorier om vid l:irover-

ket. Negra ans:g tjknamnets uppkomst

rara denna: "Nu:rtenta tr trrg att

l?ira." Sn brukade l{ir6n uttrycka sig.

En annan ieod varr att herledningen

kom diiFv, att hans blia nasa liknadc

cn sin dar tutapparat, sod farns pe

bilama den tiden, eD iuting allts:1. Man
Hamde i den blisvarta luftfyllda tu-

tingen, och di kom det ljud. Fiir min

personliga del anser jag, att trVir€n {err

ijknannet {rd filljande vlsa, som iinnu

lever pi folkcts lippar:

Bro. Betlman, bror Kjellman
och bror Kexcll,
de ta sig en tuting

varenda kvn[.

Och W;r6ns miirLblla niisa skvalln-
de om att hm tog sig mirga rudngar, i
li1',iet med vnnncma Bellman, Kjell-
maD och K6cll, pe sin tid.
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Ttrting var en vaklig rdl,are. En liv-
full Lammt berittade en gnng om ett
bcs6k i Tetings bostad. F6Nr tom shol-

Smbben in i Tur;ngs iarstLr, sen vidare
in i ett f6rnm, diir han fclrg:ives fiir-
sdktc ursHlja Tuting. ltr hngre in han
kom, dcsto mcra tit blev tobalsrijlen.
Han 6ppnade nu dijrren till ett jnre

rum. Scdan han spanat cn stLrnd, kunde
han mellan iobal,smolnen svast u$kilja

Turing, diir dcnnc satt och bolmacle pe
s;n kara pipa i ett h.im-

Tuting sigs sdndigr vid sina cns-
hg! prcffen,roFr

liden ifdrd en gammal snusbrun 6ver-

rock. Det mette ha berott p: ren snel-

hei av honom, att han inte hade rad

att ha rantar pa handema- Under den
kallaste vaiderlck s:S man Tuting skr;
da frm med sina blAfnsna hender,
som han fijrsijlte stoppa jn under rock-

amama Ji;r att slydda dem mot den

bitande lylan.

Nar lds Gustaf V besitlte virt
Hrovcrl, r-ar l;Ema oppstdclta i fi-
naste drc$.D med frac}J viit skjort-
brdst och vit rosett utom Tuting!
Denne tom hijgtidsdagen till skolan i

samma vanliga snusbfuna dverrock i
ytfe llidsel, och ;nne i aulan, der rek-
tor Sundberg (Niklas) tog emot den
hijgc gitstenJ mijtte vi o syn, som kom
o$ att le i smyg. Kung, hijga miliurer
i paradunifom och l;irare i frack
och sn Tuting, som stack av mot de
tivriga i sin vanliga vardagskostyml

Vi bodde negra gnbbar vid Trotz-
gatan 15 17: dar !i var inackordera-
de. D;ir fanns tantcns |re pojtar: Ake



och \-ngrc, tvA smigLin, och si deras

:ildre bror Xjnaf Larsson, som gicl i

realstolans sjatre tlass. Vidare var det

min bror Gustat, Valle Linder och se
jas, son pluggade i fenman. Vallc gick

i ft$ra ringcn och Gustal i and.a.

Valle hade fdr os! lvn br6dcr bef:ittai

cn hel dc1 om Tuting snrskilt di hms

rin'anor. Va11e hade kan! lill Tuting

mycter Ungrc en vi tve, som var |em-

ljgen nyinflyttadc f.nn Norrbottcn, d;r

!i fijrut Sntr i Lulci hroverl.
"Vfje v ', se befattade Vallc,

"gich lut;ng pi sln promenacl rtppit

Ja. detta var se vnR:ini i stan, att

follct, sorn boclde utcftcr Trorzgatan.

dntade au fA sc :tirt;ng se d:ir frm i

apil. Det kli.kadc dll,t ned hans

verhr. tr.ulllomligt osvikliSt allts;, ne-

rapi som solens upp- och nedg:ng. om

nan nr sla skana lite.

Vi var darf6r val fiirberedda och Idtr

vantmsfu1la. "ir',;/ kommer Tuting?"

1)et var var sdende dasLisa lrnga frm-

pe vnrkanten. Der var varen 1912.

Vnntan blb l:1ng. . .

Men - s5 en s6ndagsmorgon hiindcr

det! Jag star i f6nstret och hellef uikik,

och t,'n {ar jag se, om jntc Tutingl

I hiinf6rclse skdker jag er Vallc och

"Tiital :Iuringl"

De .usar fum till frinst.et, och !i fer

skncla vAr efterhngiade Tuting sakta

skridande sin veg framet.

Jag ennar rusa ut tvart och smyga
efter Tuting, men bro*an hejdar mig.

"Fdrst mastc vi dikta ihop negot om
Tuting", seger han.

Jag fdrsdkcr nen Inisslyclas rotalt.

D: s;ttcr sig Gustat ned, och i fly-

glnde Ileng haf han snolr ihop f6ljan-

de visa on Tuting:

Salert ar viren intligen inne,
ty upp:il VarpaD Tuting $r gi.
T,,ling er myclet glad i sitt sjnne.
Rocken ar snusbrun. nisan nr bl:l.

Amama h;nga,
sakta de slinga.
l uting ses bhnsa
uppe var maDsla, son gir f.jrbi.
Skolg.abbar Injtt.a: "Tutingl

Hi ,  h i t '

LltoD oss n;mnda gubbstut fijr-
fijrja

s.jndagens morgon. Snabbt ri la sa
rLpp emot Varpans glirhande bijlja
just denna virdag, att'l',,t;ng vi

innan han svunnit.
Tuting har hunnit,
o.h han ha. vunnit
avsevard stracka p:r o$ just nu.
Ut ni nu spdnga, Valle och du!

I analogi med vad 'i visste om be-

riiLningen av P:shdagcn, som inlaller
fiirsta sdndagen efter den fullnDc, som
inhnffar nast efter vadagjiimningcn,
fantiseradc vi ihop en best:imning fdr
sommar.ns ankomst i lalun. Vi "Iast-

slog", atr

somaren i Falun biirjar frjrsta
sdndagen efter den fullmme. som
kommer nast efter dagcn fijr Tu-
tings ging uppil Varyan.

Gunnat V.rt.rlu .
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5kolminnen

frrin Fclu liiroverk

Det Lar ar histori€r frm tiden 1911
r  9 1 3 .

Jas gick Lis:rct 1911-1912 i len!

man. Vi hade den tiden en larare i bio-

logi. lelior Hjalmar Mijllcr. Han var

shining och talade sjn t-vpiska sydsven-

ska skofande .lialekt. Miiller var ljocl
som {,n g.is och ans:gs allmant likna
etl sedant djur i uppsrnen. Han lick

d;rf iir dknamnet Galten.

\,Idl1er var synnerligen partisk. Av

regon olrg.undlig mledn;ng hade han

fit. motvilja mot feni grabbar, lorn satt
I .xd- De.as efrernamn bdrjacle med
bokstavera I och F. Bland dessa
olvckliga varelser fanns en mcd cfter-
namnct frid. klassens absolut srillsam-

maste clev. Han gjordc verlliger skel

De ama offrcn pi E och F fick rc-
gelbundet sina Irngor pi djur, \'nxrer
och dkro'organismer, men hur urlitr-
ligt dc lin rcdogjorde fcjr sina inhiim-
tadc kunskape., si lunde Galten pe

sin h6jd gr)mta ur sjg ett motvilligt
Nil, nar de ltunnat sina sakcr sarskilt

"Dnr ar lngen, som kan anskaffa en
dula fdr dissekering?" Sn lrngade Gal-
1en en dag p: vertem;nen.

nn av grabbarna, som hade spar pe

itans talrika tama duvor, mmalde sig
fiir uppclraget. Galten var ntjjd.

En infingad och avlvad duva med-
fdrdcs oclsa myclet iiktist tjll cn lom-
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Ett lag i taget fir gi frm till dissek-

tionsiordet. Galten genomf6r noga och
inhe$ant sin unde*isning i fAgelns
bade yrlre och jnre rtseendc.

Pl6tsligt hdrs en ennll ffin ett an;
rnerat slassm:il bland de fiir tilfeller
sFslotdsa Srabbarna nere i bankarna.

Gahen vander sig fitrgrymmad mor

dcn och rytcr: 
"f/m var det, som

boxas? Var det du Frid?"
Den sta.kaN Frid, som var fr lkom-

ligt oskyl.lig, !;slade lum ctt fdrskr;iml
n ' . '

Galtcn mAstc butiert godta lrids be-
stamda bcdlrandc. Men - niir inte
denne kude fiillas fdr fcirscclscn, sA
brydde sjg Galtcn inte heller om atr
vidare forska efter den skyldige.

Irid r:tadc vcrkligen, sa vin jag

minns, ge elt encla tanske nngot Iel-
altigt svar pe cn frega, ner han rSkade
siga "magsyra" i sdller fdr "magsaft".

Sn kom de scdvanliga skiftlis. var-
ningama rngefer vid mitten av tcmi-
nen. De var avsedda att ge eleve.na en
spote att dka n;ter i s;tt kunslaps-

Galten vamade nigra i kla$en. Det

var dc, som hette pa E. Ntr han nzimn-
de Frid, sa han: - Irid undgnr !ar-
ning denna gnng, men der var m).-

,A.tt jag sjah' hade ett ocrh6.t med-
hill, det ldrbattrar inte salcn. Sina {a-
voiter ma.kerade Galten med att kalla

den1 vid fijmamn, och jag hade den
fi;menen. Saken var den, att min pap-
pa var botanist, och Mijller var expdt
pn mossr. Dar hade hm den verkliga
k:nrnarbli.keD. Pappa fick flera moss-



arte. beskrivna och nmnsatta, och han
bes.ilte ocksA Galten i Falon litr bota-
niska 6vcrliiggningar.

NIen st b].-v det onbytta rollcr.
Galren flyrtade t;ll annar l:irorcrk, och
ri iicl en ny l2irarc i biologi. Han herte
Slen Ivar Sefve, sedermera rektor vid
Iercverket. Dcnne var en lefkligt lranr
stiende biolog. Han inf6rde rcgclbund-

na iaborarioner i sitt ambctc. Dc stac-
kars morhills-grabbama frhr Galtens
rid blev nu omvardeude. Och - de
drog med r:itta en befr;ehens srck av
l i iunadl

Donqtorer

till cn valb€hdvlis oidlijrxrdeklubba efier
lyses fo.tlx.andc. llnlist skattn:i$arens mr-
pdrt hi. hiltills isstiitet 196,1-65 ir-
llutit hela 25: t.onor, lilhen $rnn,a viil
b.p!t ens ri.her fij. inl{ijp ay etr bandy
Ilubb., viller jr 1..i. sldle bli viil ohanter

Ga.k alltsa .ill posten ..h lyll i en post-

sircblankeit till Ganla laluhalratef. SLock-
lroim, postsironumme. 25 83, mcd err hekt
rnL tiliLaget belopp o.h skriv "KlLrbban" pa
talonsen. Me! sdx det nul {Klip! trr ,n-
nonscn, son dct bruLar sti i ti.lningar.a, sa
slijmmef Du inie bofi sal<c. ) Och ia.! pn
Iii.land liir v Du siinddl

K, A.

Gunnar Itesterlund REK()RI)

K|4GAR tAMtUEt{
PA lqfirpftfittP

sra* ,  snabb,  rymrs ,  bekvam. . .

*

*

*

*

ir"ta.s.x"-'

CARLBACKS BIL AB

fltiistoreotdn, Borliins6

Te l€ ton  0243- r4 l9O
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Tvt
Yeteroner

Det har 1:;nge lek! .ed. i hngen att in-

line en ny rub.il, trj.slagsvis ltallad
"Vi:rn ar vem i GFK", dnr l.jredngens

luktionercr och andra mer bcmdrkta

medlemmar successilt skulle fi ell om-

nannande till Iromma ;nte ninst f6r

nvtilhr:idande ncdlcnmar, som pe sa

'is lkulle ii en antydan om villta clel er
ha. ellef hon tdffar pi v:ra samman'

komsrer r$p. vilka son sldler fdrening-
cns ldpande arcDd.n. Det bl; givetvis

en sal pi lang silt men torde viil iindl

liunna ha sittintlesse Idrmedlenmarna.

Denna girg b6rjar vi mcd de enda
ru kvarlarande "letcrancma" frin fcir
en;nsens srundandc i januari 1920 ('ll

irsjubileun!) niinligcn;

Katl-Mas"us L.rlandsson, f. tl- iks'

}anks,evisor, son fdddes den 16 ma$

1882 iTo Angs fdrsamiing;hans farlar

Prosten Magms Erlandsson darsamma-

stndes. Sin stolsing fultsjofde han vid
hroverket i Falun, dar han i 1903 av-

ladc sin pi clen iiden s. k. mogenhets

E. tom redan samma ar att egna sig

at banlmannens yrke, de han anstailldes

lid ;ksbmkens avdelningslontor i Fa-
lun, och elter eit forordnandc vid a\-
delningslontoret i Kristiarstad forflyl

:14

Kai l/lurn Erlaidrt.n

,|':.,
] , ' . .
: , :

tad* han som o.dinarie tjansreman rill
Mahritlo.rofet 191 1.dar han 191.1 lick
transpof til] lam.ralkontofct. Eiter di
verse olila tj;nstgiiingar bl.a. son
bankrevisor pensioneradcs han 1918

nen erbjdds h'a$tmna lijr s:i hilt
uppclrag rill 1953. Vid sidan om sin
rjanst i rilsbanlcn hade han dive$c
uppdrag fram t;ll 1960.

I DCF var han v. ordf. 1901 1902
cch sorn ,edan n;nhts en av sliftarna av

cIK 1920. der han lolll med i styrel-
sen, innchadc bclattningen som kl,,bb-

mastare, v. ordf. och ordf. i valniimn-
dcn undc. cn filljd av iLr. Vid 25 nrs
jubilcet 19.r5 uts:gs hen till hedersleda-

,1

;

r- l, 
,,1



mot av fijrcningen. Irin rr_lcltet har
han utgilit dilerse avhandhigar i
banksammaDhang sant har hcdrats
mcd lrimuraro.dens Id.rjansrDe.lalj j

guld.

Tfots sina rlativt hijga elder ,r X.
en umligen flirig dehegare i 'in san,
manlomsrer, su.slriituningstf iif f ama ej
arl firgliimma! och alltid beredd atl
spri.la trevnad bland de neNarande
med historier m. m. Mitte vi lange an
l.jt nd.jer beskida hans frynrliga ntrna,
n.ir GFK har negontins pe Sing.

Sigutd L;tsttitu :ir av g.inuin gan-
rnal laluslakt, dA h:de |ans far, fadar

och farfarsfar girt i laroverket i lah,n.
Han filddes er 1881 rc'n och tog stu-
dcntcn 1900 dllsammans med 16 kam
mter, som under tjden alla S:tt bor1.
Av det dA fungerande Sanla laergar-
dct sisorn Puclt.n, Patcr, Billon, Gub
ben ni. il. Iar hxn alltjamt gott n;nnc.

Eftef avlagd studerlexamen ansi l-

des han v Tclcgnlverlet, clir han
blev e.o.  a$is tent  1901.  1905 a l tadc
lan i::ancn f.en Tekniska Ildgskolan
och bdrjade sedan j Teles, a fstyrelscn,
dar han blev kvar till sin pcnsion$ing
19.17 rncd unclantag av 3 ir ldr rj;nst

96 tg i landsorren.

Rcdan 1901 lom han i ko takt mcd
ndion och hade scdan hand om alla
fadiostati.ner liif de sren\la fa.tye:{,n
nvensom landstatidiemas l0rbincklser
rrd slenslta fartyg och det ci\ila lly-
get. Han har deltagit j elr flenal inLer
nationella Lonlerenser pi omfidet,bl. a.
en sing i lfadicl, dl hm trnlfade
red:s broder Ton, Stth l,jlngqlisi och
Gdsta de Mari, \ilka dl tjnnstgjorde
i Spanien. 1918 och 1952 r,a. hm re
ceptionschel r;d diolonferenscrna i
Stockhoh nemnda if-

Inom CFK iogs hans fdrniga redan
tidigt i ansprik som revisor,senarc mcd
lcd av strelsen och valnamnden m. m.
Rcdan fdr erstilliga n. sedd licl han
fijfeningens hedeNdakef och ursigs rilL

So 

 

av vjdsLicndc foto frmgar. a!
i-eancn Sigurd er veDsa man, som vi
hoppas fir leva l;ngc in och ha hal
san, si atr vi f;r slaka tass lid lom-
mande GIK-feifar.

K-  A.
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Sistq
surstrijmmingstriif f en
pn Sio.kholnsnedlemnarnas g.mla tillhill,
resaurant Tenn$.pei - som nu sjalv stif i
nLr att atas upp rv lurgrigr 8r;iv*o!or -

risde rdr den 22 scpiember. dii Llul,bn,:nia-
rinnan lMdc rilma in t6 delt4.re lilt de
no tindskt bctonade utuvrtnn,g.rna. Diiri
blind m:irttcs hcde$ledrn iteEt i GFK
K:rl M,snus Erland$on och Giista l.isell
inensom r:inligen nvblivm svcnska Dcd-
Lorsarin.an l{rrt S!dr, sor l. n. lick sitl
medborsartap rii. sert laf deltasande i
hii\tdns va]. Ho! uderhiiu wid lailet och
,vece! dc DiiNarande ned slnger pa sin.

bnda henlands rilda sF.ll.
I sammanhanset Lrnsle det kd vr.a av

intre$e att 13 n5gra slintef orn "G,!na

Stopei som s:r i si6]rBf', plo.lie xr er
aftikel lijr nnson dd scdan aw sisr. Nerno
i SrersU Daslladet, cficxsom Ter$iopet
dc se.rste :t.en vi.ll enda rillflyktsorten Jijr
rl." !'rstr6nninssiilskare.

lroLs rmuct r6f dcr sis inie on nngor

s.mnd l701].t3lskrog ltrn oi er eJLe.-
fijlj2rc iill ett schs.izcri rJX lfedsgrtrr 19.
son 1891 iiver.oss aw en nedlem av der
!:ilLiirda tcnnsjuta.dynrstin Strnteson. Den
ne prrdde lokalcn med dnere tedaliit.
son grv sl:i]]cls sister anledning f,tt nar

Sedan tir 1824 har

F A L U  S P A R B A N K
vakat i Falun med omneid

Gynna hembygdsn5 sporbonkl

ocl mrn emeLLrn lall. srallct ldr Tennslo-
pet. vjd flyunjrger till vattugatan tos
,garer i srnband med rtijhirg .v r6.elsen
ned mxtsxl n. n. iasa pa det nya ramnct,
soD dcn nnvarrnde imehr',ren !a1 kn-
mer arl bibchella vid cn plancnd nlt|lins
inklusile lshilLisa av d. simLa invelta'
icma riU nrr narLer, ha$ke i ns.heter av
de nya tidninsskrarteren lid M.ricLc|s. u
lokalcn olia e.ii ert la tillhall bl. a. fiir
iidnjnssDan tnn de tidiSr.e prcslvarteren

Tennsopei haf alltid vrrii eii Llirt till
hilLl ,yen for konsinarcr, bland lilla iidi-
gare m:i*tes rri$ Etrsen, Vi.kc -{nd.6r,
Oslrr Bjiirl, Ierdinand Bobc€, Grsirr (re

de$lijn, Cr,l Lrrsson. -{c!e TaLlb.rs och
Gunnar Wemerberg. O.lsi pa scnare rid
lrf ninsa lonstnrref haat sLiuet som siri

N! ite.$nf raf Uublmestarinnan ati iill
h6den 19ij5 fima nison arnan lokal 16.

rnrarlninssorgienr, efic om crt erent.
nvulpldrande .v samli TcnlstoFt v irr
sin tid i ansl|it ..h tidigde mijjlishctcf la
hotcll Reisen sedin dsfa :1r ej lirsre iore'
lisscr. llolpas h.n ly.lar mcd ctt inreF
r.snun, ir det \ore jtr synd, om de g,nlj
rEditionema skulle behava renporiirr aw-
hryi3s. Ten$Lopet 1,,r doct alltscdan 190'l
upplitit ri$a dclar av siia lokalef fijr av-
nj,trnde av der lorfLiidska delihrte$en.

K . L
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N&gro idrotts-
onteekningor frdn
slutet oY 2o-tolet

Nedansiltndr jdroitsantcclningar grun-

dar sig, f.lruto.r pi nijnnct. dcls p:i
lissa .lagbolsanreckningar friD 1927
och 1928. .lcls pir cn dr:l klipp frin
"i;nsti.lnirgen". Sjahfaliel har jaS

insa anspr:h p: art gc cn nicr cller
mindre fulktnndig bild av idfottandct

rid leroverket i sl(Let av 1920-Lalet. Jag
skriver om det son jas di inftsserade
mig f6r. l)ct 'ore tle\ligl, om nigon
annan GIK arc vid .tt annat tilll:ille
rill, Lompletrera min framstnllning-

JaS har nrte nigra Dr;nDesanrecl-

nin,ear om grcnxr son bandv. lotboll
. " .  .  - " i " "  . l i  1 . .  i . i p  i " " " , J "  - i "

nemndrt :rt dcssa idroftcr. NIcn en
ovanligt f rdnstiende f otbollsspela.e har
jas docl i myctet Li'];gt rn;nne, nad-
lhen Bcdl Ericsson. Bfkr siudcntcn
spclade han allsvensl lotboll fi;. Sand

v;kens AIK undet en Idljd av er, och
desutom var han on jag intc miss-
nirner rnig c--nter i Sler;ses lands

\rnr $mnaniklafafe 
"Liuso" (g\n-

nasrikdirektdr Sr€n Ljungq'j$l var jn-

te s:i$hilt idrcttsinheserad, men han
rar en effelttiv och skicklig glmnastil-
hrare. Han ignade sig dock helst it de
dukrigare eleverna, o.h de andra, de
son fran brjrjan inte snrskih nppsLat-
tade gvmnastiken, blev inte mera gym-

nastjkhiilsta av Ljungos oha Sansla
hlrda drill. Men Ljungo ljck Iran,
nnnsa goda SyniDaster, b1. a. i el;r
lllrppcn)a. som hade i.liga. m)clct
uppskauad. lppv;ningar Blancl dc
ski.:kl;saste $,mnasrene nius jag sar-
skih Er;l Be,Sgrcn, Cunnar Ze[en'all,
b.ddcma GiiL|berg och Ragnar Berg.

rjLrnso arrangemde vnrerligen fn dcl
revlingar, men det ncsta ficl !i ofdna
pi esn hand. \ri fi.k s:illan negfa tr:i-
ningsrid elter nagn insrruktnucr om
hur de olila ;drotlsg.enama bnst slulle
utfdms. Men pa dcn dden var det viil
genska !anlig!. att cn -slnnasLillerare
var ersidigt jnrilrad p: gymnasriken.
TrliningsprograD och stilfuderjngar
ficl vi ngna os ir pA egen hand, bast

De idrottsgrenar, son jag intressera-
dc mig mest f6r, lar frii.lrou . . siirskilt
hopp - ocl, sltidllnjng. Jag ber nu att
lir g6ra nlgra utdrae ur den idrotsligtr
dagbolen fd. hsiret 1927 192B.

1927 27 okt. Gynustih.r. Tos lBdist 1.63.

2 nor  l ld jd m. a lsah i  $nrasr ik .n. . .
Tfn o.h sal de sprtu. L_\,.Lad$ nrrr
och jiimnr khtu 1.53.

:16 nor. hopp.de jas ned Miku pn liik.
!!rge.. Ingc! ar os hlrmde mer in
1.50 o.l ej n.llcr dci s:irdeles lnr.

16  dcc .  Hernna. , .  S t lende } i j j d :  f le ra
ggf 1.25 ny.Let r;ira 1.30.

1928 I jan nn le(are shjdnrr med Prppa
ditr eddljd x! en mera xNtriinsande
. . .  t r ,ed  Das Jon$on.  C:a  2  mi l .

2 febr. v.f j2s pi srrna$ikt.jni.g , . . Sam
ma lvtll l6A6hic jas hussa av nig
Lenet mcn lyck.des inre riliist.

(? leb..) Ditfu .n mnnrd raf bcnet nter ail
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righr. Oc! j.s bdrjade l66iktisr med
r ninser... Eft la. dar cftcr jas fitt
b6fja se p: bcnct slulle jas hj;illa rlas

skidl6paNanddrgsrris :
"Djusho[ns].man". vi rrlarude o$.
... lr2st jag sluiade i dv]ingen som

I nraN rfiinadc jas tills. ncd Sj6d€narna,
N. Ericson m.fl. i fcgemenLet gtm-

2 3 tuas Son sast rlf r,jtt ben ldt nu
och jas akre lit€ skidor efte. slolars
slut. Harlst. Sdndag den 3:dje ordmde
Kamrarerna m:i*csitning o.! jas liev
ubedd till lontrollant. \t.. trppe lii.e
6 och srnddade lrmlakof till Tjofin-
so! rn ft. narkcsakare. i lull uhusl
!i!s sav jas nie lL. 7 lv:is rt pn

sp:rri. D! hade jas det ston nijjct art
sta rill kl. 11.30, da ilsd flen lipare
bcbasadc pascfa. Ne. jag lom nen
viirde jas Dis ocL gicl sedar pe sym-
nartiluppvis ns. Bestncrde av Akin,
Borlinserrupp oc! liroverl.ek elithupp.

10-12 mars  Lor .  Sk ju tn ins  de lv is .  - . .  r i
skjutrirser lr.kades jas cfrcr 13 s-
rief lla.a Lrronsmnrhet.

20 nars Pt t:i'linsrrna sp.acl jas slnnd-
lisi. 155 i lajdj P..ro, Linlrbe.s
ioso 1.60. Milu 1.65. D:irj:imte kla-
ndc jas 1.25 i sr. h6jd.

,! april D.M. fijr juniorer. \ef jag lom
till tirlirscn voro srabbarna som basr
i faftcn. Jas mSsrc b6rja pe 1.25. Det
gicl, ncn scn var dct stolJp. . . . Scg-
Frcr 1'hrsL hoppade i *. h6jdhopp
1.28. Ias h.de alltsi fullsLairdist niss

18 april T:ivtins. Srnende hijjd. Jag Uarade
1.25 dnliger knappt. Wisardt likase.
Defjimic lycladcs Asusr (Paavo) rrin-
La 6rer- 1.30 ircdde jag cj skunc ci.
Mer der gicl. Docl Lnappt. Det bLew
rekord hots alltl
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Ovanltacnde dagboksanteclningar har
etergilits exakt i deras urspnugliga
fom, fdrutom att jag hoppat dver en
hel del avsnnt son jag beddr.t vara av
f.jga inh€$e.,4/ifr var det g:ingse
smeknaonct pi Hendk Ahrenbcrg, f.
1910, som i Falm boddc |os sin far
htor. Willa t svftar pa TorsLen Wi'
gardt. Bidc Miku och Wigardt avlcd

pe ett mycket fuagisll sAtt nigoflunda
samtidigt fdr 20 : 30 i. sedan.

Das Jansson, sonr bodde p: Man-
hem, hijrde till en ganska stor syskon-
skara, son ibland beslfevs med clenna
famsa: lldtt gick cn Dag pi en Stig.

och de miitte hon en }jijm, so korn
frin sitt 3o. S,vsloncn tog sig sedm
namnct INall. Sjndinarna sylrar plr
br6derna Bertil och ldtz Sjijd6n. Snr-
skilt mi.ns jas, att jag tuyclet beund-
racle Berril. sorn var ne$a er alclre nn
jag och som var en mycket framstiende

l6parc m. m. Dessutom var han mycLct
trerlig och tr;vsad. N. Z'i,$otr slltar
pi Nisse nricsson, som pi 1920-ralet
var en av Sveriges besta spdnter- och
mcdcldistansl6parc (sa$l<ilt framstaen-
de pa 200 och 100 m). Paaro och,4gust

tordc La varit smeknamn pn Foke En
derlein. Tjolt"ror var smelndmet pi
en datida klasltamrat rill mig vid namn

Johan$on. Han blev vissr sedan iaro-
vertsad.junkt nesonstans j Mellansve-
rige. aizdrdlg tode syfta pri Elis l,ind-
bcrg, som nu :ir reltor och bosatt i Jo,

Tag stutar med art liimna en del tav-
lingsresultat, som jag saxar fren Falu
L:bstidning. Arct ar 1929.



Skin tar l ineo t .  10  hn :  l �  R .  Than i  5  ln :
l .  G.  Ma lns tdn :3 t rn :  L  Sren Malm-

sr .dmj3 l  :  L  Sven Malns t r i jn

BudltatbhtninE. lrap!ft benaeade av
bron{rlaheile. utdeladcs till H Efik}
son. G. Malmstii och R. Tham.

Inomh fttlitsot- Scniorcr: I� R. Tlamj

Juriorer: 1. L Mnn!i.h.
'l'ill b:isia man i ircts jnomhlsiivlingxr,

R Thani. utdelxdcs silverLtnlril.
-/.nn;J. l� Nils Wesrsren,

lLLnin idratt. 1O-lamr: L R. TlLan: 5-
hrrrp: 1. N. $esisreni 3 ranp (juio-

Oidn i . r i i !  ]n  R.  Thrm.

Ovansti.ndc rcNltat jag s,vftar i

f6.sta liand pe .le fesulrat, som lan me-

tar i sillror :i] irtc Dycket att slryra

med. om dc n,a8 med dagcns rniitt.

MeD lenkcr nan pi den alLmenna stan-

darden pi 1920-tal{rt, si var resultatcn

nog ri;mligen hlggliga. \{en vad som

'af vihtigarc :in resdhaten. var, att v;

i alln;nhe! hade nvcl.t tfevlig! r\ vir

i.lrort. l)en ut!'ecltladc ocksi ett gort

kamratsliap, och det laf \'al det allra

viktigasre.

Nytillkomnc medlemmor
Bolierg, Sven Bertil. sruderande, Kris'

d r e s a r a n  2 5 ,  i , l u n  . . . . . . . . , , . . ,  1 9 1 ;
Danl, Leil, ltuderande. Aseantr 73,

l ' a l u n  . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . .  1 9 1 4
Doll, Pctd. studerande, Viirdshxsvh-

ser 15, lialru . . . . . . . . . . . . . , . . , . 1944
Dol[, Thon]s, med. k.nd., WalLcrnr-

r n g e r  1 6 .  U p l s a l a  .  , ,  , . . .  , , . .  . .  .  t 9 ' ! 0
nic$on. Akc. lrbnirre, S. Stxpel-

t o r s s s r t a n  2 7 ,  G l i r ] c , . . . , , , . . . . .
Hrllbion. Kcntir, L Heed, fru, Espla

n a d e r  3 8 .  l a l u  . , - . . . . . . . . . . , ,  1 9 3 1
Liujeiors, Gurtal Lenni.t, relnol.s,

B a n i r s a L a n  8 .  U p p i a h , , . , , , . . . ,  1 9 ' 1 0 '
Lirder. Hrns Cunmr,Lerssnan,Villa-

v a s . n  l 0  I 2 ,  l a l u n  . . .  . , . . , . . . .  ,  1 9 4 0
Lia.lsrcn. Jin OLol. fil. mas., RactaF

b c r s s s a i a n  2 0 ,  U p p s a l a , . , , . , . , , ,  1 9 ' 1 0

Lust, Asneia, studerarde, Promonadc!
2 7 .  1 a l u n , . . . . . . . - . . . . . . . . . . . .  1 9 4 ' !

NcnzeLl, Benst, l:e dirlr. t.ndlatare,
Dro t tn inggatan  13 ,  Enhdp ins  . . .  .  1927

Srrirs, Ciir,n, siudc.and., \rLrroga-
hn 1a, lralun . . . . - . . . . - . . . . . , , , 19.15

Srcrni.se, Swen Olol. cirilinsenj6r,
l i i r  l t r . s i i .n  5 .  \ r ; i s ie rAs  .  . , ,  , , .  1920

Theorin, nva Marsr.eta, lil. stud.,
v:ixelmyn$srt. 6l/179. Cdtcbors V 1939

Avlidno medlernmor
Arfwed$on. Hcnrik, ld. b.ulsdirpo-

n e n t .  s t o . l h o l n  .  , . , .  , , . . . .  ,  - . .  .  1 8 B 6
Arlveds.n, Louis, I.rssnrsenjiif. Li

d ingd .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ,  .  ,  ,  1888
Byr'a]l, Mats, ingenjijr, Ialun . . . .. . 1935
ErlnndssoD. Hjalmar, id. btutsta$dx,

T u n a b r o  . . . . . - . . . . . - . . . . . . . . . .  1 8 7 6
IredeDholD, Guslal byridirckt6.,

Slockhol.r . . . . . . - . . . , . . . - . , , , . . 1891}
H.dbys. Ionrn, ld provinsiallikue.

H : i l s i n g b o r g  . . . . , . . . - . . . , . . , , . .  1 8 9 5
He in. Yr-q!e, fd. bankkanfcr, Mora 1BB0

Jrcobron, Nils, fd. lankkanref, Ialun 1869
Landor. Erland. lanLn:iiaF, Uddeholm t9l1
]-insbers, DanieL,ijverhontollijr.Boras 1895
Mnnni.h, Geors, tikare. Sroctholn., 1903
Ros. Ejnar, slosslair!.ltarc, L.L.sand, , 1383
Sonne. Erik, lardclnkal, Borlii.sc ,,. 1919
Sundolin, Carl, direki6f, Sto.hholn. - 1884
Tidsfen. S'en. lijrsiilid,ss.hel, Siock

h o l m  . . , . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . .  1 9 0 7

@
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Herrqfftiren i "Centrum"



SKYLTEN sOM VACKER I / I INN EN

Nu som dd d. !er lilo clru6 t art hc 6o reserv pd spa.6an[eo

KOPPARBERGS LANS SPARBANK

TYSKS EXPRESS AB

FIYT'AR

IRAKTAR

I.ASTAR

LOSSAR

/VTAGASINERAR

en finna gnudad 1904

till Gatnla Faluhaturaler"s och andras lanst
lA lUN.  t€ le fon  O23- r695O,  rO566



Orn Du inle ftrtnar i
NORDINS GARN

t'astnar Du sakert for
NORDINS HEiASL6JD

adresen rir Slora lorget i Falun

Joel Hedbergs

vatkdnl

0ch
.  " 1 . , 1 '

P6trilKr

6tltZar.ltl-"-%lt*tffi

v i i t soRtERAD JARNHANDEL
, . t .  I  t  ,

soln sdtler kvd  Ie,



FALU
KAFFEAFFAR

Slaggaran 6

nlefon 11498

a I //..
J D(CIO MT4T

i

KAFFE o THE

H <i lsokost

.ftads-
botellet

ah

Vardsbuset
Kullen

Falun

Bordsbesmlktng

tt'n J%00
*

Nar den ljwsnande

f"amtid ar udr

n"a/fasgank ocb ungd

stwdenlgeneratnner pi
'Kullen'

+3



DET HANDER SA TTAYCKET!
Gawk principer andrat
Nya sytpunhter framfars.

ndtiondli5eing - Sfuuktuiliiriindrins - Kohtroyersiello liigor

air olto fitrekommdnd€ rublikoi

lLzr DALARNA ben)r: av am:tnllningsproc*ten

utvecklingen i

DAIA.DTTIOTRAITN
T I D N I N G E N

V I N N E R

LikatAl sam en illtittarula kattrtu

mitklAder kan orksA .n oliimPlig ratu

fdrdiirtd .n go.l tarlL - Der mAstu

tara hdrnani mdlan desa tr6. Ldr

a$ hjalld E.t.r tued rAd rid ranul.t.

Ltit o$ ta hdnd atu intumning.n - ti

aro kAnda ltr .tt eott drbete.

Miklunds
R A i i l A F ' A R  K O N S T H A N D E L

AlnldR z), I ttut1, lptqan ly./ru );x"l

uglbXtMrukt
i * n f  7
: l/ ngq.h

G L A 5 I A A S T I R I



Konmanditbalaget

Fritz Petterssons
FARGHANDET

Dwuent sI0rsl6
.I

JTrtennS

i branscben

glasogon

2
toPPmod€rnL d.fflirer

rillfulerr

for/ryande

GTASOGONHUSET
sv^RDsJdcara s. taluN

(elefon O23-lot03, l02a3

6stlunos opttx
Ki'D|/iANGATaN 5, ,r oRA

releron O25O-1i'642

SPECIAL-
OPTIKER

GoDK.ii D

GAIALA FAIUXAIARAIER

fd.r de basta

upp:kgen tll

b6gttbsg&vor
t tzir

4 nn Rvt r?fia,14 r

P. O. Fohl6n AB

45



Sedan IB92
de Elverkct i lalun btjrjade sina srriimleveranscr har

mnnga bl;vande falustudentcr "p1uggar" vid skener lfan den

elektdska bordslampan.

Energiomsettningen nr 1963 uppgick ti1l 58.031.000 kvh.

Dcma ener$mangd ar sa sbr att 2.400 studeFnde kunnat

ha en .10 wafis]ampa brinnande dag och natt fran sta.drct

1892 till 196,t.

EL.VERKET I  FALUN

Gqmlo folukqmroter

loho
hembygdens
handelser
t

falu-l(uriren
D A t  a R N A S  s t 6 R s r a  t t D N t  G



,Melkers
IAAT

t t
6u6

t6t

|I|.lL,0l.,on
AKI IEBOIAG

F.brik:Korsnes O23-33o4o

Butiler:
Kristinesatan O23 -lOOa\ P4 81

Haraldsbo 023-14575

Reda
nar

rnlaFaCa lukamrater
v0r0 aw6
I:axdkfu de

B.icKER

ocb

SKOtrYtarEnlal

ocb t'ortstiner sedan
au bli
vhrtunnigt
bajnnale av

AB ZANDER & SAGERS
BOKHANDEL
- de tfiifigtj

g m e ra t i onern a b ok ba x le I

rx5ritx o2.r-406re



Ti I I Ga rn la Fa I u karnrater
En ny bok med bilder av det gamta lalun har

utkommit. Vi tror att deo intresserar EI sa$kilt

mycket. N;ir Ni bEddrar igenom boken kommer

Ni sdkerligen att erinra Er merga hevliga +soder.
Staden :indras raskt. Bildeina har blivit historia.
Man kafl helt enkelt inte vara utan dem, om man
iinskar gdra klart fdr sig vad som skett i Falun de

senaste 60 iren. Boken kostar 16: . Insend be,

loppet pi posfgiro 8567 sA s.indes den fraktfritt.

STRALIN 6. PERSSON AB - KORSNAS



ERIC TUNEID

DALARNE
eller

STORA XOPPARBEiGS

HiiFDrr{cDdME

Ny upplrs. i facsimil av den

pi 1700-tal€t urgivra bokeo.

Klart och fiir v:i. tid oycket

ro.ndc beskriver TuDeld

Dalar'. och landskapers folk

E. ut*ikr bok oft 69.
- ..h .oll9 6ft ge borr

Inbudden i tidstroger

pris kr 14:50

BOKHANDEL
5t toRGEt. FAt UI{

AB
BR6DERNA
RYLANDER

Vtirmen
baller
7n6.n

s(ikefi
rned
ERYt
Pgnnqn



g! sselirgallu

, l<rtu tlckor .oal @.1tiindz. lu,lder
1800-',ba litnra del 16r aft
hAIl, 'aJi''tns ", nt,'lm- och
kolkl:''lina.smt {pptord.rt6s.

i\

IN
C1

ilttt,uwn

Salllllgarna skildlar bolageb ut-
v€ct]ln8 freD eu a[mo8eftr€ta8
p! Uoo-taler flarb dn dag€og
mlbglidlga gtodntulirl
Mu€et tt 6ppet 'rnd$ oArsdelaa
i€ptember-nE ol|ldagar, l6d!-
gr! samt dindagar och helg&frt
tnell!6 tl. 13-16. Tel. 023/114 ?5

STORA KOPPARBERGS

BERGSIAGE|IS
MtisE[]M
\TD
E{tU

BERGSLIIGS

GRWA
AKTIEBOLAG

aoiu Nt.lohry.rd ^lli.bolqe fdln leat


