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1970 var ett markeser i Falun. Dn in-
vigdes tra1u turistgruva gamla mor-
mor rjppnade sina mdrka glittlande
gingar fclr andla besdkaie an kungar
och l:indisar. En hendelse som baune-

rades ut 6ver gruvstan med salut {ran

en Wdakanon gjuten i ;ikta {atu-

1970 var ett markcsa.r ocksa fiir
Gamla Falukmrater. Dn fy de fijre-

ningen 50. Det skdts ingen salut vid

middagcn pl Stallnestaregerden i

StockhoLD m€n nog var det mer ;ikta

faluprodulter i salongen :in en kanon
n:gonsiD km gdra ansprSl pi att van-

1971 btir @ksi ett markcser. Fitr

Falu turistgruva f6r Gania lalu-

Ldrdagm den 29 maj har utsetts att
bli mnrkesdagen. De nr det pingstafton
och STORTRAIiI. I Falu turistgrdva

bl a. Med samtingnere i Alhanna Fre-
den, dcnna fdr alla Gamla Falukam-
rate! va[enda men osedda gruvsal.

Vik alltsi Arets pingstaJton {ijr denna

nagot annorlunda STORTRAIF. I

sanma fitrsendelse som denna slrilt ska
der finnas anmahingsblankett till eve-

Slutligen eu tacl till irets medarbe-

tre Rm€ och Kaj Andenson, Jan-ota
Nystrom samt Nils Axelsson. Och ett
pipekande att alla medlemmar ;iven
sdndiga, far i ar ett inbetalningskort.
Dessa senare beh6ver naturligtvis iltc
skicka in nfu1a pengar. Vir daior har

f a t t s n u v a i r u s k e i . . .

VI SXS I ALLMANNA FREDEN

Stockholm i mars 1971

Hdkan Bruks



50 ar
efterAt

DET VAR
ANNORLUNDA
FORR.. .
Di var det 1920 och den 20 naj infi;ll

pa en brsdag. Ntr var det onsdagen
den 20 maj 1970. Mcr an 1B 000 dagar
hade de tvA dagama mellan sig och
mycket var olika. Men bandet mellan
dem var obrutet och hade vevts star-
kare under tucn. 50 nn nasar och ku1-
lor hade fiirt shedcn.

Dn smladcs ett 60,tal f d skolkam-
rater pi Sta mastaregirden j Stock-
holn f6r att grunda Fijrednsen Gamla
Falxlmrater. Nu samlades lika binga
antagare pi samma stalle f6r at| fram-
bara sina 50-arsgratulationer. I den
uppvaktande slaran fanns ockse en av
faddrama, rilsbanl{srcvisor Karl Mag-
nus Erla sson, det enda lvaaarande
rittnet till jubilarens fddeise.

I

Det var mycket annorhnda {ajrr,
komer man med stijfc ratt an nu,
ait sesa vid 100-e6{irmdei om oss $m
sitter har i kval, sade dagms ordfitrm-
de Sven E$mm bl a

Runt borden fanns heh nldenslalan
rePresenteradr fran eldstd Karl MaS-
nus, fddd 82, til yngsten Roll K.oon,
fiidd 50. Sarnmanfiirda i GFK efter
skolereD i Falun. Over laxtoast och dov-
hjoftsfilet van'ades mimena hed 1964
a6 Chateau Mouton.

Det finns nagonstus hos oss ala
en liten ansats till ter i ijgat vid tanken
pa det som var i Falu slola, som ord,
fdreden se vel utrycktc det i sitt tal
s@ inleddes med en hyllning tilt nes,
ton och grundaren Karl do Magnus,



soD undcrtecknad kallade honom i liir-

ra aNskriften. Den liindningen hade

han inte hijrt tidigar€:

Jag har,fAtt ett nyu namn. Skri-

benten pasdf att han hiltat det i gmla
protokoll men det er helt nytt fdr mig.
Pe den tidd i lalun tallades jag Asbo-
gijlcn 16r att vi !a. ctl gans som sj6ng
fdr presren i Asbo. Jag licl heia kyrl-
:ingeln fdr att jag sj6ng i kvrl<an. Och

Ka.l XII eftef ett slagsmal som slulade
i segtr dver gymnasistema- Inga elaka

om rnan un.lantar Karl XIL
Och nu har jag alltsl firt elr nvtt.

- Aft Ganla Falukammtcr nr dcn
st6rsia fdreningen i sitt slag i landet

l,edrar dalmasama och sn langc jag kan
g:r ska jag lilNitka loinma n:ir ni uaf

fas. Jag ahkar er alla ftjr att ni iir med
i ldreningcn. Jas :ilskar alla dessa slijna
clmer fdr att de :ilsltar GFK. Och on
ni inte gijr det sla jag lal? ef. Att Gm-
la FalukamDtcr fortfamnde er vid se
go11 liv och se stor beror pe att dalna
sama ar s:ijakla enersiska, Iasrslog Karl
Magnus ErLandsson och rtbdngade leve
och slal {dr 5o-eringen.

Tidigare uder middagen hade re,
dakritr Kjell collin frin Hedenora,
tidigare Galder-urgivarc, hcjjt baga.c"

\rad jag langtar hetr rillbaka, till-
baka till dcssa nr dn ve.je vir var av
vtu eue och d l lbedjan en lesc l ins. . .
Ner bljcLcn fijljcr denna alton bordets
nnd och fingar Eder, mina llamer . . .

rf
i�,-
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Mrckdt rat annorlurda lbt, dA GFK stundad.t. M.n dd \ah1 nt Lar Karl Mdstus E andr
son tued tA SrathanarceArAen. V .nllitrande: siaa.
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Ddtd,ia\ 'nltlut, kn. KjeLI C.lLrt iL t.) ansat liE ran tantut d! rtnnt, 1A bddd sidol

i en blirtlision min sjal fd.st:r att dct

Dirckt lr.etn Falun ocl, lagom rjll

Italfct korn Ddl Maltias Yrge dusam-

ans ned hustru Nlargit, gitad och en

dagcn till ara alldelcs fird{ visa i f;ckan

skdvcn und.r bilrcsaD ner. Ocll me
dan Nlargit hiill notema 1i611 triI tonen
och sjdns "Jas lan heLa iff:n l.]un".

"Utfijf gamla notta trappor srn vi
trampat minga nf, dar \i ltnndc alla
oftoceratitefj rnlldc nu en hiig ung-
dom lran marlbar dncidin n,itt i to-
\igheren ;ndi idsdr och fjn",1i.ier det
i tre.lje vcrsen. Iscnltiinnande tecnd,,n
och slratr fijljde lisms ra.ler och v:ind
ningar. tsifallet talade ett tydli$ spfik:

Eit.. lLans "Tomasmass' daf jubcl-

snsterna l)'clades ganska ral i retuang-
.n, och "Camla llang" under Sven lF
mans l{:dning kunde der som sn iinslta-
de s!:inga sig pn golvet. Ka,l den Mag-
nus visade art gammal er;ldst elen ntr
dei kommef till dans. Frin vals till ni-
got cha-cha lilnande med n:got kort-
kort i amarDa avlerkade han de flesta
nr kvallens dmer. I en paus.l: de uPp-

. : .



bjudna fick t felle att ia igen sig gick
han tillsammans ned ordfiiranden runt
bland borden fiir att jubelslila med

samdiga.
Hr Yryard {rarntrtdde i nusiLcns

paus med mera musik av det egaa mar-
ret, bl a "Sjiimansdsa ft:n Siljan" vars
balgamd Iick en {ijrkia.ing I

- Mjn far hade inget jobb och fick
ast:illning Fm matros fdr om masten
pa ingfartyget Glstav Wasa. Min mor

sjorde sin junsitursa pe den bateri och
derf6. stir jas her i das.

Extnnwet "Jag kan h:ilsa ifran
Ialun" m{ittes av stomande bifall de

Vjd halv tolvtiden ijrjade jubileurns-

gastcma lijrsvinna ut i majnatten. Och
i skenet av de ganla lyltoma utanfdr

Sta mastareg:.rden sa3s 1970 nn ord-
fiirande fiiniika skjuta isang eD liten bil
med hustru lid ratten. Mannc hjalpte

1920 nn ordfdrarde drosLm pi travcn
fitr att koma hem?

Fiirmingen Gaftla FalukamFter var
pe vag in i sitt andra halvseket.

Tel  023-13500

Ca rn I a Fa I u -K a rn rd, Ie N"...
h6ller basto kontokten
med hemsfoden FALUN
och sino komroler genom
ott dogligen lciso

Fala-Kuriren
DALARNAS 5T6RSTA TIDNING
med en doglig upplogo over

3|.OOO ex.



JAG I'AN HALSA IT'RAN FALUN

hik M Yrgdrd

McL: "las hat skriuit ti nin lti.ka"

Jas lm heha ifrm Falun f{tr jag kom-

Der jNt derifrin.

JaS steg ut ftan Falu Skola klockan

Ja, jag konmel ned cn flnkt {ran var

gemensMa idyll

med en tillsats urav varens klorofyll.

DeL var latt att hitta *ift {or gmla

stolan f;nns ju k\'ar

och dcss pdl har ej {6Nandlais till

parkering.

Nej de gadla svarta lindama stod

griina en en gang

och mitt i motorsufet hiides fesehang.

Utfiir gmla nijtta traPPor som u

trampat manga er

dar vi kande alla ortoceratiter

vliJlde nu en hfig ungdoD utm marl-

bar disciplin

miti i tovighetcn anda fiiisch och fin.

Ut ur ri;dbemalta lappar eh roman-

tisti skuma skigg,

ljitd iinnu det gamla shiinga falm et

Det var "hiinnii" det var "dama" talet

hade s.lrrma glid

samma breda ton om pe var esen tid.

De kan inte bitja amo klarar inte hic,

Men i Beatl6 tun8oral d;r er de

8

Iasi de inte fyller Galder mer med

svamisk poesi

ve! de sekert mer om karl€ken :in vi.

Iasi:in Tidens vassa land har bit4a!

gnasa var idyll

er det mesta ;inde krar ;innu frnn

Annu stnr Kristine i{yrka lilsom Kullens

fdr din andakt, liksom {dr ditt hijgtids-

Annu stei det gamla kekd i Stenslmd

och pA Ellsborg,

rad i md med Hga gavlar mot gatm

An i dag si finns det risk att man kan

bryta sina ben

ner man ger pe Sbra torgets kulleNten.

Och i markema lring Mynn omkring

Vaipan o..h runt Rllm,

blomar ennu alla v:Lxter som vi jagat:

memone, tu*silago, sali! och TaEta-

som finns klistrade i vaxt herbarium.

Vi for vida kring i verldm d rarn
rikedom @h matt

vi har spotbr uti Thensen, Seine och

Tibem.

Men i sjnlens stilla nejd flyter ;imu

Iahm

.ia, sa ?ir det fiir en Falu Skols son.

JaS kan hiilsa ifran latun fit. jag kom-
mer just derifran

med ett fang av gmla nluPPlevda

Tack dh lov fitr de kmater som i

{erti e. fitm:tt
sanla os som uti Falu Skola gatt.

Hic, haec, hoc.
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BOMB I STADSTEATERII
Professor utdomde faluluften
Den 27 oktob€r i fjol utnemndes FaluN luJt otficielt till Iad€ts s?imsta, I Stads-
teat€rn stod cn 62-irig professor. Clail Brostet, ften G6teborg upp och sade iDfiir

allt {olket att haD hellft ddades i Borlang€ en i Falun. Diirm€d had€ ha trampat

pi niistan alla iinrna t6r i hela gruvsian. Bide pampar och icke-d:o satte den

pistitt uda luften i halsen och b€t€cLnade professorns uttaland€ som retrt stnDt,

Ryktct om professr Cyrill Bros*ts ur
taladc sprcds mcd er snabb vind och
atergavs i TV, ndio och tidningai.
Makthavama blev ordcntligt gramse pi
prcfessor och massmedia. Hr Brosset
hade underiikt Faluns luft pa shdens
beg;rd. Resultatet borde ha Limnats
till uppdragsgivarna Fm sedan skulle

,LA]UDETS

SAMSTA"
ha avsjoit od (h nar hans 6n slulle
ofiendiggijras. Tyckte Falu stad$folker-



...det hdnder
sd mycket...

Garnla
principa tindras

nya tnPunkter
t'rarnt'rn

RATTONALISERING

srRUKtuRF6Ri iNDi tNG

KoNTRov!RstE! !A FRicoR

iiR oFTA

F6REKoi �TMANDI RUBRIKEN

D A L A R N  A
berdr dt, onlr ti I hifi{JPrzceJJetl

lo l l  u lvecKlrngen I

TAIA.TEIIOIIIAT/,II
nu po vog
mot o{fset

t0

Uttalandet i Stadsteatem betecha-

des som ett slag i ansiklet, drttselkam-

marens vicc ordf<jrarde, Nils Steivins

undanbad sig insatser av pmfeter som
fdf egen vinning vill riva ncr och miss-
tainkl jggdra myndigheter.

Professorn var bara fiiraaad itver

realtionen. Han ansag att uttalandet

inte borde komit som nagon iive.ras!-

ning. Enligt en intervju i Dala-Demo-
kraten dcn 20 januad i ar hade han

Emnat alla delnpporier i undersijk-
ningen til1 h:ilsovardsn:tmnden i sod
tid liire den 27 okkber.

Cyill Brossets unders6kningsresultatvar

frukten av 15 mnnaders proltagningar
i laluns centrala delar. Dessa visade,
oligt pxofesorn, att staden har Sver;
ges s:iasta lult under vintern-

faluluften inneh5ller myckct hitga

haltcr av svaveldioxid. Darmot:ir f6re-
Iomsten av sotpartillar ganska leg. En-
ligt experteda ltr det tyda pi att in-
dustdcma ;r sltdahockaf. Men man
tvekar. De me vemepannoma i stad$

grytm Lan ocka vara de skyldiga. Det

5r dessutom tvelsmt om de erhe na

vardena tr helt tiltfiirlitliga ch repre-
sentativa. Undcrsijlaingsvintem var
vadret besvarligt och onodalt 16r Fa-

Lamrapporten valade uppseende

;nte bara hos uppdrugsgivama i lalun
- sraden fick {dritr. hos Natunardsver-
Let fijr att ko]lda ti ratta med p.oble-
mct se snait som m6jLigi.



Ner den ldAta stormen lagt sig stiill-

des friigan om man inte bodc under-

s6ka luiten utaflLjf sjalva stadshaman.
"Daf ar dcn silert Jn-lclet bntlfe."
Kanske hoppadcs man att vlgsk:lana
scdan skulle vnga mera j:imt?

I januai s,vnter profcssorn som ur
d6nde laluns lult etcr pl rtadcns gator

o.h i makthavarnas koffidorer. Den h:ir

ghgcn liir att avlagga rapporl om ma!

ningar ar. Iuiten i de pefiiera delarna,

sjorda undcr dcccnbcr nina.l. D;r-
fued grusades alla fijrnoppningar on
an iterstalla j:imikten.

M;tningama vi5ade att lLrflen vid
Lugret och golfbanan, dir provcn togs,

innchilll l;ka myckct svavcldnxid vrn
luften i knrnan a! en medelstor slcnsk

stad. Dctta tmts att \';dcrleltcn varit
myclet g$nsam - nien ocksn lid denna
urdersrjkning onornal ldr falu\ intern.
De riktiga \;rclcna borde enligr vJssa
beditm.re ligga nigoDstans mirt emel-
lan de som erhillits vid cle ti rnder-
sdtningama. NIen :i!en om sa :ir fall€t

:f svaveldioxidhalttn i Falun med on-
gilningar oror:icltaDde hdg.

Vid ett samnuntrnde i Falun dcn 20
janrari ed deltagand. av reprcsentan-
rer f6r bade lokala o.h centrala mln-

dighcicr besdmdcs att Faluns luft ska
mdersittas och en s k matematisk mo"
.lell gijras. Stoctholn ha. kartlagts en-
ligt denna metod. Den matcmatiskamo'
dellen gcr besked on var man ska *itta
in itgarde. fdr arL koma lill ratta mcd
vertningarna av utshppen frin indu-

stfier och arnan bcb)ggclse.

A.beret sha pib6rjas under maj nn-
.ad och pfofessor Broset rnknar med
att under\.jkningana tar l1e ar. Vid
sammantradet distutemdes ocks5 e'a
biologisk unders5kning ar' lavama

och en socialnedic;nsk helsokontroll.
Grycksbo kan bli filremAl fijf en elira

Dct finns m:nga son i dag tackar
professor Clrill Broser fiir bombfall-
ningen i Stadsteatem i hdstas - minga

son dn Lallade dct struntprat och an-
s:g att han borde ha stannat i Gijte-

Red.
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FOR TURISTERNA
Nu har det L:int! Stormaktstideff skattkista falu KoPparyruva - Ganla Mor-

mor - har blivit Falu Tuistgruva. Undd valv d:ir fiirr hackslagen klingade och

kri;kta ryggar knakade ekar nu La$ Ramste6 r6st - SYeriges Radios uts:itrde i

g vstaden Iungemr sor} hiigtalarguide.

Det lar den 6 rnaj i fjol som tvi nu-

tids\.arelser i karolinerunifom 
"sk6i in"

Falu Turistgruv:r genom att avfyra 1va

1600-taiskanoner, stijPta i koPpar fren

den gamla dksklenoden naturliglvis.

D.n ena hade laaats tum en annan

minst lika ber6md men mer kortlivad

ktenod, tgalslePPct Wasa. Do andra

hiir i vardagslag hemma Pe Dahege-

Dct var lite tju!- och raclanpcl med

nar kanonjercda avlossade sina skott-

Dytarbasen ler Edvin lalting och

Martin Carlsten frd Sjithisiodska Mu-

s6el mv:inde sig a! dcn blmd gemenc

Larolin helt okanda metoden "tutta-pe-

fangkntet-stampa-piInaPpen". El'

t;indnins alltsa. De garr a kopparrijren

du rade och folkct {.irsvann i ritken.

Fren bott€n av Stom Stdto skitts gruv-

sahr mcd d)natuit. En ny fas i KoPpar-

be.sets histo.ia var jnvigd.

Innan skjutandet beddvade $;stema
hade lommunalddet Gunnar Ostling

och lmdshdvdirgen Gijsta Euving talat,

Ama'mudkkiren i Falun hade sPelat

- Att vandra genom gruvans nldsta

delar och sludem hur a$etet ulli;lts

med mitdosamma metoder utan modem

spr:ingtcknik gd niijligheter till en ny

dinension i behaktehesnitct Pi lalu

Gruva, sacle l:i.ets hiivding bla. Det

ger fii.djupad fdstelsc ldr tidigaE

gencrationers villkor.

Man kan undra om ditidens arbetare

ijntod och dade att en gang i fram-

tiden skulle deras med m6da utnuggna

bergssalar och gengd betraktas som

nagot h6gst marklSt och. vackert av

1: i



folk i Siborlskladcr. Att gruvhe ama
en gdg i frmtiden skulle ha {alt skog
fdr millionen bara f6r att dessa besrikare
inte skulle bli fdr bldra om faitrema. An-
tagligen hade de tappat hackoma om
de hade radt med i dag.

Di den gruvliga saluten tonat bort
besijLte jnvigdngsgesterna Svante
Sv;irdstrijms utstiillning "Ialu Gruva
genom sellerna" i Bergslagets museun.
Dar hade lalukanratcn Svanre ryllt ett
rm med bilderj berettelser och fdrenil
ur gruvans historia. Textema har hm

statt fijr sj;ilv, bitdema har spmgit ur
tecknaren Bjiim Bergs ritstifi. Han har
dtat kriinikan i treuon Hstoriska bilder.

De. {inns Gustav Vasas Iefts med be€s
mannen 1533 och Stora Daldansen
ringlar mellan katama. Utste ningeD
;ir i skdvandets srud i StocklDln.

Nar d€n inbjudna delen av invignings-
deltagama {?;^vann mot mus€et - de
hadc visiterat underjorden tidigare -
st:illde s;S de ijvriga i kit fijr att bcsdka
de historiska mafker dit den s k allm:in-
heten inte haft tilltrade pn 6ver 50 ir.

I
v

l
I

STORA
Kopparbergs Bergslags A3, v;irld€N
;ildsta och Sveriges l0:e bolag i stor-
lek, har fn cirka 12.500 anstiillda
sotrl sisar tiinm€r, tilverkar papper,

Detr som vil ki;pa ri;r€Isen on
den Yore ti salu - b& vara utrustad
med en vnry d b6rs. 1969 ber:ikna-
des fiirsaljningsverd€t till 1.621 nil-
jorer kronor. Akti€kapitalet uppgir
till oDlring 410 miljono och var
och €D av de 36.500 aktierna ser 11
kronor i utdehing. 1969 vd vinsten
75 miljoDer konor. Nar man lek-
nat igenom det senaste irets kassa
v:intas viruten ha stigit ned 50 pro-

Av Storas pmdukter ser 46 pro-
cnt pe expot. HudelsstAbt flan

DonMrvet seljs nnstan bara iDom
lmdet medd mer an 70 procent av
speciakel och skogsprcdukrer ex-

68 procent av fiirseljningen kom-
mer hen stabekton. DonmaNet
svarar f6r 950.000 ton och :ir Nor-
dens sti;$ta steherk. Fdn Vikmans-
hltt.n och Sijdedo6 Lomer 45.000
ton speciaLtfl per er. Fran SkutsHir
300.000 ton massa" IrAtr Kvarnsve-
den, Grycksbo och Steldalen
350 000 ton papper och kartong.

Eiik Smdbla4 4r-erig civilingen-
jijr och \''D i Ston sade i en tid-
Dingsintervju i hihts:

- Stora Kopparb€rg ?ir svaIma-
ni;vrerad sotrr en 500.000 tons tan-
k€r. Det gel€I att *inka sig ftir ir
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1968 'krct Cunal VI sil autasd tA berset ; o en lLIktLtret fii and/a sansel. Det ul

Den historiska vandrinsen b6rjar i en
mo<lem hiss i Anfarten fren 1812. Pe

ssinetersnivan vidtar fotvanddng ge-

nom fuhtskimnndc gingar och salar.
(Kopparberget likna. mest en Schwei-
?rrcst mder tran.) Fitrst verHens hdgs
la tftbyggnad, Creutz Schakt, fodrat
med 208 meter plank lagda pe var-

Vid Mnnskens Skulla kunde de gan'
la tunnfararna slynta den fiiata strim-
man dassijus pa vasen upp ur mitrLret.
Som en tunn h:nstidro - demv nm-
net. Dagens fotvandrare lan fa en
skpt av densamma genom en liten lut-
ning ui i;ver bardtfen vid schaktet.

I Alhenna Freden ligger cn till-
malningsbrasa fttr turisten som daftftel
passe€f Urb6rdingenr Sitnke. Bida

med nmn som anknyter till NapoleoD
- som ve1 de flesta vet. Allm:inna fre-

den v den mellan NapoJeon och Eng-
land 1801. Utbclrdingen ar, enligt dr
Sven Rydbe.s vid StoE,Napoleon sj:ilv.
Onen Julklappcn, gruvms auto$af-
staille paseras. Hnr har clagens regeni
skrivit sitt nann fta Sanger. Hela m-
den av kungar sedan Vasa har varit pa

bcscik men endast dagcns tycks ha kutr-
nat konsten att skriva i mala. Om dct
nu :b mitjlist att h6ra dem irrjr de Hsto-
iska vingslagen $ sig dllliinna he.

Kanskc kan dessa vingslag ge besilta-
rn en vjsion av hur det seg ut tcx pe
midsonftadagen 1687 de vassama
mcllm de 1re gruvhalen rasade saman
och stzden fick sin Luristaftraktion nr 1.
nller ge oss m bild av de fdrskdckta
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man som hittad€ Fetmats 1719 - "1e_

vande" begravd i 49 ars sru\-rn6rker'
De g"nla schakten o.h salarna har
gmla nmn som sedm Linge 5r histo-
risla. De nya i Fah Turistgruva kanshe
ocka en dag naimns med histor;sk klalg

Vid invigdngskvalcns middas i
Bcrgslassalonscn tdreslog landsh6v-
dingcn att de n)'a delarna i Turistg -

AB

van borde namas eftcr huvudpeno-

ncma bakon projektet, disponent Erik

Sundblad. kornrnunalridet Gunnar Ost-

Iing samt {i1. dr Svcn Rydberg.

Hr E1{vings ilmlag var egendigen ett

maskerat nyhetstelegram. Stiftelscn Ia-

lu Gmva hade redan bcstamt att de rve

nya ortema ska hcta "Sundblads ori"

resp. "ostlings orf'. Det nya hischak-

tet ditu tuislema nedstiger ska kallas
"Rydbergs schakt". Det ger att bli hi-

storis)r ennu idag gemm att ilppna hi_

storiens labyrinter {ijr folket.

Vad son sig tilld.og och hur land-

slapet tedde sig nnt gruvan under tre

hhtoriska scller, 1600-, 1700- och 1800-

talen, beskrcvs invisri!ssda$n av OIof

Thunberg pn Stadstcatcms scen. I ur-

uppf6rmdet ar- All Ilenrilsons sPel,
"Frtmlingar i Falun", spelade hr Thun-

berg sandiga elva hrvudrollt'r, dimed

tecknande portdtten av negra av de-

tid.ns turister. Spclct best:t av utdng

ur dc$a tidigafe turisters slildringar av

besdltct i grursladen. De stdrsta kind;

BRODERNA
RYLANDER
FALUN

telefon 023 18660

Viirmen
h6ller
mon

sdkert

med

ERYL

STRINDBERG
Ausxsq slJivare, liade sin egcn esikt

om fargcma p: Sveriges flagga:

- Grdnt och riitt borde \ara Sve-

rjg$ nationauerger.

Der gr6na tog han {ren skogen,
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sama blmd de citerade rcsenarcrna ?ir

blomste engen Carl von Linn6, saeD-

kungen H C Ande$m och kuns Gustaf

IIL Enligt recensentema har fdrfatta-
rcn gjon ett gott a$ete och lyckats hi!
ta text som inte n{jter s6nder publik oh
innehal. Skadespelaren fick edlaste

LINNE
Cart ron, blomstermm, visiterade

det i tu< jnsvepta Kopparberget er

sjuttonhundratrettiofyra. Utbrast:

Raset 1607 var slutet pA Kopparber-
gets vcrlliga glanspcriod. Under 1700-
talet blev utfdrsilningen allt brantarc.
1881 t2indes cn gnista hopp dA man
lann gediget guld. Men det har bara
blivit 2,3 ton sedm dess.

Nu har hoppet tiints igen. Men den

hair gAngen vaniar man guldet fren
ovan. Och nog avstar vel dagens vag-
fdde gnrna en dcl av sin kasa fdr att
fl vandra cn stund diir rere bland hi-

Red.

Allmanla l;reden: Har klinsad. liirr srundtAaeatnar harkor. I dae a/ det tltnturnat olika
tlnlonAl som skiir Lrder utu.n.
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v t s s T E N t . . .
. . . att Falun har landeti eldsta eg-

nahnsbebyssclse ? Under 1600'och

1700-talen vaf Koppa.berget Sved-

gcs stiirsta arbetsplats och arbetarna

. - . atr det fanns lvinniig rdstdtt i
Ialun niisran 200 nr innan dess

egentliga genombrott? Iitr att fa en

borgare vald till riksdagsman ht
borgarna sterdets enkor en sens fa
vara ned och r6sta. Det var under
de mansa konflihtemas r700-tal di
borgama i stan ibland valde en iks-
dagsman, bergsfollet en anna!.

. . . att det osade mycket svavet Lring

Gmla Momor fiir? Inte bara ften
underjorden. Borgefkapet och
Bergslaget lng sr?indist i luven pa

. - . att Falu Gruva er eldE en dct

. . . att Gustav Vasa fitrkoilade Mans
Nilssn i Aspeboda mcd en huvud-
liinAd fdr att komma at hans anddar

. . . att fdrsta Silgen Palu Gruva
nrmndes i slr;ft r 1288? Vad vi
vet i dag!

. .. att Falu GNva de hette Tiska-
sji;bers?
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. . . ati g.uvan er 1650 gav 3.0,10 ton
Loppar? Rekodl

. . . att Falu r&farg inbringar

800.000 lironor pcr :r? Trots udlltt-
ningen frd byama.

- . . att Storas folk fiinitler fe arhi-
tcktcma att anvenda {argcn pa sina
-^.1"-" i."" -".1p' )

- . . att Kopparbcrgs liin varje ar fijr-
tomr 1-000 manniskor genom avflttt
nins? De flesta av dem rcser dll in-
dustdema ru.t Malaren.

. . . att Faim scdan eNskiftet gran$r

mot Bolhes?

. . . att det nu {inns omLring 285.000
mannisLor bosana i Dalana?

. . . att omkring 3.000 av dm psd-
lar mellan hemmen och sina arbeten
utanfitr Da1aM.

. . . att Koppa.bcrgs HD tillemmals
med Norbottens har haft de hiissta
utflyltningssiilroma i landet under

. . . att dalahi;vdin$D Gijsta Elfving
har hotat att mobiliseE DUR (Da-
lams Unddjordiska Riirel€) om
man inte lyckas stoppa folkvand-





GAMLA KLANG IGEN
Det ftom elt l,rev till Red. underteck-

nat av i;vering€nj& Nils Axelsson,

Djursholn, Falukmrat. Ett bidrag titl

eNskriften - lika s?illsynt son vTilt<om-

Tilsammans m€d 15 studentkamra-

tcr firade skrivarcn 50-eris e'am€ns-

dag exakt en vecka efter GFK:S jubi-

leumsdag. Ett smmantraffande som

sei ut som en tarLe. Over till brevet:

Den 27 maj 1970 firade 1920 e$ Falu-

studenter sO-ersminnet av sin examen.

Av erskullens 31 studenter arc 21 i livet

@h av dessa hade 16 mdtt upp i tralun.

Jubileet hadc fijrlagrs dll en dag mitt

i veckan friimsl fdr att f: uppleva Sko-

lan och Staden! i full vcrksamhel Der

ta viude sig vara ett lyckat $€PP, km-

skc sarskih uppskattat av de kaDrater,

sm endasl salan resp. aldrig kunDat

deltaga i tidigare fuaffar. Staden och

landskapet visade sig aven fra! sin biis-

ta sida besitket $nnades av ett srri-

lande v:rvnd€r!

Som sig biir bdrjade dagen med ett

besitk i den ganla skolan, nmera r.alu

cymnasium, der reltor Walter Lanne!-
mrk h:ilsade v:ilLomen och oridte-
rade besijkama om dagens skola, i n5-

2D

gon men nvcn om dess mlnga problen.

De foma cleverna hade scdan tilia]le
:,hitra negra lclitioner elter Iritt !al. I

dagens stailt differcntierade skola voro

f6ljalrlisen valnijjlishc tema ledo aven

f6r besijkama, r'ilket uppsLattadcs. Ju-
bilare.na aro rchtor Lannemark stor

tach sk,vldiga {iir lws insats, som gjor-

de iresiutet i skolan ovanligt givande.
Eltemiddagen inleddes med besttk

pe Skogskyrkosirden och bortgangm

kammteis och hrares gravar. Till min-

net av lektor Alfred Westholn, den av-

hillne lararen i frmska och latinamas
siste klassfdrcstandare, talade derar
"(lustos", Torsten Hcnrik$on.

Efter en rddtur genom staden med

besikhing av ny dh gamnal bebyggel-

se gick se heh selhkapet irnder joden,

dvs. ned i Fdu Turistgruva, som nAgra

veckor iidigare iippnats {iir allm:in-
heten. Detta ulila museun 70 n u-

der jod ha. med all ratt blivit en stor

attraktion. Pe tva timar gar man bok-

stavligen talat gdom ss :rhundradd!

Gack och se!
Undcr besdket i gnwm intr:iffade d

lustig epilod. Vid genomgang av ett

bergu med bla flera grova itrled-

ningar f6rklrade der Lvinnliga gliden,



, rrrrrrlrt {t

;

,,

sotu fii var alldeles utmarkt att hon

intc kande iill varlen andamal eller

tunktion. Olle Tuncll i balgmdcn:
- Det km jas tala on, f6r jas har

bade dtat och montcEt alltihop - det

in i princip en stor vattcDstfelpumP,

som utgjode grtrvans fijnia luftkom-

Tabln!
LilFm den fdnta studcntdagen fdr

50 :r sedan avsltrtades jubiJeumsdagen

med kamEtmiddag pe Kullen allt

cnl;gt gmmal god traditi,on. "Idrend-

ringens vind" sperades dock even her i

gestalt av musikmter, sm var nagol
friimrande fdr Studcntsengcn och som
behitvde nor,r fdr att (nttdtoftigi) exe-

Mcn det behdvde inte de gmla stu-

de.tema - inte heller fdr "Gam]a

Klog".
N.  A.

I pnrr.--u, nn i rttu sLat.t ei, tpp- l
iiillda lrcnfrr lataRnfAn ,tnnfa'r Kutt.n

tkY:;"fr;1i,:!:: j:,: A:t:;: t:x::l:. I
Sand.ik.n, .itiline. Thare EUtinE, San

I Mot?o, Kotilatnin, k.nr,oItsptu)t Ejnar I
I rhrnork. Trtthot. Liritiae o,tot run. , I

Lund.  o r tnnq.  l  an  ^ rde t t .  b lo .  t tanr . -
,  nan Tor t .n  Htn , iL ran ,  Fa lun .  t rcno-  .
I Jit. sln d,tund. sturiund o.h- a-*.- |

I rodsn l, t protin'iaUo\arc Bne.t E.,l- |
l l und ,  Raa.  L6 'b t  A t tu t  P . t$an-  Mda. l

t4gnarar?  n tAo Monrnet j  t r rnheDt ,

I i:i'::! :::: 2:T';:^!;"t#,"!" fft . t
I  D ju ) 'ho tn ,  ! 'o fee t  Kun-H.n0n Fot$- '

luatl, Ilalharuna rant bankdn. Gi;sta

ye, Sdtttji Dunik. 
_ _ J

.-:-F-!!3r--- ^l

2 l



t - -
1 VM-handsken ir kastad...

I

. 19?1(an lalun fira ett juirileum - det ar de 20 ar sedan man anange-
racle \rM r:1 skidor. Och gel dct som falubor och skidfii$un.lsbasen Nils
Stcnbcrg vill tan mm fira .let med 1974 e$ ski.l-VM! Negot som lomhu-
n . l , i d  r C r n n "  O . . i n g n  ) \ , , - 1  i i  : m i n g a  5 . .

N:ir ircts statsvcrksprcposition presenrerades lteg oddsen frjr Falun !raf-
ligt. Del tycker atminstonc Nils Stenberg som lovai atr satsa hift pi det
internationella planct fdr att fe \ { till Ialun.

I "proppen" ldresloss att Falun skulle f: 6 miljoner kronor !.dcr trc l.
f6r att bygga ett nvrt slidstadion i stzillet f<jr dc ganla barackcma pi Lug-
nef. Fijtutlaltningen er dock att man skrapar ihop lila mycket p: egen hand.
Hela anlaggningen, som byggs upp runt langdstadlon och tvi hoppbaclar,
har liostnaclsber*nals till 12 miljoner. I Strangs lunta linns oclsA mdra
nijjlighcter till bidrag- antyclda vilket gdr att sdmningen bland piddvama
:ir myclet opiimistisk-

Enligt planera sla en sporr och s;mlEll lijr 17 miljoner bysgas sam-
iidigt m.d den n)..a ril$slidanhggninsen. Det koDmer inte att vara myckct
kvar av de gamla stcngnrdsgi.clar vrn orngcf dct "gamla" Lugnet nnr allt
nr klut. 1973 hoppas man kunna nnlla genrep inl6r VM-dvlingaDa arct
dnrpa.

. Det lar fle. an en som Ldjdc ett lijrv:nat dsonbryn nnr de 6 miljo.cma
ollentliggjordes. Etter Nejet till 6sre$und oc1, ol).rpisl<a vjnti,rspcl hnrom
:rd lRr dct inte manga som todde p:1 stadiga mcdcl dll en an]nggning i
Falun. Men nu tu de stvrandc helt insrillda pa an gijra allt fdr att sath

- En hede sak i6r FalLn att Senomfdra projeklet. Staten har s a s Lastat
handskcn och vi ska ta upp den. sade kornmunal*det Be.lil Hclld;i ; c!
DN intcNju i januari.

. Dcn 28 maj i ver bcsiammer Intenationella sljdfijrbundcr var VM 197.1
sla place.as. Konkurrcnter till lalun :ir trinlands Lahtis, som arrmgemde
d'lingana 1958, och Vasttysklands Ga nis.l-Iartenkirchen- Ialon lar
ligga bra till efle. anslagsnvktcn. Dessutom lanske nan kan fl nigra poring

L
2 2

{dr ett nytt storlotell som ska ste Lhft 197.t.
HAllef dessutom alla kullor ocli -.,.. t"lm.-u lilr Lugrct och VM I

\ore det v:il rdderligt om intc dct hela skulle gi i l:s?



Folu kommun
Dd66r

Gamla Falwkamrater"

I

/, ,'

Fiksskidstodior proiekteros nu i Folun ned
sikte pA Vrlt i974. Hoppbd.kdrnd p,i 5ki55en
ineAr i dettd proiekt. Fdlun hor orronseror en
mEngrdld ndtionello miisrerskop o.h Svehskd
SkidsBel sdht V/\n 1954,

W

Vk
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En sparad ilant
tir ett lhel stycke t'riherl
Dct gtller idas ner an nisoroin, Du la! lijPa Lonrant och sitter

inrc i arbetalnins$kruven, N'ir dom verkliga tiluiillela ypPar sig

har du ied aft dn till, Der bl;r du son bcsdnmer villlo.en- Och

dt har itkat din v.llrll€t,

E. tuseniapp iI bijdar tjll ett sp,dapital Let o$ inform€ra om

olita llacerinssforner- Spark.nro i Liinspdbanten 6ppnar mang.

ffi LANSSFARBANKEN
ffi* * b"rt.r iDaiarna DALARNA

FOR ERA 6COT.TS BASTA

2rW*Ao* aft'ner iltt Ert forfogande

Telefon FALUN 023-102 83, 10703

MORA 0250-106  42



JoelHedbergs
&keri
I A I U N

valkrint
0ch

piltth,gt

GUSTAFS

butiksinredningar /n alla branscher

T R A I N D U S T R I

/ ' \  7  1 ^ ^ . \
\ o,4 rt,n I Xa ./

r J L a z u r t t  L \ ) , / Z -

- de Elvcrket i lalun btirjade sina stritmlelermser - har
menga blilande falustudcnter "pluggat" vid skenet fri! den
elektriska bordslampan.

Enersiomsattningen ar 1970 uppgick till 126.738.000 klth

E['ur*o*I F A L U N



Konnanditbalagu

Fritz Petterssons
FARGHANDET

I

Pwffens slorslq
t0rwxn!
t nramchen

Fiireningen

Gcmlq
Fqlukcr roter

vilt till antro$iir€rna utala
ett v.rmt tact f6f det stdd
som l:im.ris. Det :if tiir-

€ninged fdrhoPpring au

nedlemmana o.h skriltcns
6rris. l:isare oclsi slall
linnr .nselen samve.kan
med desa v:ra srnnrre.

Nar den ljusnande frarnild ar tzir .
tr6ffos gomlo och ungo
studenigenerolioner pd

VARDSHUSET KULLEN

s f  ADSHOTELLET o .h  KULTEN
t6 l6 fon023-19400 le le lon023 '1013 '1

Tre tips i Folun
GRAND HOTEIT

- med ett stlrt trylckeri slk revtrser. . .

mo,lernt sitteri, klibiantalt, bohbindvi, reklamaudclning
.. nabba lev'eranser !

FALU NYA BOKTRYCKERI AB .  023-18320



NGES
@
GR{
Malmer
metaller
pa alla hav
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STORA KOPPARBERGS MUSEUM

vid Falu gruva

Industrihistoriska ocL relniska sdlingd

rdiande lalu gruvs utleckling och Stora

Koppdbergs Dingsidisa v€rksaohet i

gammal och ny tid, - Kombin€ra serD.

eit museibesiik m€d cD spnnnande tund

v,n&iq i de eldre deldna aY grtrvan.

opreftider: 1/5-31 I kl 10.00-16.30;

119-30/4 ll 12.30-16.30. A!n@ tid

erter litrhandsanoAlan, tel 023/114 75.

S T O R A  K O P P A R B E R G






