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ORDFORANDEN

Utanf& mitt fdnster slyrnrner en kulen de-
cembereftemiddag. Ett hiirligt Ar, i alafal for
mig som ny odfiimnde ftirFitreningen Ganrla
Falularnrater, ger sdllsamt mot sitt slut. Sedan
,rsmitte! i vintras har sAmycketh:in! semenga
nya konlakter klutits och se menga fr:irn-
mande ansiken blivit kzta bekanra, ait en
rcdovisning i ordfdrandens spalt inte sh e fA
plaB, om eDs ett helt uppslag stSlldes rill mitr
ffjrfogande.

Det v?ilbesdkta arsmitter pA Liinmas llus
med fdredrag av Arm-Marie Redsuiim om
familjen Jobs livsverk inledde verksamhers
5ret. Den stlrelse som valdes de fil]ns fb'rteck-
nad pe annar pla$ i ArsslajJten.

Fndast ett par manader senare avhblls den
XV:e Stortr;ifien i Falm. Over 200 GFK:are
sarnlades till en splckad festlig dag i €gi av
vara rvakhbbma.siarimor Karin Marvick och
tdla HIrd.

Ett tullstiindigt reponagc om Srorrriiffen
och de olikajubilerarde fugAngama eterfinns
ldnge fram i A$skiften. Jagv l sa$kilt ri[1a
uppmiirkanrleten motde jubilennde -3 1 :oma-
TiI dems aira och till ghdje fdr alla delrl som
av olika adedningar inte kunde ntirvara vid
Siortriiffens festnAltid, a@ryes Erik M Yr-
g8rds bejublade htjgtidstal i dess helhei.

Nu senast tsiiffades en 70 tal medlemmar
ti[ hiistnttte. KA Alrngtns Sidenvaveri pA
Siider i Stockholrn var mllet fiir dagen - ett
museum sarntidigt som eS levande stycke
textilhistoria. KA Al,.nglen, driftig kdpmai i

mitten av i80Gtalet, byggde upp det genom
aren mycket frarngangsrika vavedet och hans
sonsoDs sonson bUsernu nyft liv i verkamhe-

Alla var eniga om alt vaveriet var vel veft
en resa. Sqrclsen hade na! igen beslutat sig
fdr afi pe prov och ga..aka allniin beg5rat
fijrlagga mdtet till en sdndag, fiJr arr underlifra
fiJr mera Hngvaga medlemnrar aft rcsa in tilt
den stola staden. Fdsitket slog vAl ur och vi
kornmer aven fortsaftdngsvis att med j?trma
mellanrum uhyttja helgdagar pl detra s:itr.

Och nu, nair
morkret faller

l jusstakarna
tinds i det ena
fons[eteflerdet
andra. Hgger
den nyvatdare-
daktionen sisra
handen vid
1991 6rs upp
hgaav arsskif-
!en. Det &ijjer nega veckor iln1an det ?ir dags
afi tainr med n56ta Ars akivitere4 sl der d{ ba€
att luta sig tillbala o€h nta mirmer drbja vid
1991 ,rs alla glldjeainnen.
Pa abrseende 1992.

Ann Lewis Uola



Ardigen stod ordltjranden i ralarsrolen. Fdr-
samlingenshur'lrden lyfies. Allas blickardktr
des mot den nya ordfiimnden i camla Falu,
kammter ' AIrn t€wis Lloyd , den forsta
studentskar som ne$ denna hOga post.

Arssktilteus tidiBare re.taktbr, Jdn O laf
Montelius, ger hlir sin beskri|ning dr
de W:e stortftffen i FaLun den25 naj
l99l .

Platsen var gamla:tevordiga au1an, bdnsalen,
solennite$salen (kin b3m har m:rga nrmn) i
fd Falu Hdgre Afunlinna Liroverk. Anled-
ningen var Fiircningen camla Falukamraters

Stortriiffmed
luoneumslonecKen

XV:s stortr1ff den 25 maj 1991 .
Omloing 250 gamla falukamraEr, mAnga

med sina rcspekive. hade hdnarrjfiat kallel-
sen som irileddes med samling i den skola som
nu officiellt utaniiir cFK:s kr€tsar heler IGis
tineskoLL'r

I sift hiilsningsanftimnde vat e sig ordfd-
randen Ann l-ewis Ltoyd siirskilt d[ dagens
jubilarcr. som i storr dntat hade inimnir sig
med 7O-arsjubilaren Torsten Berggen i spet-
sen. Ovriga studentjubileer som frades vm 60
OI a Enk M Yrgerd), 55 (bl a Bertil Sylwan).
50 OAde fren laroverke! och Vdlhala),45.40
och 35 er. Men deD stora jubilaren i Ar i Fatun
,r dock, son ordftfanden pipekade. staden
sjlilv rned 350 ar pA nacken.

B.inkam dr nla, ncn annd\ b aLLt frdh batkaa|eh titt eubbdrna pd fiEeet desdnda, kuade .le
254 tutnarande Jalukhratetaa kahstdtua.



"Falun hff f{irlomt sin sjril"
Av den anledningen gick Fogranmet i stads-
jubileets tecken.Antil:varie Daniels Sven Ols-

son ffn Dalaflas museum iriledde med en

historisk expo$ 6ver Faluns historia och be-
byggelseutveckling. Han pekade pa del unika
i gruvstadens kalald:ir, detkargaomredetking
gnrvan, de gamh gardtrllamed sin svartbruna
fii€ och slaggb-.5yggelsen.

Antikvarie Odan Hamdn (student 1965),
ocksa har fidn Dalamas muserm, fo{satte

med att visa ljusbilder, tva fu gergen med elt
gamrnatt fotografi vid sidan om ett nytaget
&enexak sarnmaplats. DA" om intefiirr, kunde
rnan se hur bebyggelsen har zindlats radikalt
under fratnfiialt de senaste 30 Arcn. Med ali

Iaft haivdade han att Falun til] viss del har
fdrloratsin sj:il.'Det:t OK-macken vid Gruv-
galan man mirms n;ir man far ig€nom sta[" .

Annlli mittenav 196Gfalet varbebyggel-

sen i stadsk?iman rclarivt ordd. De bd{ade
ri\.ningamaking StoraToryet.Vannbadhuset
ersattes av nya polishuseL N&gra 6r senare
skeddedenokinsliganydragningcnavdksviig
80 ffin Gavbhelbf de bl a Asgatan kapades
och Bergmii$ar€ns tjenstearklv ftck stryka pA

foten. Men haII ville Eors detta i e mehupp
en alldiir pessimistisld bild utan menade as
mycket ger aft fitrbaittra och pekade pa de ftna
miljijer son tsots aft fims kval

ArkitekRagnarOstlundfortsaite s€danpe
detta tema och visade exempel pa nybyggda

MTD EN ANNONS I FALI' KURIREN
NAR Dtl 62"/0 Av rrusHALLErY r

FALII KOMMI'II.
aTs-stadsllk 1:a halwaret l99o)

viir^r nAm-rnAme nAmt
Falu Kurinen

DArltRNAs sr.'RsrA' rrDNntc
()23-935 ()()



I93 1 drs studenter hJlLat Anders Jobs ne.l hans e 8nd s.i\er

ornreden som man har fitrsdkt anparsa dll den
kingliggande miljiin. Sa har skefi i Ostanfors.
da.r man har arb:let med pastischer De nya

husen smailier dlir mycket bra in i miljdn Den

eviga ftagan bland arkilekel om man skall

anvzinda ett sldant bebyggelsesa$ har, enligt

undertecklad, d:ir fett en bra ldsning Hellre
pastischeri en kainslig miljd iin et! aldrig sAfini
arkitekr'itathus som inte tarhainslntill omgiv
ningen! Fdllm it fair ijvngt Sveriges arkitekliii-
tasle stad utanf6r storstadsomradera och man

har manganldade omrlden att varastoh 6vet

Sedan var det dags fijr kalTe och mhga

kiira areNeenden och "minns du..." i Kristne-
skolans rnatsal.

Efter sedvanlig fotogrdferjng pe skolg&-
den liallfft den nu heh eterstilda Wallinbys-

ten, somju utsattes fdr ett nesligl sp.iingatten_
tat i december 1989, fanns mitjlighet att, under

saHumjg ledning av dagens fitredragshAl-
lare, bese gamla ochnyaplatserochbygguder
i Faluns innerstad.

Tl5ngsel, vSrme och fdrvfring i
RAdhuset
PA kviilen hadc Falu stad hbjudit till viil-
komsidink i detnyenoveradeRAdhuset- Trols

langs€l, v:irmc och alhna,i fdrvilTing var del

en trevtg ulplevelse att fil lr:inga innaddr

Rldhusets mumr. FdI mangen falustudent var

det nog fdrsta gAngcn mar var d:ir, sAvida inte
nAgon ungdomlig fijnyndelse hade medfijn
ett ofiiviliigt besdk hos stadens polismyndrg
het!



KvAlenfortsatte sedarrned sedvanlig mid-
alag och samva$ i Xdstineskolans marsal.
Eff or ordf drandens vllkornstord upptraddefa-
lukthen Cartabile och sj6ng kim studenl- och
vArsanger

4Garsjubilaren IGrl Wolfert talade och
konstatende att av de 40 som tog studeDren
1951, var hela 27 stycken n:irvamnde ikval.
lnte illa! Han erinEde om ganila ldrar€ som
\4kar och 'Korken" och slurade med alt uF
bdnga en skel ftr Absefi ftiends.

ItAn sitter i oss dcn gamle studenten-.t'
Den evigt unge snrdeden Erik M Yrg&d hiil
ett oturglornligt hogtidstal, se srrskild anikel.
Han avslutade med aE alia nirvarande ur 193 I
lrs studenrkull sjitng nlgra sanger av den
dyrkade Ande$ Jobs. De vm v:il samtriinade,

men sA Feffas ockaderna akiva&gang varje

Konmunahedet U]f Elgemlr hade fafi
fitrhinder i sisfa stund, sa i hans sd le fran-
fijrde kommunalredet Hary Akesson sadens
hiilsningar och tackade fttr maEn.

Tmts att "Im Zgeuneilager inte inledde
dansen, se var det tull fart frh bddan. "lin

silter i oss den ganle studenren..." vartydtgen
kviillens motto. Och behiivde mm [iska stru-
pen stod Katarina Rundquist, studenf 1 8,till
tjiinst i baren.

Kviillen kunde ha sluiat Eevligare fttr un-
de{eclarad. Vanan hogen blevjag kvartil sist.
De var min rock bona. Ar der nagon som seit
den?

JM-Ohf Mo relius

1926 da stu-

Kdllstfin,

ErikTibery



En miistare pi
medlemmar...
Som alla medlemmar mycket handgripligt
erfarit, har GFK sedan nagot Ar ba&a en ny
matrikolansvarig, niinrligen AndeN Johd.'rs-
son. En hel del har hiint, inte mins! under de!
senasle ar€!

Et! helt nytt medlenssystem har tagiis i
bnrk. Nu fr,.rns fdrEningen dokumenterad i
Anders pe$ondator, pa arbetsborde! hemma i
Stureby. utanf ijr Stockholm.

Anden, som var elev pA Lhoverket mcl
lan 1936 och 1940, lyckades. som han sjiilv
uttrycker det. klara sig ifiln DcF-uppdrag. I
gengiild satr han i GFK:S slyrclse melan 1957
och 1982. I 25 ar varhdn altsA skatimashrE for
camla Falukamrater. ett naturligr uppdrag
kanh?lda. fdr den som vm redovisningschef
pA f bnakingsbolaget Valand.

I 1982 &s ersskdft finns enpresentalion av
Ande , och hans alla insatser ftam till dess.
Men hans eryagemang i GFK upphdrde pe
ifie! satt de. Som spludlande pensioniir har
Anden lyckats bercda utrymme ftjr annu en
insats fitr GFK. Och bereda utrymme :ir del
verkligen {ilga om - bland engagemarg i SPF
Stueby, Dalaf eningen, Wasa Foisiikings
Pensionlrsf orening ft nsarAnders med husE!
Aina folkdans minst en grng i veckm och
dessutom vard,man sdndag.

Hurhinnerhan? LAt oss bara konstalera aft
det verkar fungem alldeles utsn:irk!. inte minst
fijr Fijrcningen Gamla Falukamrater. Inte nog
med att AndeN tillsammans med en annan
Anders, Anskifrs€daltdrcn Anders Miller,
upprAttat e$ hch nyn medlemsregister pe dala

med all! det uppfdljningsarbete som det for
med sig.

Anden har dessutom medverkat till det
stitrsta GFK-utskicket pe m:nga ar. Under
hdsten skjckades ett dire]ladiessent fi lgefor-
muliirui tif alamedlemmar. TiI dags dato har
241 svar inkommil, med l5nga och underbara
rEdogorelser fijr vam mcdlemmars liv och
leveme. Dessa svarharAnders l;ist igenom, Se
smAningom kommer alla nya uppgifter a1t
loms in i medlem$egislet, Svar€n zir nume1a

sammanstllllda och utgajr enrik killa fitr inspi-
ntion och infonnation.

Tillsvidare vilarvaramedlemmarshistoria

ryggt hos Ande6 Johansson, en mistale pi

A n Lewis LloJd



Pengar
ar inte

^  1 1 r
AII L.
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vi kan hjalpa dig med.
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Appendiciten
Nagon talade om Wingtudh. Fbwisso dyker
det upp glimtar fi{n hans tid. Mitr helhersin-
tryck stAr starkt - men att frnga detaljer Ir inre
liitL Anda hdr har till dem man mims med
uppskalEdng och glzidje, de som har dstat

Det dreminne ti|er lekor Kai Axel
Wingturlh som den.fbrra,irsskrifien

fonu.le sig till fbljs upp i dr av docent
h,ar Spak, Sinrishanfi, som utan att
1)aru medlen i Camla Falufulmrater
|elat bidra till historieskriyningen om
de nne nkirklige pe dago g.

runor i ens ungdoms 6r.
Han rcpresenterar fdr mig bede del stabila

och det konsh-uktiva. Der iir inte baradet attjag
kan sdlla upp v:il en pluton av hrare ften
tidigar skolor, vilka avgjort saklat allr det.
som ftr mig zt svart att definiera vid enjiimftt
relse.

Kunskaper, inlevelse parat med fttstAelse
ftir eleverna, hans underbara fitrmega ag med
smamedeltransfercraintebmatoimfal(autan
levande verklighet till oss och fdrstl€lse rill
varfitrvi san diir. Det varnagor som glep vtuda
se unga genemtion. Att jag sedan inte fanade
altt Zir fitga ait orda om. Jag tillhdrde inte do
uwalda som var destinerado till spec. mane.

Mon Yi kornmer ifien amner, der var
appendiciten jag skulle beitta om. Men fdrsr
tarjag dndAe$ afirat minne, nAr vi seg en glirnt
iv&lit?res armars sA i $en skumaansikr€. Han

horde avgjon ifte till den mimiska eliren.
IIan gav oss en gAng i uppgift att ldsa

problemet med vinkels tredelning. \4 s6g lite
fitrvanade pe varaidla Hade vi inte f6r$etr atr
delning alls inte gick och inte bara det, det var
visst bevisat afi delning inte gick. Ande borde
det ligga negot i uppgiften. Sry*ta i anden
(mtuDe nAgon av oss kmde bli en ny Abel)
gick vi sabdes hem och grubblade. Nej. det
gick inte, blev vArtsvar. Menjo, der g& sadeen
ensam stlinma- Den tillhdrde Petter Karlb€rg.

Om vi var mer filvrnade :in WingArdh
dverltuerjag tuhistorien attb€ditma- Sjuilvk{art
fick Petter stiga tuam til Svarta Tavlan fdljd
av en nlstan dodlig stillhet i klassen, inre ens
'Ibtta flinade. Rask demo$irerade Petret sin
praktiska metod. Det tog Wingedh en bra
stund a$ kniicka den ndten. Han lyckades och
fttrevisade att det ftjleng ett fel, men endast i
teorin. Det var nog nagm decimerer, som fana-
des. Men pmkisk dog metoden(rchWing&dh
var den f6$te att erkiinna att losningen var
genial. Men nAgot Nobelpris krmde inre falla
ut.

Man brde kiinde i Hassen och sag Win-
gArdhs uppskannjng. Hmhadefanerninstone
ett gus afi gro. Det var det har striivade €fEr.
motiveringen f6r hans giiming.

Men iiver till app€ndicitefl Den intfiffade
som sig bitr vid tiden fttr ,rers sista skivning i
fysik. Dylika o\oingar hiirde fitrvisso ej ril
mina sta*arc sidor Jag tsbstade mig med as
beditnmingen av rnig miijligen L:unde rnildras
med hiinsyn till mitt dol_umenterade lidande.



Platt inte. Andra dagen efter opeEtionen, de
eterangoma Lrmu svavade itver lordden, kom
genom skitterskanett meddelarde att bemlilde
gynnasist skulle begA skivningen iellet utan-
ftir s?ingen.

Min framtid tycktos fitbleha. Problemet
var alls inte enkelt. Det - han min rumskarnmr
- var fitu Borlinge. Bara det sade en hel del pe
den tiden. D:inil var han kmror och ftf-
p€stade mitl liv. Han kunde i e helia tyst ens
en minut, han diig nog blott fitr iijrsta versen i
vade psatm. \artuosrnlissigi drcg han mliga
hisrofier Ochjag kunde inte Hra bli att skratr4
ftjrmodligen ir€djag migunder skntten. Vmje
historia blev till en katastrot Nu giillde der afi

stoppa honom.
Det positiva fitr konrnande ar, som hans

verksamhet ledde rill, var att jag kunde lin
mina adepter att aldrig draga ens en vits ftir en
i buken op€rerdd patient. En sMan kan fa sd
eler ga dirEk efter ingreppel MeIr han far
alddg skraltA det kirlrls som han slits mitt iru.
Deraf Enemde pmgomai Da es I nfe no m1ste
te sig som bleka imitationer i jiimfitelse med
vad den oFremde ursiitts fiir Kundejag altse
fe denne i itwig! sympatiska individ att vara
tyst i fua timmar?

Det blev en kamp mellan slarka viljor.
Bara en enda historia kunde fffstdra allt. Ilan
lttstod mig nog inie, men rcspekrende min

FOTO A-BILD AR FOTOBUTIKEN I\4ITI ICENTRUIVl

Vi har eget fergfotolab, der vi giir dina fargkopior med hdga
kvalitetskrav, du far dem dessutom ferdiga pd nagon limme.

Stor sortering av
Kameror ' Projektorer . Kikare mm

Tillbehiir ' Album . Ramar

Valkommen till oss, Vi kan foto.

I
t



itnskan. Sekom Holst - eller var det l-alle - upp
med konvolurer, allt medar skbtenkan stod
d:ir med sitt stoppur. Hon hade vmur ilme fren
pulstagningen. Nog sagt, skivningen awer-
l?des.

En uppgift varjag osiikerya" begepegenr-
ligen inte mycket av trgest?ilningama Kvar
stod sedan nigot helt annat, den vid der har
laget sv6rt psykade kartom. Han bokstavligen
eruptemde, Den som seft E!]a i arbete vet vad
jag talar om. Mina sm:irtor fick jag nollstiilla,
den tacken varjag skyldig min v5n.

Pa 6:e dagen ftjrenades jag lter med klas-
senfiibediimd.g. Flisk varjaginre, alerskulle
dr6ja veckor, varav delar tilbringade pA lasa
r€tters labomtorium. studiema f6rde ril en
extraarbete om sjuldornar i udnvigama- Men
den sakenhbregendigen intehit, det iirbarader
att minnen vecker mirmen.

S8kaladesjagupp,det gii defirstdsden
ldrmig dinmigauppgiften i slcivningel Den

skulle f irrklaras fitrklass€n. Minlijsning vartil
min ftjrvening latt, men der IijreUg &e rakle-
fel. Nu giilde det aa Iiikla riitt. Det hade
kanske inte vatfu sa enkelt a$ renskiva en
kladd i sAngen, nair min pikur aven i uppdtt
sl?ilning v5cker fttga fttrsdels€.

Kontentan avhistorienEratrWingerdhvar
ett med sina elever. Inte ens ett itgonblick fitll
det honom in, nif han gen eft ffjrulende, an
nagon skulle missbruta de$a- Just att har
litade pA oss var en av halls menga fina egen-
skap4 en diir sjabn ske igenom. Det varbl a
detta. som gjorde att vi var sl samsiiimala.
Storheten i rnlnniskan ligger ime i hiiftiga
erbdrder eller hogljudd stdrtuna- Sedant pas-
sade inte Wingerdh. Man Lunde itnska att alla
liirarevarit av Wingerdhskaliber. Mendet rren
utopi. Kvar star An aft han lade en stabil grund
ftir mir fortsatta utbildning.

Iwr Spak

Kitp iildre Arskrifter!
Imdn av ti[grng siiljercFK Ald€ anskifrex Tillgangenpe 6vei€xemplar zrdtCig fdr Arcn
1977- 1980 och 1982-1990.Av iildre A^skifter, ftrn och n1ed 1952, finns ensrakaexemplar
kvar, med unda$ag fiir Arcn 1956,1959, 1965 och 1976.

I qqo e rs skil l kosrar J0 kronor inlj u.ive porto. Owiga ergrngdr | 5 h.onor inkiusive
porto. Be$ellnjng g6rs genom insA$ande av belopp pa ftjr€ningens postgirc 2583-3. Ange
vilkenelerv ka e$sloifter som iinskas. Fitr drgatgar diir endast ensraka exemplar finnes
bdr kontak trs med rcdaktionen innan b€st5llning. Se adress mm pa aman plats.

Betriitrande irlnehel i ersskifrer hiinvisas till den konologiska karnlogisering av
artiklar som fanns infdrd i ersskriften fair 1989.



31:omas
60-6rsjubileum
Allt sedan 1936 bar vi 31 :or tsaffats vart femte
ar. Eftersom leden glesnal - fr o In 1986 har 6
kamra&r Lilinlat var kets - och vi inte vet hur
i:inge vi f,Ihavarandra, har vi under senare Al

tlIrffats varfamat ,r och de allra senaste eren

OIIe Wima skri|er on 3l :onas, nu-
mera drligendterkommande , men detta
Ar siirskilt betJdelsefuUll jtlbileun - 60

dr!

vaieer. \4harocksa genom enkla "bdleliner"

helit varandra underfittade om vad som hdnt
i den garila skolstaden och bland kamraterna.

Allt detta har astrdkornmit en samman'

hellningbimd oss, somnog torde vmaunik fdr

en klass ganla lifoverkselevei En samman-
halning som betytt mycket iiir oss och som vi
haft mycken glrdje av Vi var fi6n bijrjan 18
latina.re. 1 6rcalareiden garnla44nglealinjen
och 6 i den danya 3-arigarealinjen. Samrna]F
lagt var vi se.bdes 38 st.

1991 var det 60lr sedan vi tog studenten
och detta sammanfdll tursamt nog med GFK:S
sronriiff. Fdr a$ fe [tet mem tid att umgas med
varantlE anslog vi hela tu€ dagar for jubi16et.

Med ar edning av dagens b€iydels€ hade vi
ocksifi jrfit$ta gangeninbjudft vamdamettill
evenemanget. Anslunringen blev dver forviin-
tan god rned fijljande deliagale:

Gunvor Brehne. (f Etiksaa), Tiery, Paut
Wi.tigsso,l, Batldnge, Svn f.enling, V.il-
Linsby, Sune Hn ling, Paftille, Birgq a.h

I gege l Nofiin, Nacka, Nils-Olo, Norell,
Roru:kge, Benil och alla T lestaim,V.istends,
EikM ach Majty.gA l,Uppsolo,Oue och
Dae|! EalAdn, Uppsala, Stis och Elsi. Lind-
nan, Enkitpi,tg,Arulers och U a
Schwonbon, Lidinqri, O e Sundstrdn, Skel-
leJted, OAe och Cant Winan, Falun

Pasar na siitt som alla tidlgale ar sanlades vi
nder Aterseendets gliidjo vid Wallin-bysten

utrnf(ir velt gania Lhoverk. Wafin-bysten
som flir nlgot 3r s€dan utsattes fijr efi sp*ing-
atlentatavviirstingal.varty hdefortramlde
pa r€pamtion.

Sa vandmde vi som fijrr uppfijr de n61ta
kalkstensstegen i tappan upp til den fint
reslau€mde aulan, d:ir vi under Erik Mafhas
YBArds ledning sjitng - om en med delvis
sFuckna gammelmansrdster - nagm gamla

Jobs-s8nger och "Don blomstedid nu kom-

Detta:ir en dtual sorn betyder se myckel
fljr oss. Den miffrer oss om mo€onbamerna
med Emil Herlenius i "predikstolan", om svet-
tiga nngsloivningar och om skolavslumingar
pA verarna, dl sommarcns hifligheier med
gdnska sol och bad viintade.

Efter en kort promenad samlades vi hos
Carin och mig till en liien drink och samvaro,
de vi ocksa bekantade oss med en ny fomr av
iildreboende. SA bbv det ansluEing till stor
tliiffens armngemang med \dsning av Faluls
fina radhus och middagen i Icistineha[en.

PA sondagen at vi lunch tillsammans pe
rcstaurangen i det nya servicehuset BryggaEn
(f d Angbryegerieo och sA $ltldes fiirden i



egna bilar nomt mor i iiirsta hand Oxberg, diir
Erik M Yrgard har sitt sonmawiste - en tjusig
gamrnal ffibod med ett flerlal hus. D:irvankades
kafiemed dopp och seflck vi beskedahans och
Majtssan ingavgarr,1atfidrtjfteruwaldamed
konsErdriig fantasi och anangerade ti1l eft fas,
cinerdnde galleri av miinsHiga figurcr

Farden gick vidare till Birgers och
Ingegerds sommarvisle i Vasselbacken i Alv
dalen, dlir de gamla shrdenlkamGtema
undftgnades med den mest fitrfdriska
la'middag jiirnte dryckei Diir sjbngs och
skeladcs och holls ral och Enk M underhiiu
med seng dll Iu!a. Alla daner ned undadag av
Gunvor. som hor till kannar-krEtscn. inrog sin
middag pA fuvdalens Horell under viirdskap
av Ingegerd. Natten tillbringades dels hos Bir-
ger, dels pa Hote Trc Bjitmar

lagom morgonpigga gav vi oss mr u! pi

vildma*stur per bil genorn bjomriket och lill
Triingslets vatlenloaft station- Negon bjajm sAg
vi r,nie men de!:irimponenndemed dessa stom
ganska ordrda market som ma.n hoppas slip-
per y$erligare vanstillande kalhy ggen.

SA smaningom kom vi till Alvddlen, diirvi
fick bese det nya utomordenrligr fina och
vilordnade Porfyrmus6et med tillhijrande
museum om myrrnalnsupptagning och jiim-
trllverkning. Fijnumma inte atr se de$a mu-
seum som tordevara det endai sitr slag i landetl

Efter en enkel lunch pa Alvda.lens Hotell
vdJ det se slut fijr dcnna gAng och vi eteNiinde
alla till vardagen igcn. sq,rkta inftjr livets
vedermddor med minnei av eit lyckai jubi
leum och av gamla goda kanrmrer N:Lsra ,r
h'.iffas vi igenl

0lleWnan

Yrgdrd,BertilTi.l-
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DGF:s ordfdrande
har ordet
Gyrmasieskolan iFatm Ar s€dan 1983uppde-
Iad petueskolor PeLugnerskolan Iinrs natur-
velenskapliga-, ekonomiska-, sociala- ochdi-
ve$e yrkesftfberedande linjer PA Haraldsbo-
skolar fi Ims tekf sk4 sairihllljvetenskapliga,

Den nya tiden pA den nya skolan har
rcdoyisart i tidiearc drsskrifler - iJbre-
kamnande fa N DG F : ordfdftnden. I
Ar sL,riyer nwara de oftlfriranden fbr
DaIa Gymasisttrirening tud1ra rader
on ltl,et pdskolanidag, sA8kik intres-
sant i dr efrersom stdne delen av verk-
samheten st rs lrdn Haratdsboskotan.

humanistiska sarnt yrkesfdieredatde linjer
Defia medftir alt fdr€ningen ftamfdr aldra i
vdra hjairtan, Dala cyrnnasistl&ening, nu :ir

uppdelad pe tve skolor
Detra har bade sina posiriva och negativa

sidor Dels har man ganska liten kontak med
den alrdraskolan, men landrasidanharde som
g6Ten yrkesfitrberedandelinje mdjligheta$ ge
med i DGE Tyvrrr rar de s:i[ chais€rL utan
DGF bestlr nSstan enbarl av "teoretikef'.

DcF-stlrelsen skab€$eav Fpres€ntanEr
frrn de bAda skolorna, aven om der i ar (91/92)
blivit en viss snedftjrdelning tilt "H Bos" fttr-
del, 12 sryrelsemedlemmar mot Lugnets tve.
Trots delta fungenr styelsearbetet ganska
br4 aven om stackarna pA Lugner ibland fAr
slita sitt anletes svetr.

De arrangemang somvihararordnattorde
vara snarlika de som "allrid" har genomfdrts:
Hitst-, Ver- och Skottarsbal, Vis- och
poesiafuiar, Luciaspex, Kiilkbacktivling, ut-
givandet av Galder m.m.

Laser man gamla Forokol fr{n 193G



l97Gtalet m:nker man att tradirionema har
fitr5ndrats en smula. Sjiilva gundid6n iirl:var,
men u$drandet har anpassats ldr aft vara lite
mera tidstypiskt.

Det som tekyrDrarmig som ordftrarde:ir
att det finns en klar brist pa engagemang hos
dagens gJ,nmasister. I och fitr sig g5r folk pe
vdra arrangemang, exempelvis Varbalen som
bnrkar besitkas av ungeffA 600 personer, men
engagemr sig i dvrigt inte alls.

Iblmd kJlms det som vi i sry€lsen lever i
var egen Lila sfiir, ut n kontak med de vi finns
tilft ir: g],nnasistema. Vsst. folkblnmedlem,
mar, men sen verkar intresset svakE och gym,
nasistema tar helt entelt for givet an DGF
stailler upp och otdiar exempolvis en Hijsrbal.
Om vidlremot skulle struntai Hiistbalen, eller
ulte ge ut negon Galder, skulle det bli err
Iamaski utan dess like.

Jag vet inte vad rnan ska gdra ftjr aft viinda
dema tend och fl gyrurasistema lite mer
':livliga", men vi ska fitnijka med det genom
adt ordna menga medlemsfester med olika
leman, t]? vikingar, flower-power osv.

VAr dnskan:ir afi so studenremalevaut lite
mera dn vadjaA tycker atr de gor nu, fttr det ,r
vlil aitagligensom "de gar astOtarna"slger
Alt rnan alddg har se rotgt som under studie
tiden.

Avsluhingsvis vill jag saga ati arb€tot i
stlrelsen gAr viildigt bm, och der iirinrebaraen
ita att va1n styrelsemedlem i DGF, utan aven
etl rent noje. Jag antar an dden far uFisa om
DGF har en framtid, men penoriligen tror och
hoppas jag att fitreningen kornmer att fnnas
kvar l?hge tiil.

Jo,&s Mellq,ist
DGF-orllfiranne

I
I
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Minnesfirare!
Jubilarer!

"MdI,iskn rindar yina Arer Dalatand,
"ui Iriska rindar spela fh oss unTa!
Skipp nord.an lbs frdnrtAAens ndelann
att stdnsa |i teryisor fijr oss sjunga!,'

Se kvaderBertil Lunel i Dala cymasistftjrc-
nings paradmamch til Anders Jobs' musik
Den hA{ veckan har han btivir bttnhdrd itver
hijm. Men jusr i dag har vi fafi hopp om en

Erik M YreArd bg sin studentexamen
reda l93l .Vidcamla Falukanrcters
XV:e Stortrdff alhttry han hdgtidstatet.
I kontaklerna medredaktionen har Eik
M yrgard gefi ossflia htituler au stryka
i nanuset, men redakio en har ansett
talet yara ay sddant intresse att det hdr
dterges i sin helhet.

dktigr MonDags-vader Dei iir Mors dag i
moigon, ochviitjuhiirfdranfi ravrrungdoms
AIma Mater, var sF:nga men kirleksfijla
Mot Falu sl@la - Hic-ha€c-hoc.

Jag tinker iala val om heme - "NiI nisi
bene" sku e vi larinalE s5ga" \4s$ dl hon atr
nAgot skrattas At (och klagas pe) men mem
hedns :inda. \4 har ju ocksi btvit gamla och
fatrstAndiga canrla Falukammrcr. Somjiga
rycker sig ka$ke va|a "gamlarc" (om ock inre
fitnt ndigale) iin de flesr4 r ex &grng 31, vi
somt var hapnad firdr 6Galsjubileum. Tja
si tyckt€ jag, och sA kommer Totla BerggEn
och kallar mig bamunge - hrn firar ?0-
e$jubileum. N3, vi kan viil stslmra i den er-
gangsden&okonologin och sjunga med

Ghnten och Magistem:
"Ann' siter i oss den gamte Studenten,
Blaturc niktan dn fodom han var;
Hissar iimu medfrdjd ungdomens
I4kingsllagg."

Men att jag blev anmodad aft hela hi,g-
tidstaler kan bara berc pe an stlrlse.n velat
hedra denna trofa$a Argang 31. \,i lackar.

Nu Ar det narurligrvis en omitjtig uppgi
att samla och ge uttryck at alla nirvarande
ergangars sp€ciela klassrumsbunalna upple-
veler, stitrmingar och kiinslor Min situarion
lihrar organisiens i Karlfeldrs Vlnrerorgel:

"Du Mgaorperk, jag Ar en nan I i

och sanlar dtu ndngfad, sd godt jae
ken I till enighet."

Jag hoppas atr det skall innas ett fitr alla
igenkhrltigt gnrndrema som var ochen sedan
kanbyggautmed egna variaiioner, argangsvis.
klassvis eller varp&invis. Och vissr hrr vi
mycket gemensamt:

Dalarna, de$a som det heter - onbilig!
vacloalandskap, vars pilar vi har burit pa vAra
skolnttssor - vi var Dalagynna$ster, srolra
som tuppar ttver der,

Falun, som finns L:var efter 350 & ach
rydligen tiin}erleva vidare. Fatun somgav oss
den splill<melodi, som fttmims som en trygg
folkvisetonniir ga^.niaFalukanralerihtjg still-
n1rlg. t ex Hdrs Wenhen, yrtrar sig i massme-
(|1a,

Falun, med ganla koppardrgiga Morrnor
och den stila fl)ra.lrde an, som jag besjungit i
etrjubileumskviide ldr manga er sedar

I
I



"Vi 
Jor I ida bing i firaen, \,i wnn i-

hal spoxat utiThenlsen, Seine och
Tibern, nen isjALens sti atruklerlry

ja, sdAt detlh en Falu skolds san.

Skolan! \4 kiimer oss saliga som pilgrimer
dver aft - aven om skolan som institution
omdanats och omdopts - skolbyggnaden finns
kvar. Det Zt naturligtvis h,ir vi skall fua vara
minnen. h:4 dAr vi niift r€ddn niitta rappor
Hiir fims g€rt r lr.i, platsens ande, som
mkilektema talar om.

Jag har ailednjng att kiirna mig s:inkilt
glad iiver ar! vtu gan{a skola st6r kvar. Jag val
arbetarpojke. Varen-22hade en folkskollztare
i Ostsa skolan brckt sig upptitcka attjag hade

vad man defiirtiden kallade "liishu\ud" och
6venygade mina fiir;ildrdr om att jag borde
tentem in i lrroverket. Min viirld ftsade sam-
man. Jag skulle bli "e liiroverk$tttta' Mina
lektanuater skulle med avstf dra sig ifrrn
mig,jag skuUe bli utestingd ftan den v:irtdjag
zilskade.

Enmorgon niirjag tillsammans med nAgrd
kamrater utan liisbuvuden gick Promenaden
till skolar\ vesEjag och pekade pA lifoverket:
"Ja dnska aft hioverke ska brinn opp." En
karnrat skvalkade fdrslls, och jag fick skAm
mas infor hcla klassen (det fick man pa den
tiden). Det var ra$ At mig.

Just i k-va[ air jag siirskilt tacksam ndr an
Maktema inie villfor min beg:tan. Jag hade
tur Tack varc den h:ir skolan komjag in i en
rikare viirld, diir man ka$ke inte blir se vzirsl
nk pa pengdJ men diir nar aldrig har dkigt
och alltid iir i tevligt s?illskap - som i kvill r ex.

Jag vdr9 Ar. 9 futog det attkomma igenom,
hela tidcn i samma sko1a. Att ala eldenstadier
melkn 9 och 18 dr fanns iepresenterade i
skolan var dagmotverkade stadieisolering och
kSndes samtidigr tryggt och sp?imande. Bete
endemdnster och vrJderingar - skolans anda -

dverf irrdes om:irkligtmellan eldengmppema.
Abiturientema var eti slags hjiiltar fiir

snApojkama. 'SA d;lr ska jas ocksA bli en
geng,tankteman.PAgyrnnasietfickrnannya
kanuater fren hela Dalalagen. Vrlket urvall
Konstighog var de lita dukliga som vi, fast de
hade gAtt i Borliinge och Mora De sm3lr in i
gemenskapen och bi&og till ait skolans anda



ficknya drdg - och attvikundevinnaKronprin-
sens pokal. Utan Borlingegrabbamahade del

iffe gefi.

Det var en mansdominemd skola med ett

stlrelseskick som kankamlterisel?s som upp
lyst despotism. Det var fitrvisso en lycktig
til&agelse nar flickoma kom, aven om de
skapade en stdrande oro hos skolpiftame. Men

nog mfute vzil flickoma ha naistan sto*nat

infdr den kompakta mar iga kamratandan.

Det behdvdes verkligen ett kondng med mil-

dare fliiklar.
Det var den gamla llirdomsskolan som vi

arberade men aven lekle - oss igenom. en
skola med r6tier i medeltidens latinskola. ra

tionalistisk, velenskapstroende med en sialk

intelleknrell tradition. S k fasta kunskape!
reglet loglskt tiintande var hmgsvagen. Sko-
hr sAg som sin ff:msta uppgift att Ugga
gunden tilt htigre studier va.a en fo$kola ri ll

universitet, som mycket riktigt skickade ut

sina liirare under beteckningen ceraoler lor att

kontrollera att skola,n inle tuskbyggde. Elit-

skola" skllldes den nair den avskaffades - inle

umn sarkastiska och harmsna rillrnzilen frAn

sina kitiker
Men vad iir det som :ir huludpunken i

kitiken av det senaste fdrslaget lill gyllurasie-
skola? Jo. just ail det inte ger ti dcklig $und
fft teorctiska, vetenskapliga studier Det be
hiivs ju cn kader av folk med veienskapljg

kompetens fljr atl vi ska k_uma havda oss i

intemationell konLurrens. Det 5.I oftankom-
ligt. Och de som us ul till eler v:iljer sadana
studier rnastc f5r tid pA sig o€h mA.ste fa arbeta
tillsammdns med negoi sa nir jiimbijrdiga,

kitiska och stimulcrande kanrdter
Vetenskap iirettm6dosamt och tidsoda.'de

jobb. Det giiller att bdrja och boja i tid. Jzimlik-
hetsideologien f& inte hindra wgdornar fian
att bli sA duktiga de kan och vill - och som hcla
folket behovex

Det :ir klrn att vi behbvde en ny skola

motsvaidndeddens kav ochid€ex Det blev es
slags tolv8riS
folkskola, som
gav allatilliille
att med ver
gamla rennino-
logi - ta realen
och nesEn alla
alttastudenten.
Det var en



nemnde satsning pA utbildning och bidmg ti]l
att dva konsdade sl(mnlor.

Vifi ckbreddpevarubitdning, och s5$kilt
pa g/nmasiet skapades en mlnsHigar€ och
friar€ arda. Tack ochlov f6I den! Det fims sa
manga underbara ungdomar - ftimodig4 aln-
biridsq vaddsvana - som har ga$ i den skolan.
De iirju vAra bambam! Men det rScker tydli-
gen inie. Har man i ideologisk jzlnlikhetsnii

lijN6(1 plessa in alla i sarnrna folm? Uka viil
som man inlntar skidgyrnnasier fitr a$ fa
eliditpare kunde man v:il inr'nta forskargym-
nasier fiir a$ fa elidolskare. Ar det inte en
ninsklig dftighet aft f:l utvecklas ti]l griinsen
ftir sin fonnaga?

Jag erklinner att det hiir :ir en v:ildigt sval
awiigningsffiga. Vad jag i det h5r samman
hanget haj velar s[ga air ba]a: Var ratwis mol
den gamla lardomsskohn, v8r skolal Den val
kanske ine sa dum i ala fa[, och vi blev ju

heller ifie se durnma - tycker vi. Den gjode sl
gott den kunde. DA! Heder At denl

Ochhederathnmal FdIettmycke!blyg-
samt ekonomisk vederlag fijrsbke de fdr
medla den sarnlade menskliga kunskapen till
ett rnanga garger motstrtivigt och svarbemas-
fat auditorium. Vsst kan deras metoalik verka
umodig, menvem arklagar Ceasa$ hustrrfiir
att hon inie arv:inde Elektrolux danmsugare?
De giorde sa gott de l(unde under sinasizimbil-
der som vi gdr urder vara- Ibland sa' viil
falupojken inom en: 'Niimen iinta?"

N:a gamla elever b€rA$ar om sina gamla
ttare i den gamla skolm, far man Dtt den

uppfathingen au litarkgren bestod av hrfal.
Tja, vem ftamsdr inte som kuf, om nan
dagligen och smdligen rnaste stA in{itr 30 par
kitiska 6gon hos pojkar, kanske i slyngeul-
derl som Egisrcrar varcnda liten egenhet
ellerawikels€ ikl5dselochupptrddandef&att
fe fte omviixling i en hiindelselits vardag?

Och sa Srju en bel?ittare angehgen om att
estadkornma en sklanetrekhos lyssnarna och
berafiar sada,.rt som gdr sig. Jag behdver bara
ga d[ mig sjiilv. Blir del t ex tal om Hagelin, sa
drarjag helst hms red til oss i fitrstaringennar
ha,r mdewisade i habohra och kom in pa
alkoholen: "Ska I supa, pojkar, ska I boda pa
morron sa a$ I far ndje av det hela da'n." Jag
farm senare att hm hade fitt. Och Emil far sta
i liilfterepose med Norbecks Dogmatik i ena
handen och en pennstump i don ardra och - fttr
att minska v& liixbitrda - rcducera Guds egen-
skapor fi{n 14 !i[ 9. Kar en stackaN s]ndig
miinniska bli suveriinare?

I vara Arsskifter fims ala de gan a Hrar-
originalen avportliitterade, oft ai kosdiga anek-
dotel Taik. om de inte bade funnits! Vad
sl-ulle vi dA ha talat om och sloasat fu pa vela
jubileer? Nr, de flesta ldrama var nalurligrvis
vanliga hyggliga medmamiskor och yrkes-
mrn, som tyckte om oss och sittjobb och som
gjorde sin plikt i en icke spektakiiir vardag.
Bland dem firms mlnga som utrn att ha gefi
upphov til skoihistorierfir altid bskivit sina
nanu i elevemas hjittan.

\41ket monumeni over den gode liirar€n
har inte lektor wing&d faft i den senaste



anskdftenl Och-framfft alltochala-Anden
Jobs, de mSnga studednrgengamas gemen-
salnme sangh.rare. Fdrra arct kom en bok om
klanen Jobs, prsenterad av fitrfattarinnar vid
senaste a$miite. I kviill finns h:ir den filmste
vardar€r av Jobs' minne, TGeNjubilaren Tor-
sten Berggien. Jag kan diirfiir fatta mig kolt
trots livsnng tacksamhetsskuld.

Anders Jobs ldrde oss musikens disciplin
genom at! l?ira oss an*inda det medfddda, liift
tra.nsportabla instnimenrer RosTEN. vi fick
sjunga unisont, och d2tfdr fick alla med sig en
sAngskatt ut i livet, en mycket originel sAng,
skati dessuiom. \4, nrgAng 3 I , har de senaste
decenniema inlett jubil€ema med aft samlas i

aular och sjunga nega av Jobs' sanger. \4 har
&iortdetidag. Detairockaenmonumenrtiver
den gode lrlarcn.

Nu kanske negon tyckerattjag b64ar Agna
mig et skiiruneleri. Ftir nog var v:il iinda den
gamla skol"n ontiligt kiinslolds och st*ing?
Jovisst. nAgon s€rrsibilitetsEdning bedrevs int€.
Men vi ska kornna ihAg att hela tidsandar var
sedan. Jag behiiver bara hiinvisa till gamle
falueleven Ardelius. Dctia sagt som en fiirkla-
ring, inte urs:ik. Det skulle se vara" tyckte vi
pojkar. Det galde ju tut fosEa styvsinla och
odygdiga skolepillartil godamedborgare med
aNvar f6r sig sjnva och varandm- \41ket Ara-
gandc! Att de orkade!

Bokia
BOCKER &KONTORSVAROR

DD.
D
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"Sanninq och d!9.1,
K dt le k fbr ftideneby srl,
Ltdnad Jttt konune och la]ar."

Se sjitng vi i Wallins medborgarpsalm. Men se
var det heller ingen som spr:ingde Wallinbys-

Skolnoralens httgste dvervakare var efoms,
siiftets biskop. Sa h:ir tir eforus vid Katedrdl,
skolan i Uppsalahasagtvid en avslu[ringi ,'Tre

ting viljag lageaederpahjittai, gossar De tro
laftaalt minr,as, ry de bijrjaalapa F. De:iro Flit,
Fitmitjsanhet och coda seder" Ja. drbersan
hcr och flit hiuls i trra. V:r tyska nybii4rrbok
bajrjade se h?ir: 'Bete und arbeite! Ohne Fteiss
kein Preis. ' Det sriinde ju rned vad som srod i
gddsltrift peenav Valhalas mordlravlor: "Hopp

finnes alllid fbr den som med allvm arberar.,,
Skolrns liv varrcglerar i dera.tj. Man vissre

exak vad mm skulb hila sig rill och avstt
ifran. "L:irjunge infinne sig rill undewisningen

snygg och ordentlig kladd", slod deti skolstad
ga.r med dess h:irliga konjunkiver. "Snygg"

betyder $attad, kanmad, nagelperad. "Or-

dendigtkllidd"b€ryderatt man inrefi ckkonrma
i trasiga jeais eler ulkledd dll cowboy elter
indiai. Man skulle enkelt unryck- vara hel
och ren. Sl_ulle man inre vaga saga om den
gamla skolan ati den var hel-hjiinad och ren-
hjAfiad? Ahinsrone kan vi vi fa lycka sA i
lv;ill? Ar delkanske sadana viirden man tinter
siika sig tillbaka till. n:ir man nu proklameral
gctrlet som Mordlens afionde? 'Wer lebr,
darf sehcn", stod dct i ryska gr:rmmariken_
'Tan tro1", sa'lbsen.

AndA bbv vi inga dygdenrdnsier. men vi
var rndoklrinelade till ncdborgerlighcr och
belastade med samversbetinldigheter,'\kmp-
]er" med ett lincord fren latinet_ D€t beqder
egendigen "smfuten". Frln en synpunki sen
hdde vi - med elt modemt uftryck - grus i
v:ixeltAddn, negol somju hindmr mlngari[r,:t
Ien till s),nd och safter ned fanen mot snabba
klipp och arbctsfria vinslcr

\4 bytte skolstadgdn mo! viknrgabalken
och lade ut, fdn€ddamed kunskapens hfudsal-
lde skinkor och roha fSrbogar, ungdomens
rusarde mjcjd och idcalens sjdkon. Moi en
ljusnande framlid? Inte rikrigt.

Situationcn dl var kusligt lik dagcns rned
Ugkonjxr*tur. induslddajd, knschcr och ar-
betsldshet. Men hopper var vfu viin, och vi val
pigga pA aft nyu. Och nog fick vi uppleva nyir
i en utstrAckning som vi aldrig kumal dromma
om: vMdskrig och viildiga omvalvningar,



atombombshot och miljitfiirstiiring, ung-
domsrevolter och tilltalsreformer, sarnbo,
bingo, ATP, DDT och myssolja, piler l(lark,
L:virurliga pi.ister mygel, fiffel, klipp och eko-
brott, gisslan och bar*ran. Och sA efter "alla

dessa ilagar", dessa limmar. nasEn pA dagen
fair 60 & sedan - hissade vi "ringdomens

vikingsflagg". Bjlden passar bra. Den tredje
examensdagens namn var Ingeborg. sA vi kom
opp pe Fritiofs saga - ejejej. Men det gick.

vi latinare fick med hApnad och beunilnn
bevinna de otroliga ftamstegen pa r€alamas
onndden,naturvetenskapochtekrik. Deiriickte
inre med ry der korn ryrndftrdet kvantfysik.
darorteknik, hjanbyte, genmanipulation, anii-
biotika, laser osv osv.

"O 
Eue mutatio rerum!"krmde \ilarinarc

utropa.

Kan marbehalla sinidentiteii f itiindring-
ens viNelvindar! Ja Andi? \i E.iffades hiir vart
femte dr och kande igen oss sj:ilva och varur-
dra- Det var som om ingenting hade h:int, som
on vi inte ftir?indraB samycketsedan vi delade
Hassrum, skolgSrd, fotbollsplaq DGF, gym-
nasistbal och studentexameDsspiiming.

Det behttvdes inga fitrsiLliga rekognosce
ringar i nomenklaturan, vi b€hdvde inle larya
oss, det var bara afi sa$a igang och ha llevligt
tillsammdns. Att ha en sedan kets. diir man
alltid k;inner sig hemma, "II icke det lycka?"
Dei ?ir inte tmdra pl att gamla klasskanrmter
har en sadan konldav miu i idrnndringens
v::rld. I lre, fua, karaske nie irhff mrn tillsam
mdns och i sanma tjgonblick eriimt en bit
verklighet och vetande. Det kan skapa en
tastare gemenskap ain den mturfAr i en syskon-
lJe$. dAr det ju siilan fiJnls j?i.nneiga.

Nog vill mdn vtil radda den gemenskapen
genom att med j:t'nna melamrm etemppleva
den. I aEmpplevels€n sdker man ju ocksa
stuningenom sig sjiilv Det Arett trevligate sAtr
iin att krypa in i sj:ilvra..rnsahingshiiket. Hos
defl estafi nns enijnskaraft €ddadetlijrf lufila,
att tsiiffa manniskor som har varii med en i ett
betydels€fullt ogonblick eller skede i ens liv.
Man rycker att man fir tillbala en bir av siri 1iv
eller fir den b€kiiftad och forklarad. Mirinen
?irliirZinderliga- I ljuset av nyaupplovels€reller
belysLa av aidra som varit med kan de fA en
aDnan karakrir, bli httare aft hantera. Mirnen
b€hdverodl .Tegndrkalarbamdomsnfnnen
"de ros€ngerdar i adh sinnen". En modem

I

'.

.:

I
I
Enk M yrgdd, stu.l.ht I931 , jtu hjalp hed
hiktofoheh ar kvall.ns toastd4tet, Lan Gus



poet, Benil Maninsson, uttl,cker der se h5r:

Det endn
i ditt ftrflutna

Ar ditt sdtt

Du kan aldtis fdrlora
rdtten att Jdrsonas
med di egen

Det dr albig fdrsent
att ii
ett lrckliqt Jiitlukt

Mittfddlutrahari alafall blivitlyckligare
genom attjag hfi fe$ g5ffa karnmter som har
delat del. Karratskaper har vuxit ut till en
vdrNkap som vityckeratt vi skavejda ochvam
rtidda om. Jag tsor a$ menga tycker som vi. En
ftuening som ser som sin uppgift atr arbeta fijr
en sAdan genesskap iir ltjFisso vard att leva_

Gania Falukanrater..

Ett fyrfaldig! trve ftjr ver fijrening: camla
Falukarnrater!

Erik M Yrgdrd

E/,NIENEilS EIAB
ALLT INOM EL

023-260 40
Sturegatan 34
FALUN



Som Forminskund
har du en personlig vdn

hos oss.

Om du s,afat 60.000 krcnor e el
met I Gotabankn fAr ctu blt Frir-
,nanskund, oilket blan.l annc,l
hnebarafi du sliPqer a a.sntraLgi:f-
tet, bar lafi.tre atfA LAn, ghng ll
jourbaoande bank rnn ti kl2O.O0
0a4e tadag ocb att du fAr et inter
n..tionellt bankkon ubn dEaugili

acb tAtu?e tnJonnation bem.
An utisentligare: Du fdr.lu en

egen banhtn1n, en pe^onhg kohtakt
sonlarkanna diqacb bj,nber me.l

RinE ass. H,ibJin s en u1n som

Gotabanken
- FALUN -

Telefon 023-184 00



Skolkikarcn pd Falu Uircyerk 1952
1967 tiqika fd stadskkalen i Falun,
Stig Forssling, berAtar omSelma La-
gerl)f ach hennes yerksamhet i Falun.
Ett par elintar frdn 35:ornas 55-
drsjubileum bjudet han ockrd pd.

SelmaLaserldf
och Falu Liiroverk
I slcivande stund, d v svecka4T lgm,avhAl]s
i Falun en sk Selrna Lagerlitf,vecka med
utstalning, filet fiiedrag erc pA Dalamar
museuln. \'idarc tearefttrestillning pA Stads-
teatemmed spelet JerusalemwA. Veckatime-

bar bl a att staden fick besitk av lektom Sig
vard Lindquist, som tjairstgjorde vid van laro-
verk i slutet pesO-talet och des:tskilt intresse,
Iade sig ftfSelnas akiviteter under sina Fatu-
ar 1897-1m9. Han har i tu givit rit en'\me-
slai{t"i Dalamas rnuseum (lll 55) KingSelna
lngerliifs Jensalem d?ir der finns Atskilligt av
intresse fitr medlelnmafr|a i var fdrEning. Jag
tog kontakt med honom i emnet och han
rekommenderade mig de an lita ver ddskifr
fitmealla vad som $r var gamla skola.

Sekna l-agerldf kom ju ti]] Falun med
anledning av att hemes syster var gift med
lsgmdstare Alrlgen vid Bergslaget. Niir hon
luDnit sift rcnomm6 genom bdckema; ciJsra
Berling, Gudsfteden, En hengdrdssegen rn fl
blev hon ett hdgt v:irderat byte som f{r€dmgs,
hallare, nAgot som hon emellertid suetade
emor De system hade tre sdner geende i
ld,roverket lat hon dock iiverrala sig av dava-

rande rektom Enfi Salilin, "en mangsidig och
omstridd trEison" edigt Lindquist, an med-
verka vid en av rcktom anordnad familjeafton
i gymastiksalen i okober 1900. Diir hste
Selna ett par berrnels€t De vise m;ilmens
brurnl och GafilaAgneta" f6ren auditodumpA
150 peNoner. Selma skrev i sin dagbok om
tillstallningerl, 'Mycker bra ', och var beuten.

Nash gdng hon uppsAdde pa ftiroverker
vari december 1901 och dei fitelisningsfihe-
ningen regi och i liiroverkets "stom sal".DA
berlttade hon orn den Heliga gmvens kyrka i
Jemsalem. dit hon gjon en srudiercsa tillsam-
rnaDs med vlninnan Sofie Elkan.

Aven vid detta tillf:ille var hon mycket
nitjd med sin Fesentation som A}ldrdes av 400
prsoner i "till traingsel fylld sal". I ytrerligare
eit par Sal inska familjeafbar medverkade
Selna I-agerlbl dels i november 1m3 de hon
faiste ur HeffAmes piingaroch dels i november
190,6 de det var utseft och fullsatt och ftitken
Selna liste ur sin da:imu ej ulkormabokNils
Holge$son.

N?ir familjeaftnama agde flm i gyrnna,
stikluser kfi vi alla tainka oss hur det tedde sig
liam til rivningen 1935, olijriindrar i stor setr
sedan del byggdes 1866. Men n:ir dei gAller
"Slola salen" sA kan det inre g:ilh ver gamla
aula pA ftdje eiagen, en:ir dennaelage aillkom
1908. Efter samtal med rektor Valter bJmer-
mark. som sasom bekafi skivit l,lroverkers
tnstoda, sA bijr bereclcdngen "Stora salen".
aven kallad Solennitetssalen, ha varir den som
senare blev vAr @ckningssal, d?ir Ruben



Hellnan och Theodor Glasel fbrsdkt bibringa
mangagenerationer de fffsta och kanske ay€n

sista konsrdiriiga f:irdighotema. Denna teck-
ningssal bdr ju lijre rcstaruedngen 1908 ha

vadtnastrn se stor som den nuvalande, och nu
mycket uppsnyggade aulan.

Selrna Lagodiif kaindes aktuell i samband
med undeftecknads 55 A$ studenljubileum
vrren 1990, som bl a agde ruIn i Odd FeLlow-
lokalema i Cenmlpalalset vid Stora Torget. I

detlahus i htjmveningenen tnppaupp flyltade
niirnligen Seima in i april 1 902. Huset var da
nybyggt och hennes vlning var stor och pam
pig. 12 rum och kok. Det var samma & som
Jerusalem eft utkom och hitjde hennes inkom_
ster vlsendigt. Inom var slrden*lassharvifdr

itvrigthaftnu fiamlidne \ilhelmAhlgpn,som
vm systemoDson till Selma.

Selma Lagerl6f k6pte som b€k nt lEdarr
fdre sitt Nobelpris 1909 en be4smansged vid

villavagen. Hennes tridgard dzir gdnsade til
Folkskoleseminanets, nuvamnde Beigslags-
disponentens, fastighet. En av de dAtida
elevema pA seminariet, framlidne konstsEren
Ejnar Norelius, klind bl a frrn 50 ArgAngar av
Tomtar och Trcll, har beraftat att hans familjs
hembitrlde, som ett par er vistats i Jenrsalem,
ofa inviterades till Selma. Vid de,ssa besdk
tsaskade Selna och flickan fram och tiilbaka i
udgArden , varvid flickan pumpades pA falta
och ftuhalhnden i Palestina, tydligen liir an-
vbndningidenkommardeJe salemtvA.Ejnar
Norelius och hans karuat Ug spionerande
bakom kusbfirsbuskana och iaklog intr€sse
ral Negadvsammaavffi den f alms niiniiget
ine pa seminariet utar flickoma fick ga ned
notjiimvagen och pojkama upp mot Selmas
domiiier Menga av oss mims nog ocksA atl
Hroverkets awaden pa 2o-talet sarmerligen
inte var mycket alt sklyla med.

L-Atmig avslutamednagra aJt*indbaratips
i srmband med studentjubileum. \455-eringar
Unade vela inpairmade studentuppsatser och
lfiste upp negja utvalda och av de bllsta infitr
hela jubilemsskaran. Det klndes underban
att uppleva k;iislan i de ungdonrliga tanke-
gangar. som kon til utryck se ftiskt, frii,ck
och ft:ischt. Slrsklt vaclre nume€ riksbe'
kante Ulf Hard af Segerstedts uppsats om
Fantasien anklang, och tots att Harau Ahlin

Sehna lzgqlal , 49 et gannal loh8mletad i tulonqEr

lFda Bisq Nutu3bn, Fatun, ois



betygsat! den med "a' var den Hnefitrned-
lande modersmahl:imren Valter La.rnermark
helt klar pA att "A" var der tilbbrliga.

En dryg tinrme av jubileumsdagen till-
bmgte vi ; det nya skolnu#et i Valhdllas
bottenvaning. diu valtmdsraren Gortfrid
Bobergbedttade och visade. Han varundersin
mer akiva tid skolvakEnastare vid Nonilunds
skoh pA rekor Erik Kdmings !id- An hdm
honom beriitta om stldning, snbskotl'ing och
golvfemissning (minns ni glansen och lukren
ddrav?) var verkligen iidspragbndc. Men
Boberg orkade och it forlfaxdnde en srrrk man.
som sedan 8 6r vade somnar deltar i den
befdmda Nijmegenmarschen i Holland: 4 mi1

i 4 dagar med 10 kg packning. Denna marsch
hdr anor frln 19i 6 och iir alltsa khrt iildre iin
Vasaloppe!.

Srig Forss/lng

Den smdskrift son omtalas i denna
drtikel har nunner 55 ach kanbestdl-
lus Ird.n Dakrnas museutn, ftl A23,
1 8 1 60. M er kisning am Selma La|erlnf

lin s ocksd i smdskrift 45 "Selna La,
Eelldf och Falutl" sannansfilld ar
Birgira Ddr.Ianell pd Dalarnas Mu-

t^kraiio\ i 4\!!1' h:a nttt r qr bldn^ E, rkju arl, d)

Oo.hno.enr.tr*
LANSMUSE!M F t JR  KOPPAREEF65  LAN

.  Ddne :  s . s i o  *o i  v r ssBFr rAscaRD -

. RUiEBOidFE TH!^STFdM5^OPMANS6AFD

BNqihOiidANE SELMALAGERLOFOChFiLUN

SJgUd L NdqV9: XRINC SELMA LAGSLdFS JER!SALEM



BOST.ADER
FI-TlIILIR.TJMI

TRADGARDEN
F,AN,{JN

: a

tjigenh€t€rm i det lmiga la tiidg6rd€n vid homnadeE norn del mittemol Ostn skolsn
hn blivit €ft€rtmktade. 25 fmiljs valde FUTURL,M tedg,ird€n fijt bJgghet pn i dft dd.

Ku.Iinns (30 nor) Storl€k

33 Iiigenheter @h 280 n, semenslaFlokrler siir infltltningskiara i Nissarden i december D9r. Nrs-
gerden ligg€r vid Svrrdsjdgatan och Promenadenm€d Walhrlla i ryCgen. Den ligeer 2 tvaaer frin Stora
To€er och all service. Alla liigenhehr med inbyggd bdditappmpa$srirg saml saikerhers och tryss

Las€nn€ten hyr Du. 6r aki€i.satsen har Du del i seneNlopslololer och vns ba$ervice. Aktieteck
ninsen cb lagennelsEsemtioren htr pAbdrjars i nov€mbq 1990. AldeBkav vidtnnything 55 ,75 ai

52 krn 10{1000 tr
72-14tum 125.0001r
77-19k1n ,5J00 kr
92-172Wn t50-175.0{l0kr
102-l06kvm 175I)00 kr

Upptysnine och prospekt Inin

trlALAFINA
INVEST

Stigaregatan 7, 791 73 Falun. Tel023-257 0O



REDAIflORERNA
1991 var pa manga s:iat ett specieft er fdr
Ganrla Falukarruater Vi valde ftjreningens
fijntaLvi iigaordfiil"nde,denxv:estortl5f,
fen avhdlls i Falun och en ny redakion ftir
denna e$skdft fick bd4a arbeta.

Somsigbif iignas stortutrlmme i anskrif-
ter at forcningens XV:e storraiff Jan Olof
Mon!3lius rapportenr om srorrr,iiffens alla ak-

Uad niMs Du Jidn skoltiden? NAgon
spe cie ll Lirare, nAgon spec ie I L hAndelse,
gliidje- och torqesturuler...? Allt dr vAt
kommet ti U Ganla Falukawater s fus
skrift. Kontukra redaktionen o du.ri
nedye*a. V dr tacl^anna fiir a a
bid:rag

tiviEter Som en extra hyllning ti1l de sriindigr
Atertriiffande 31:oma agnas dessa siinkild upp-
mitkamhet. Erik M Yrg6rd har vSr igt sdllt
nranuskripter till sirt mycker uppskattade hog-
tidstrlt Arsskiftensfitdogando.Ollewiman
skiver om 31:omas 6Gersjrbileuml

' Docent Ivar Spak, Sinrishann, son utan
an vara medlem i Gan a Falukarft?uer velar
bidra till historieslf,iuingen om bland amar
leldor Karl Axel Wingardh, skiver om nAga
dagan sp€ciella upplevelser i Falun. Fd srads-
liikalen i Falun. Stig Forssling, belattrr om
Selna Lagerldf och hennes verksanher i Fa-
lun,

Den nya tiden pe den nya skolan skriver
nuvardnde DcF-ordfi tianden Jonas Me qvist

negn ord om. Redallionens rarke ih an kon-
trnuerligt kr}laan till dagerN Falun och daifie
minst tilt dagens $,nmasieskolor i Falun.

Till denna a$shjJt har den mangtuige
rcdakttien Rune Sjitddn, efter v:il fiiriftat
v:irv, l:imnat upFrager. Men nAgon "rikig,,

efterrriidarc har han inre fAtt. Redakarnskaper
imehas nu av flela personer spridda melt n
Falm och Stockirolm. vilker har sina fdr, och
nackdelar. Ti[ fddelama h& atr ansvaret et
kolleklivt, det vill sagaatr ingen har det. Vi kan
ata slry1h pA varandra sA ver Ni, ktm
hsare, vad Ni har aft vlinca.

Dennahairligakdisla av ansvarslijsheihin-
draross dock inlefran an hoppas an &sskiften
1991skaliockat i hsning - och mer iin giima
til nya bidng.

Sludigen elt srorr rack till Karin Nisser
Utan hennes idoga arbeie med annol]ser rilt
dema publikarion ver vi inre var vi varir idag.
William Nisser tarnu 6ver dema del av rEdak-

L6s Gustafsotl

G an t a F a L u kr mr at e rc d t s s kr iJ1 p ro duc e n s
jdrndNdrunde neddeskop pragraMetAt-
dus Pagewker B i&as till drsskrijlea aot-
tdger tutulliStris sotuwnligt edtackrah
het och i alb formeL On nbjlishet finns dr
dock redaktiaaea ra.kanJdr bidras pd pC-
diskett. Kontakta rctlahiahen f.i merc in



Sista ordet...
Yrkesinsp€kterade trappor
'Urholkade trappor i stola byggnaden" dr
yrkesinspekionens i Falu disldk ben?hning
pe den kulturhistoda som ganla falukammter

upplevervidvarjebestiki liircverksbyggnaden.

Y*esinspektionen har genonrfdrt "sys!em-

tils),n"vid ladstingetsulbildningsfttFalbing
och pataht de slitna trappoma som ett arbets-
miljtjproblem och i sitt inspektionsmedde-
lande stiillt kavet atl "tsappoma i stora bygg-
naden skal jlnmas till".

JO walin - frter pl plah
I folm arsskriften beraltade divarande redak-
toren Rune Sjitd6n om spiringningen av Wal-
linbyslen. Efler att ha genomgatt re!€ration
fi nnsdennu aterpAph$. Bergnanskonstgjuteri
i Stockholm har reparerat. Elt arbele som vi
alla tackar for

Sedan bysten a\tiickes 1917 hm den, re
datlionen veterligen. ftrlt sitla pe sh plats rned
undantag av tv! rilfdllen. I b6ian av SGialer

kopplade okiinda gzimingsman vad torde ha
varit en bogserlirn til Wal]in och bjdd pe en,
lyckligtvis, ko$ ektur. Denna gang kiivdes

inget stdne ingEpp ftjr att tueNtiilla J-O.
Spriingningen i december 1989 far viil

fiirhoppringsvis irmebdra att "han nu fet vad
hrn trl..."

Stilsorter och tmdition
Som deupprnlrkamma s:ikerfigen noterathar

nagondng hlintmed fffeningens lagerloans pa

fmmsidan av denia eIsskifl Bokstavema,
son tidigare varav enhelt arl,']an sElson ?inden
som fiins i namet Gamla Falukanracr, har
nu bytts ut. De har ockse phcemts j en annan
odning :in lidigare.

S)'npunkerpade$amottagesnatu igtvis
av rEdakionen.

Kassaskdp
\ d flytten av gynmasieutbildningen - och
DGF - ft6n Trotzgatan drabbades fiiEningens
kassaskep av en iiten fades. Ennyckelbrdts av
sifiandes i Hset, varvid sldpet ej hDnat iipp-
nats under en liingre period.

Elt spbrmrnde itgonblick var det dbrfffrtir
skape! val oppnades med hjailp av lassmed.
Tyvairr varilmehal]etinte lika spiinnande. Ske-
pet imehdll, fffutom diverse pappet elt antal
rnedaljer lbr vinnac i K?ilkbacksdvling, samt
4.80 tr:Icmor i lo-ijringar.



s$'dl* GLASOGON
eller

KONTAKTLINSER

Omuunns om**ii wtrlsmnx
Falun Mora

Holmgaian 17 Kdpmansaian 3
bla23-21711 te l0250-1o642

Fr;rclag med ar Solidls\relse
Leg. optiker och behiriga ka taktlinsaptike'.

Transporter

Box 4046,791 04  Fa lun
Besoksadress: Kallv ksvaq€n

Joel Hedbergr Akeri IB Tel023-29S O0



SIORA

MUSEUM

Industrihistoriska och tekniska
samlingar r6rande Falu gruvas ut-
veckling och STORAS mdngsidiga
verksamhet i gammal och ny tid.
Kombinera gerna ett museibesdk
med en sp6nnande rundvandring
i de tildre delarna av gruvan.
Oppet: Maj-aug. dagl. 1O.OO-16.30

Sept.-april dagl. 12.30-1 6.30
Sldngtj N ydrsdage n, lAn gf red age n,

m i dso m m arafto n, m id so m-
mardagen, julafton och jul-
dagen.

G ru p pbesok ette r f o r h an d san m iil a n
per tel. 023/1 14 75 eller 158 25

STORA
I-i'jdquisr Trrlcri AB, Ti.rp 1992


