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ORDFORANDEN
Jag far bdda med en u$iik lrdn hjiltat,

fienhela sq1elsen, attfussl(Iiften somDu nu
hiller i Dn hand iir se fiinenad. Det heter
fijrvisso batre sent :in aldrig, men vi lir
medven]ir om att detla dr afi stracka,s \4il
li Et.

Etterlysning
Vi vill i detta sanmanhang passa pi att

upprepadenefu rlysning som gjordes i sam-
band med kallelsen till arsstiirnma 1993.
Finns det litrslag pi en fdrsl:fkning till
rcdaktionen - g:ima nagon som nyligen
pensioaeraB, som har inaesse eller erfaren
het avjoumalisrisk eller dylik, som brirmer
avllh gtan attiindigenfd gdranAgotfdrGFK
och de g:unla falutraditionema? Har Du

Till hoget ordforande Ann Lewis Lloyd och
sitknde sekreterare Ulla Lindqvist

ftirslag pi negon sidar person - Dig sj?ilv
ellernirgon av Dinagamiakannater- hor av
dig till nigon i styrelsen.

Jobsdonationen
Med detta sagt vill jag anknyta till en

afiikel i denna irsskrii. Hildur KmnE-Jen-
sen stir fcjr en fullddig presentation av en
uppsats kring amnet "Sangen i Falu Hdgre
AllmiirmaliiroverkunderA eN Jobstid"
IlilduruppniirksamnarbehovetavattJobs-
donationen, somnumemhar sin hemvistpi
gapskullen i Kopparbergs klrka, ordendigt
ti$ om hand, inventerLs och gaires kand.
Srynelsen harmed gLidje givituppdmgettill
GamlaFalukanrrdtenKainRinge, pensia
nerad bibliotekarie och hemfl,tad till Fa-
lun. I irsskifun fcir 1993, som skall ut
komnra till jul i er, kommer sanrlhgen afi
uppm:aksirmmaLs.

Medlemskap
Jag vill ocksai dennamin spaltpaminna

orn mijjlighelen alt inbjuda garnla falLkam-
tater irtt bli medlem i GamlaFalukamrater.
50kronorkostn det, 500 konorfiirst?indi gt
medlenrskap, och fiir derma skiirv far man
tillgangtill detniitverksom allavi somredan
nu aiinedlemmar har sidan ghdje av. Post-
gironunret:ir2583 3.Enperfelcpresentt l
den gode v:innen son, har a1t, kanske?

Fdr varje gang vi tr:iffas sus jag av



\ilkeD trjag hadq att min gode viin under
grmnasieiren lan Gustafsson nigra 6r
aildr€ men fast beslufen att vi ynge sl(ulle
bevara och njuta av hditionemA samt nu-
nFra en av ersskiftens redakiirer - fi,Agade
omjag ville bli medlern Tiink omjag hade
g.itmisteomdeth?ir! Ellerf ettv:intafl era er
innanj€ konrmiti kontaldmed nigon som
k?int n6gon som... Du kanske kan gitla na-

gon av Dina gan akamratersailj]naliiinst.
BAtfe sent ?in aldrig, somjag konstatemde
na$a rader hitgre upp !

Hic, haec, hoc-
hlikningarfrdn Din
odftmnde

Arm lzwis Lloyd

Kop dldre Arsskrifter!
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Anstiimmai 1600-
talsmiljo

Arsstiirnnar 1992 hdlls den 29 mars i
den sa kirllade SchdnfeldLska praktsalen i
Ganrla Stan i Stockholn. Praklsalen ligger
i hj:ttat av de hus d:ir Modemta Sanrlings
partietnu huserar. Aven om byggnadema i
ijvrigt har kontodsemts och byggts om i
manga orngingar, se $ir Schijnfeldtska
praktsalen L:var i all sin urspnrngliga skitn-
het. OrigimJmilningartrin minen av 1600-
taletprydedoldarandetakcrhv:iggar. Stiim
man inledales med att Ty'gils S:utund, till
vardags ombudsman pa Modenlema i
StoLkhohnsStir4beriittadeomhusets"vand
ring 'genom tidema. Deltagarnagav senare
uttl'ckfdrhur spiinnande de tyckte det varit

aft fii vistas i dema Sdmda p?ir14 som
alln:inheten annars inte hdr tilgang till.

NArT)qilsvede$drligenavtackats. in-
togs podiet av Galila Falukamraten, vir
nestot Torsten Berggrn. Tonten fick till
faille att ilamlcira den efterLinglade beAak
telsen 6ver Ande$ Jobs giiming pi Falu
HijgreAllmitnnaL;iroverk. Han skulleju ha
gjofi dct i sambiurd mcd stott:iffen men
kvlillen blev lill slut lijr sen. En ilerklang
fl-in liinge sen, hade Torsten rubdcerat ala-
geos framfdfande. och alla ftb,'iinmingar
som en sedan titel frdmbringar infiiades.
To$ten avslutade genom at Uta slEla upp
en bandupptrgning fran mfuneskonserten
dve.Arders Jobs, den 7 februari 1960. GFK

Ett 80 tal dekagarc hade kommit till erssftmman i Schdnfeldtska praksaten i Gamla
Stan.De bj6ds pe en intressant visning av de vackra takaterna.



Torcten Betggrcn, ned bandspelaren ifdr-
grunden, av'tackas av orclfdranden, som
senare hade ndjet klubba beslutet att utse
Torsten till hedersledamot i l6rcnin9en.

undenitker fdr dwigt miijlighetema att lita
kopiem upp bandet i stifre upplaga sA fler
kan fA dlgang till detta underbara musik
evenemang. De ganrla skolsdnSema, Jobs
imprcvisation iiver "H:irlig :f jorden" pe
pianoochmycketanratfi ijjdadedeTGtalet

n?tvarande GFK:amas sinnen.
E{ierde sedvanligairsstimmoltirhand-

lingama, som var raskl avklarade, (rh in-
kludemde avtacloing av den trogna garda
falukamralen och stJaelseledamoten Karin
Nisser, Falun, inbjdls till lunch. Stiimning
var hitg, vhet flddade, mimen stimuleraale
avTorsten Berggrensianaiidandefl iilade
ocksA.

Flem hedersledamiiter var niirvarande
vid Arsstiirnrnan, och hade gliidje[ til sig
slutadenn)'valdehede$ledamotenTo.sten
Berggren till sin lcets.

Till langt h pa eftenniddagen blev vi
siftande, trots att all forrnalia vat avHarad.
Som variigt erbjijd irssttnman, p1€cis se-
som de iterkommande hiisttr:iffama, till-
fille till att umgas med gafiia karirater och
skapanyarclationermedtidigarcoch senare
genentioner Falustudenter.

Her samlade king



Anstiimmai 1600-
talsmilio - i bilder

Arsstiimman 1992 sornomtalaspa{ite-
giiendesidors:u adeenstorskammedlem
mar. Redakionen viil.jerahrf tjrattpublicem
nagra exfa bilder ff"n denna.

Karin Nisset avtackas med blommot och

Tyrgils Saxluncl, ombudsman pe A,4odera-
terna i Stackholms Stad, bereftar on detal-
jema king Schdnfeldtska Pnk6alen.

Arsshmnan 1992 sanlade
en nangd deltagare till n6te
och guidning i lakalerna f6ljt
av lunch och samsprek
kting de runda borden i



Grista Frisell
De av dagens GFK-medlemrnm som

gick i L overket eller flickskolan i Falun
under3G och4o-talen minns sdkerlnamnet
Cdsta Frisell. Narnnels bairal€ personiie-
mde under adrga er det officiella Falun.

Gosta Fisell ar eft ke namn iFalu
Stads 1 q0o-talshistoria. Sonen Eriks
skift om fadems liv och gerning
anm1ls av Arcskriftens tidigare re-
dakar Rune Sjod6n.

Htur var stadens representanl som med
stor vaidighet ()ch elegans tog emot kung-
ligheter och andm honoratiores, hijll hdg-
tidstal, liiraftade invigningar, ttppnade
massor, ledde f&hardlingar i kommunda
f ijrsamlingar, sryTelser, liireningarmm. Inte
dvenaskande hann derne aktive maq som
tog studenten i Fatun 1903, ocksA med
GFK, dlir han fct blev hedersled:mot 1944.

Personlba minne
Endelfalukamraterhartroligenperson

liga minnen av Gr;sta Frisell och det siill-
skapsliv, somfdrekom i familjens slom villa
i hiimet av Iarichsvagen och Villaviigen.
F& dem men crksi liir andrq som har
intresse av att fe veta nagot om de penoner
som ver*ade i Falun rmder skoltiden, btjr

sonen Eriks skrift om sin faders liv och
g?imingvaraen givandeliisning. BikFrisel,
en av GFK'S :ildsta medlemnar, har ajgnat
fl emarataft pA gmndval av bl aegnaminnen
och liiiildramas eftedarmade arkv med
hev, handliDgar, annattryckochfoton ge en
bildavlademslevnadfr iaft idelsen I 885 ril
hans boftgrmg 91 Ar senarc, 1976. Skdften,
86 A4-sidor, hm titeln "Gdsta Frisell 1885-
t9'76".

G6sta Fisell med kronptinsessan
Louise vid jubileumsmiddagen 1941 pe
Bergslagssalongen.



Detaurikedom
Skriftens karaktir:irlite svfubestimbar.

Denkanlcnppastkallas erbiografi i veder-
tagen bemitkelse. Erik Risell ftiniiker sig
intepanigonegendigkmalteristiLavfadem
med allt vad d;tutill hiir av viirderinSar av
personlighetens otka sidor. D?iremot refe
rcnr han nrenga omddmen om fadem, ge-
nomgae[de positiva. Texten kryllar av de-
taljef franmereller mindreintimaavsliijan-
den avvad somhzhtinom familjentill otika
episoder under de sqTelsemdlen, industri,
besiik nrm som vid sidan av mycket annat

rylde Giista Fdsells dagar. Detaljrikedo-
men och redigeringen med dess lite stela

uppriikningar av ordnar, portriitl befaft-
ningar, uppdrag, likom den lAnga mden av
positiva omddmen i olika pressorgan och
fian rcpesentanter liir de bolag, kommis-
sioner etc i vilka Giista Frisell giorde bety-
delsefulla insatser torde liirklar{Ls av att
skrilten v:inder sig till en begriinsad liise-
hets,fi amiitralltdeolikagenemtionemaav
:ittlingar.

Mdnga befattningar,..
Man fir alltsA i sbr dehlj ftilja fasema i

Giisa Frisells liv -militittiden, de olika
befamringama inom Bergslaget (dagens
"STORA"),denkommunalaverksamheten

i Falun, de mdnga uppdmge4 stadiga mh

FOTO A.BILD AR FOTOBUTIKEN MITT ICENTBUM

Vi har eget f:irgfotolab, der vi gatr dina fargkopior trl€d htisa
kvalitetskrav, du f6rd6m dessutom fiirdiga p, nAgon timme.

Stor sortering av
Kameror . Proiektorer . Kikare mm

Tillbeh6r .Album . Ramar

Valkommen t i l loss, Vikan foto.
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andm, i Stockholm under och elier andn
v:irldskige! tiden som VD fdr Jemkonto-
rct. G6sta Frisell, som bl a ledde liiftand-
lingarna i stadsfullmiiktige i Falun under
inte mindrciin 16 ar, blev - tycks det na{an
oundvikligen vald till ordfdrande niir han
tr:idde in i en fdnanrling. I skriften linns en
imponerande samunsltillning av bans be-
fatlaingar och uppdrag. Har bekl:idde 26
ordfijnndeposter i akiebolag, st'aelser,
kommissioner mm.

...och appdr.tg
Fiirutom i Faluns stadsfullmiiktige var

han ordliimnde -fdr att nu gijm ett litet
arplock - i den loka1a sq'relsen ftjr l?irover-
keti Falun, i stadens kyrkotuImiiktige,Falu
Sparbanlq Fciredngen Svenska Otjeirrpor
tijrcr AB, Petroleumbranschens F&foen
dedd, AB Svenska Shell, Statens Tmfik-
konrmission, Kommitt6n liir repaniering
ftAn Norge ochKockunr,s Jemverk AB. I etr
fall imehade han ordftimndeposten niirhiu'r
dog 91 6r gammal, i tva andm avgick han
som ordfdftnde liirJ tve er fiire sin daid.

En stor talare
Giista Fdsells talekonst var v:ilkiind.

Itanlirhahalitsjttftirstatalsom2l iring.
Det mem ofEciella talandet iikade v?isent-
ligt da han blivit ordfdrande i sradsfrllm?ik-
tige. I denegerNkapen liili detpehans lottaft
halla Ial vid avtacloringar, uppvakmingar
och invigningar. Vid Falu Stads 300,
injubileum 1941 varhanflitigtieldensom
talarc. Enligtrefemteti GFK's Anskift slog
han ett rckord se gott som nigot rurder
jubileumsdagen:' intemin&e:infem grnger
Askade han ljud och tiade till Kronprinsen
och folkel och vade geng skedde det utan
manusl\'ript".

Skiften fiImsifte aftkijpa. Den som vill
lasa den kim emellefiid takontak med Frik
Frisel (telefon 0586-327 4O). Etl exemplat
ingerockei GFK's arkiv, det utliuras givet
vis (dngundertecloa4 telefon 023-328 19).
Sl(rifi en fi nns ocksedkiingligpaStadsbib-
lioteket i Falun.

Rme Sji;din

Har Du minnen av skolgangen, ett portraft av en kand faluprofiI eller kanske
bara en histoda att dela med Dig av kontatta redaktionen.

Alla bidmg emottas meil stiifita tacksamhet!



Hammals
De allraltjrsta dagamai mars slog lfum-

mars Konditori AIer upp sirla poflar med en
inteniirsom:irbekantftjrtidigare generatio-
ners liunder. Trots sift anskrzin iga )'ttre
hade byggnaden bevarat det allra mesta av
iDteriifen i ett sadant skick att rcstaurering
kDnat aterskapa mitiin.

Redan 1988 skrev E Borje Bergs-
man om den Hnga kommunala stri-
den, som slutade med aft Hammars
oc h rc kto tsbo stad e n b yg g n ads m i n -
n esf o rk larad es. La rs G u staf so n s ki -
ver hAt om det "nya" Hammas.

Stuckatur,panelerochtillochmedmar
moreringen :ir bevamde i seval stom som

lilla salongen. Aven dknfnmet :ir i n?istan
ofd*indratskick. Seneringsuttymnenahar
utiikats med den tidigare mlstugan och
kontoret. OcksAutbudetharbreddats. Kon-
ditorivaror erbjuds nantligtvis men diirtill
komrner nu vamfiitter som bakad potatis
och soppa-

Den somharvagamafdbi vidlunchtid
uppt?icker att kondinrdet oftast iir mycket
v:ilbesdkt och viidparet Anders och Birgit
Olzon iir nttjda med si ft fcjnta ir.

Ockse rektorsbostadens rcstaurering :ir
klar och byggnaden inrymmer idag nzistan
tiotrlet verksamhetel bl a en advokatfinna
(rh stadens bostadsftirmedtirg. Ett annat
v:ilk?int namt har dykl upp i lokalema. Det
:ir biografen Rcida Kvam som med salong-
ema Helan och Hitvan bddade sin verk-
sarnhet AA hdstkanten (rh lyckab fenga

Falupublikens in-
besse med flera
lilngkdarr.

Slora Salongen i

1993



Redaktorema
Anskriften 1992 kommer sen! mycket

senl Redakioneninst?inrmer.U$:ik1erfi nns
inte, bam en ftfldaring: tid och kraft har
vAgrat att infirma sig sarntidigt. Den r€dak
tion somsA smeningom tarOverdettaintr€s-
santauppdr€ f; irtanyatag. Detfi nnsbehov
av nya kafter - kanske firms det nu negon
som kan ta sig an hela redakdrsskapet?

Redrkioneniirstorttackslqildigdesom
bidragit til eret skrift. Tidigare mangarige
rcdakttren Rlme Sjctl6n anm?iler en skrift
om GiistaFrisell, ilildur Kmntz Jensen rc-
censerar Sofie Liljas uppsa8 om Anders
Jobs och Olle Wiman mpporterar frin

Kcip iildre Anskrifter!
I m6n av tiDgary s:iljer GFK ljldre 6rs-

sl(rifter Tillgangen pA dvercxemplar iirrik-
lig ftirften 1970, 1973, 1n6,197'7,19'19,
1980 och 1982 1991. Av iildre irsskifter,
ften och med 1952, fi]ms enstaka exemplar
kvar, med undantag fdr ircn 1956, 1959,
1965, 1978 och 1981.

1992 irs slaift kosur 30 I(r^t. Owiga
argangarkostanidkijpav 1-4st25k/stoch
vidkiipav5 ellerfler 15 l(I/sl Ipdsemaingir
portokostnad

3 1:omas erfiga tr:iff.
Diirutiiver auundas bevakningen av

Hanmars-iircndet med e[ vacker bild av
r€staumtionensresultat@hmppofiernsfrin
ANmdte och hiisttriiff.

Bidrag ti tusskiften 1993 ellerftigas
av Edaktionen. Skiv t ex om Dna minnen
fiin skoltiden, om liirare ellff h?indelser.
Allt iir viilkonrnetl

Sludiger ett stofi tack till alla amons6-
rervars bidragAErigen gettossmtjjlighetaft
ge ut en ilsskift

kt6 Gusdson

Bestiillning gij$ genom iDs?ittande av
belopp pe fdreningens postgno 25 83 3.
Ange vilken eller vilka irsskrifter som 6ns-
kas pi talongen. Fcir irgingar d?ir endast
enstakaexemplarfi nnes bcjrkontaktasfdre
bestilningenmedRunesjiid6n Videstigen
32, 7 9 1 45 F al'd,J, EI A3 -328 | 9.

Betr?iffarde imeMllet i arsskdftema
h?invisas till den konologiska katalogise
dng av artikltrna som fanns inliid i !n-
skriften Iiir 1989.

l3



Hristtrffii Stadshuset

Ferdinand Bobergs storverk
drog rekordskara GFK:are.

Tisdagen den 17 november inbjijds
CFK:S medlentmar till hcistniite i Stock-
hohns Stadshus, dctta celeha b)/ggnads-
verk som air Stockholns synbol och stolt
het sedan invigningen 1923.

Sadshusets skapa,'e, arkiteLlen Ferdi-
nand Boberg var gtumal faluson. Stigaren
i Falu guva lars Guslav Boberg och hans
maka AbiSael fick en son den I 1 april 1860
och han daiptes till Ferdinand. Korr d:irejler
fl ytladefamiljerl tjtlNorberg, menf orton iir
gamnal iterviinde Ferdinand till tbdelse
staden lijr att sludera vid Hcjgra Allniinna
gosslifoverkel Sju ir senarq lned student-

matssan i lyggt fdrvar, reste han vidare till
Stockholn och Kungliga Tekniska Hdg-
skolan.

nsdagen den 1 7 november inbj1ds
GFK:S medlemmar till hostmote i
Stockholms Stadshus, detta cele-
bn byggnadsverk som er Sbck-
holms symbol och stolthet sedan
invigningen 1923.

Over 80 galnlaf aiukanraterhadehdNam-
mat inbjudim och sanlades i den mycket
lq,liga vinterkviillen i Stadshusets ent€.
Med tve guideri spelsen vand.rade denlilva-
randc runt i byggMden (rh fick i lugn och
Io studen det man amars oftast ser glimtar

avi sambimdmed
TV-sandningar
ftan Nobelfester
eller dylik. Mar
enades om attdel
:ir m:irkligt hur
lite mtm tudslnr i
sin egen slad
troti allt borju de
flesta i Stock-
ho}n.



Sangen i Falu Hdgre

...under Anders Jobs tid

Antligen hittade musildorskningen till
Jobs pa Gapskullen

I backama king Kopparbergs kyrka
blommade sommaren, men ime pA Gaps-
kullen (ftirc detta sangliiktarcn) var det tyst,
hah'rnifld oi:h valml. Dlt saIl en ung mu
siktirarefi r:nDanderydmedsindator, bliidd
rade fa,scinerad i gamla luntor och notblad

M u si kd i rekto r A n de rs J ob s, som ve r'
kade som musikl+rure vid l4rover-
ket 1 908'1 939 donerade 1 958, eret
fdrc sin ddd, till GFK allt som han
samlat och producerat under ett liv
i musikens tjans1. Musiklararen
Sophie Lilja fren Dandetyd har skri-
vit en uppsats om denna samling.

och siorde sis bekant med en falukollesa -
,: -. I . ---" tiFK p6 plals

verkstm Ior nrct an eF nalvseKel seoaln ocn

med iren hliren nagor a\ en lepend i\in 
uppsatsen \ enfilemdes $m lacLlef-

. men l) der. en rnajd.g i lol f |gg2) med en
hemtraKt.

.ron ffLal a\ Sophie Uljas liirart. kollegor
SoDfle Llha motle Anders JoDs - lrsst

,"_ ,l- l-, (rh \ iimer som vinnen och medilgercnde.
uter 0et romannsKt (rn sDatuumoe.

^ , , - - - ,^. En av opponenlema helle Jonas Holmen.
ucn oet var oet ocKsa, $ger sop e,

som samlfi och reoovrsat rcsultaten LLv sr n
\am i Jobs glrmla falumiljd. Nalurlrgl\ i\

eaDsKulletor5lc]lnll r en L uDDSats ou

p0:rn8 1 mu r9e4agogK !,ro LvruqrKnog- -, uurrcricjrCl K. niSm sil \ erherigc fdrc deftr
skolxn I stocKnolm.

,.. tob.ele\er rned penonliga mimen ar mu-
)insen r t afi trcerc Alllnama La10- -

, - , ' .  . , - . : - . ,  ; ,  \ i i d : i r a r e n  m e d  d c l  d j a b o t j s k a  u E e e n d e L
verK unoer /vloers loDS tlo arllteln pa oen _

. , den Uol4 be\l5mJa bli(len (rh den enx-
drsra uDDsalsen. cllvqt lLru utslinvna A+
.7- :' , 

" 
, ; ; , \leende r'drmigan Jfl rgeri, (rh enrusi -

srclor. bom elt sla[s motto nxr oen en (lung- - qerit o!t.
meningavErikMYrgird, diirhanknral'1e'^

risffar skolan pa den tiden (1920-3Gtaleo 
"En stor pedagog" kallade sophie ho

; . 
'-; 

,. , " nom r sin upp"rs..om blard annalblggde
som naRol av en oKenvanct-mg meo sang-
;,. 

_ 
, : 

" pi intervjuer med job.kiffure \om olan
LeKtonema som oirser. Avm densompro '

, tuinnde YrBird. Bbde Berg\man. Agne
lesterarmol oel I oFma|l-nnoa ort]olIlclroft le

. , ttacKsrom. Jan naKan \Dera ocn D-iullIor
mst,lnma I det senate.



allt GFK:S nesto! Tonten Berggrerl en bra
bit dver de 90, men med ett tulikomligr
kistallklart minne. Det visade han ocksA
plov pd unde. ventilationen, somhan kryd-
dade med li\'.fnlla glimLr ochjobscitat fran
tidigt sekel I

Den miirkliga donationen
Intebam fdr Sophie Liljautanminstfi ka

mycket fdr GFK blev ventilationen en sto.
h?indehe. Anrligen, ANTLIGEN, kunde vi
kinna att vi bdjat gcira rett ftir en stomrtad
givat l ftireningen.

Musikdirckdr Andcrs Jobs, som ver-

Aft den till sist v:ickss ur sin tdmrosa
siirm berodde pApersonligakontakermel-
lan GFK och Ian Reimen, pofessor i
musikpedagogik vid Musikldgskotan i
Stockholn. IIan intresserade sig itir'den
sluirande musikskatten" och fick en av
sina adepter att tiinda pe temat',musik pe
I?iroverken fdre I 962', ett omrade d?ir Jobs
verksamhetalltsapassadeinperfekl Sophie
Lilja ber:ittar att hon ganska liinge haft lust
att fttdjupa sig niinnarE i :inmet ;il&e skol-
musik, som hon haft kontak med redan
under uppv?ixdren.

kade som musikliimre vid Liroverker 1908 Personligheten i fokus
I 939 (hfi var ocke organist och klockare i
Kopparberys ky*aoch hade sitthemallde-
lesintill)donerade l958,eletfttresjndtt4ril
GFK sina musikalier, det vill sega bcicker,
skrifier, notsanlingar,kompositioner, upF
teckningar och dylild - allt som han sarnlat
och producerat under ett liv i musikens
E:inst.

Musikalierla ryller tve sBrcken tva me-
terhcjgaoch I 35 cmbreda bokhyllor, &irde
nu stir pe Gapslnllen. Vad som h:int - eller
snarare mtehiint innai de hanmade d:ir, :ir
ett saillsamt och fdr GFK fttga hednnde
kapitel, som vi inte skall gi n:irmare iD pe
hiir Vare nog sagt an donationen periodvis
varit inte bara gijmd utan aven gl6md !
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N?ir hon viil satt igang sitt foNkniogsar
bete kom det allt mer aft fokusems I)e pef-
sor ighetenAnders Jobs, hans stonmusik-
arvft anbamdomen och uppv:ixttidenil-ek-
sand, hans genuim intresse fdr de gamla
dalakoralem4 folkvisoma och Utama och
psalmemas ursprunglig4 ry4miska livliga
melodier. Himhadeju, som hon skiver, fAfi
denna sorts musik med modersqjiilken.
Ifuns engagemang i spelnansstiirnmoma
\"1d seklels bddan befydde ockse mycket.
Hon niilrner aven hans verksamhet som
komposittir, vZil dokumentemd i musilali
em4 och efterlyser i det samnanhanget
verket "I Siljansbygd" vars padtur dess-
viine fdnvuDnit. Kan nagra GFK:are bist6



med infmnation om aless iide? Hdr dA av er
till Sophie.

Sfurgtexten det primiira
fuet "sangen" i uppsatsens titel har en

dubbel berydelse, det ?ir ocl(se dteh pA den
bok som Ardeft Jobs utgav I 934, tillagnad
den svenska skolungdomen. Illjrcrde! som
han kallar "Kofi ftilsvar" - n b 1br att him
;iven tagit rned en del "liitta' och populzlra
melodier - gdr han ett fiarisynl konstate-
nnde, sager Sophie och citerar hans ord att
"vagentillhdjturde avskolungdornens sang-
inftsse till nigon del kan konrnra att ge
igenom musil(ens l6gLindel'.

Hon fir1ner ocksi, lil{som fle.a av de
inte juade, att fdr Jobs var sdrgemas text

Karakteristik av en
musikpedagog

De pedagogiskaLunskaperochedarcn-
heter som pr:iglade Andem Jobs g:iming
sammEnfattar Sophie Lilja se hiir:

Anilcrs Jobs
- hade det klassiska bildningsidealet

"6veftygelsen att musiken et ett av
de f1memsta medelf6t bildning
och uppfosttan'

- hacle en 1nskan aft IeE sig mera
- var intressetud av sin hembygd
- bar med sig kyrkliga traditioner

det primlia Musjken hade som fiiirNta
uppgift att tolka odens imehal och detta
fick giirna plagl$ av starka kiinslor

Om Jobs som pimus motor vid det pi
hars tid ofta fiirekornmande firandet av
historiska bemzirkelsedagar och vid de tra-
dilionella skolkonseftema har up,psalo€n en
del attfijlltilja,liksom omhans insatsei. som
lzirare i instrurnenta.lmusik Miljijn och at-
mosfi[€n kring hans verksamhet i skolan
aterger Sophie mycketlevande och hon vill
g:imaiiamha a den goda information hon i
det avseendet lefi genom skola$ udiirliga
efredogiirelser och genom samtal med f
rektom Valter Lannerrnark.

- vat intresselad av naturcn och ers-
tidemas vexlingar

- hade kAnsla f& sitt egenverde och
fdrsvande det

- hade ett stoft intrcsse ftu musikun-
de isningen och ville sdka sig nya
pedagogiska vegal

- kunde fe elevema aft anamma de
kunskaper han sjelv hade

- hade oryanisatoisk fdtmega
- hade ett naturligt och sjelvklatl tor-
hellningsseft ll ungdomar,sotn
manifesterar sig i begrepp som
jemlikheL meftfu het och pondue.
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Verdefullt eget musikliv
"De manga musikaliska h:indelser An-

de$ Jobs oryanisemde under skol5rctinspi-
rcmdeelevematillsamarbetgochkonstn?ir-
Iigt tiinkande" skiver Sophie. "Demusika

liska haditioner som dzirmed utvecHades
ft tlsfirkte irstidemas viixlingar, delg,'rtdi ga
h:rditionema och hijgtidsdagamas festivi-
tas. Det mfote ha varit till stor glAdje och av
stofi viide tif skolan att ha eft eget, livligt
musikliv."

D?ilmed belyser hon ocksi up'psatsens
s''fte - att bi&a ti[ iiindelsen av och kun
skapom"detegnamusikliv" somdet gamla
liiroverketkunde utvecHaunderseldetsft tr-
stah:ilft . S:irskiltintressanta itjust lirove&
utanldr ale stifre stiidema. D:jr fanns lgialF
pa$ negot kon(rrerande musildiv men
man kompensemdes av att liiroverket hade
lyckan iiga en mycket &iftig musild?irare.
En sadan var Anders Jobs.

Annu mer vorc vitt attberzittraking och
citera ur den innehellsrika uppsatsen men
den intresserade harju mdjlighet att sj;ilv
skatr^&n(se ruta)

Och sedan,,.
Hon fick fttd:inta blonrmor, Sophie,

bide av lzirare och opponenter - uppsatsbe-

ryget htjdes tjr iirigt till dubbel poiing -

samt en vdrlig GFK-bukett med tack ftir
engagemangeti vfu musiftlirar€ochdona-
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tor. Som viirdig avsluming pa de minga
tirmamas "jobsiad" fick vi lyssna till det
ldassiska bandet med hspeining av Jobs
sista musikaliska ukivning, hans inspire
mnde pianovadationer iiver'TIiirlig iir jor
den,.." sarf kijrsargen ftan miDneskonser-
ten 1960.

Med detta iir dock inte vardandet av
alvet eft€r Jobs avslutrt, baraju$ pibddat.
Stdn€ delen av qrpgiften v:intar alltjiimt pA
en niidvzindig fortsiithing, fdNtochfiZirnst
den viktigakatalogiseringen - knnske negot
fior en ung mrsikhrdemnde eller blivande
biblioteknrie I Men dZir fuins ocka dk sioff
till fonkarstudier, som belyser andm sidor
hos Jobs iin haas pedagogiska talanger
Vern giirtill exempel en samladbeddrming
avhanskompositionerurlokal ochtidsper-
spekiv?

FdrhoppningsviskanSophieLiljasuptr
sats inspirela nya genentioner musikhiig-
skoleelevertill studiebestikpiGapskullen i
Kopparberys h/.rka.

Hidur KranE-Jensen
Jobselzy 1930-1931

UppsaEen kn besallas hos Centtun
f& musi kpedagogisk Iotskn ing
(sekrctaiatet, Kain Jederbery), Mu-
sikhdgskolan, Valhallavegen 1 03-1 09,
115 31 Stockholm. Tet0S-16 1A OO.
Adressen till Sophie Lilja ar Bwegen
125, 1A3 39 TABY Tel08-768 53 87



De ofortrottlisa
J l:oma trafiils lsen

Fijr 15:e gargen tr'.iffades 3l:oma eter
igen, denna ging i Uppsala. I den allmainna
kvirmoemarcjpatronens anda medlijrde vi
dema gang iivcn v;ra damer och det blev
silede"s ett s:illskap pe 14 personer. Som
var igt var stirnningen god och hdg, denna
ganghitgreoch vamare iin vanligl tack vare
n:iwaron av det ticka kdnet

O e Wiman och Biger Lundin redo-
visaden truditionella eteftrAffen for
"31-orna". En lyckad ti sta ning i
Uppsala.

Vi samlades kl 12 den 26 Inaj hos Olle
Hal1d6n, diirliu DagnyochOUehadeordnat
det trevligt med fiirfriskningaroch en lunch
med kall buff6 i servicehuset, d:a de bor.
Eft ermiddagen ngrudes itenrundvandring
i Uppsala under Erik Mattias Yrydrds emi
nenta (rh sakkunniga lednhg. Vi hedrade
bland annat minnet av skaldema Gunnar
Wennerberg och Prins Gustaf ( student-
sangens skapare.) genom sang vid de.as
rcspektive statyer, vi besag silverbibeln och
andra fina skatter i Caroljna Rediviva vi
tittade pe de olika nationshusen och gick
igenom Domlg.rkan, som Erik Manias vi-
sade sE kunna pe sina fem fingnr.

31 :oma samlade vid Prins Gustafs staty- FLu Bertil Ti.lestr6n, Olle
Wiman, Sven Fremling, OIle Halden, Eik M. Yrgerd, Sune Herding,
Bnger Nordin och Anders Schwanbom. Oiginalfoto iferg.
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PRESSTOPP!
Arsstiirfi nan 1993 hadefdrutom sed-

vaDliga rutin?irenden att v?ilja en ny vice
ordfdrandesar pe $'relsens lbrslag, en
ny hedenledamot.

Vice o.dfttmndg och tidigare ordfti
rande Henrit Hallberg hade avb,iijt om
val, deh pe grlrnd av de l(rav lzikarl,rket
stiiller, men inte minstpi gund av tillijk-
ningi familjen. Samtidigt som vi gratule-
nr och lyckiinskar till det senarc, bekla-
gar vi aft Hedik kornmer att saknas i
triimsta ledet ett tag frandver. Men vi

r?ilorar med att han iterkommer! Till ny
uce ordfdmnde valdes Olle Eklund.
N:imare presentation kommer i niista
ersskjft, pA annan plats i denna irsskrift
Ate1fnns alluell lijftecking pe den ny-
valda sqaelsen.

Pd sqrelsens fti$lag valdes enh?illigt
och med stor gl:idje Erik M Yryard dI
hedersledamot i Gamla Falukanrmter
Hitgtidligt dvediimnande av diplom sker
senarci iroch vieterkonnneriiventill det
i niisu ersskift.

m
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