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Ordforanden
Annu ett givande GFK-6i har gen till

ainda. Fotsatt stora deltagarskaror pi vira
hiiJlar och maingder med telefonsamtal till
mig och 6wiga stJaelseledarnitterbelaiiftar
att engagemanget Zir shdd och att medlem-
mamas beh6llning av ftireningen stor

Infttr hdsttrliffen, en utsdkt middag Fi
V&dshuset Ulla Winbladh med en Nils-
Emil i bdsta form, hade vi en vzintelisb pe
meigatiotals medlemmar. Vi firtdnka ?innu
stitne i fotsattningenl Pi hdstb{fien pas-
sade vi :iven pA att dverl?imna diplomen till
vrra Wa senaste hedersledamiiter, diplom
textade av ingen annan :in Annika Riickef
som Avenledes textar Nobelpistagamas
diplom. Vi som vardiir ficka\"ljuta ettgnist-
rarde tacktal fiamiird av hedersledamoten
Erik YrgArd, som Aven sjiing till Ulla
Winbladhs zim samt till allas fitrtjusning
hans egna "Marknadsvisa".

Refererande till ftjrcgeende irsslaiji lir
en r?ittelse pA sin plats. Aven om Ferdinand
Bobe€ mycketdktigt va garnmal faluson,
:ir det sjiilvHart ingen alman iin Ragnar Ost-
berg som skapat Stockholms stolthe!
stadshuset.

Vad galler Jobsdonationen, pigir iir-
handlingar med Dalamas Museum om ett
eventuellt samarbete betrziffande alla de
handlingar vi nu har pe Gapskullen. I
givobrevet talar Anders Jobs om att sam-

lingama skall h6llas sammanhellna och till-
gzingliga litr intessemde. Med museets
medverkan skulle vi verkligen lornna leva
upp till detta hars dnskemal.

Det styrelsen arbetar med nu, det iir
GFK:s 75-6rsjubileum. Detta skall fims stort
i sarnband med Stortriiffen i Falun 1995.
Den som vill vara helt saikerpe att vara med
kan redan nu markera ldrdagen den 20 maj
1995 i alnanackan..

Till sist villjag skissartat presentera ver
vice ordftrande Olle Bldrmd. Student i slu-
tet pe 5o-talet, iir han ny medlem i ftiren-
irgen, men har msld tagit sig an det aldiva
abetet i GFK. Tilvardags eterfims han som
ve*st?illande direkttf pa SdderEnergi i
Sddefilje.

Jag itnskar ertevlig ldsning med denna
inskift. Uppslag till nya artrldar, n}? repor-
tage om aldiva GFK:are, ?ir alltid valkorma
och kan laimnas till redakionen eller negon
av sq/aelsens ledamdter. 

.

Med numem upplysta Hic Haec Hoc
habningar (se To$ten Berggrens arljkel)

Eder ordftirande

Ann Lev,is Lloyd



Hic. Haec. Hoc.

Med Torsten Berggrens ti etelse
ebrges hair fiiljande utdrag ur ett
anfdrande helbt vid GFKj ers-
s6mma 1992, ti gkidje och kun-
skapsinhemtande.

"Kiira ord$r€nde och alla d\dga Garnla
I alukamrater av olika ergangar.

VidstortriiffeniFalunvaren 1991 hade
jag ftirmanen och gladjen tua mitt 70-
a$jubileum som student i ketsen av Gamla
Falukamrater Maliirt i b?igarcn var, att av
de sex som fodfamnde var i livet bland l92l
e$ studentet varjag den ende som hade
mdjlighet att deltaga" De andra hade tving-
ats lzimna aterbud av h:ilsoskal.

Som den aildste hadejag fett en ftjrplik-
tande plats vid ordftimndens sida.

Nzir jag komplimenterade henne ffir
hennes k?icka h:ilsningsarfi irandq avslutat
med sedvanlig 'FIic l{aec Hoc-hiilsning,
kunde jag inte lmde eta att fi{ga vad hon
lade ijr betydelse i orden. Hon hade viil inte
funderat se noga pa salen, men hon tyckte
det ht'la .

Jag lovade henne afi eterkomma under
mjddagen med ytterligare s),npunlder. Pro-
gmrrnnet vid storfilfen blev av flem anled-
ningar se utdrage! aft jag bad att fe ater-

komma en annan g6ng och idag harjag fitt
tillfille att komma med nagra aspekter pi
urspnmget och stmboliken i Hic Haec Hoc-
hahningen.

Hic Haec Hoc zir de latinska orden ftir
de svenska demonstrativa prcnomena
dermg denna och detta- I latinet air man noga
med att ange genus. I-{ic iir maskulinum,
Haec iir femininum och Hoc :tneutrum och
s).ftar pa ett ftiremal.

Stockholm - tidigt 1800-tal
Efter denna gmmmatiska parentes, ber

jag Er alla i ta*alna ldlja med bakat i ti-
den. Vi fttrfl)'ttar oss h?ir i Stockholm till-
bakatil tidigt 1800-tal och hamnar i ett glatt
s:illskap inorn stockholmssocieteten, diir
nunjust haller pa att avsluta en utsdkt {bst-
meltid. Vinet gliminar i glasen och stdm-
ningen :f hijg.

Nu klingar hedersgasten i glaset och
hyllar vairdfolket med ldljande impromptu.

Jaa i tulu skala Bdtt
Ific Haec Hacl
Det latinet jagtir$Att
li,li% det hoch.

Inc, det inwr h.dtswir.l,
Haec, hunsJilt.
Hoc, .|et glas, san @ en liird
hdjes nu.

Ilic .t \aiclt lleec til ttick
Ii.j{.it o.k
tamw jastjt llia och ua.c
hela tloc.



Hedersgiislt vid detta tilltille var pastor
primarius i Stockholm, Johan OlofWallin,
skald och medlem av Svenska Akademien.
Viird var den :ilskviirde och allm:int aktade
hovmannen och florfattaren Berhard von
Beskow, som tillsammans med sin char-
manta hustru alltid hijll sitt g:istfria hem
dppet liir en stor v:inlcets.

Flitigt citerat i litteraturen
Detta lilia tacktal har ofta blivit om-

niimnt i litteratuen, bland armat bar det st6tt
att l?isa i negon upplaga av Josua Mjdbergs
lasebok. Det finns citerat i Garnlalalukam-
mters Arsbok 1984, diir devamnde ordfii
rande Mats Lagervall berdr iirnnet i ett tal
vid Lugnetskolans invigning men det iij-
rekommer ockse i det k:iset begr?insade
urvalavDikterochPsallneruqiwatill 100-
arsmirmet av J. O. Wallins ddd'.

Denna tilUiillighetsdikt dr en skicklig lek
med ord, som var helt i stil med den tidens
smak och fyller v? mattet pe de laav man
kan stiilh pa det svenska 1 8oo-talets stiirste
vaftahre.

Johan Olof Wallin
Det skulle ftjra ftjr lAngt att fttrdj upa sig

iWallins levnadsbeshivning. Jag vill bard
piminna om den knappt efiaarige, faftige
och tidvis s.juklige Tunapojken, som 1787
skickades till Trivialskolan i Falun, ddr han

{fu sin grundliiggande utbi)ddng under nio
er i ),tterligt smA omstdndigheter, vidare till
Vzisteras rymnasium, diir han dr-ar sig ftam
under stora umb?irunden och dzir studiema
ofta avbr,,ts av infonnatonverksamhe! och
sludigen till Uppsala Universitet, dzir han
promoveras 1803,24 ar garrural. Hanpfist-
vigdes 1806. Sedan biirjar en hapnadsvAck-
ande praisterlig befordringsgeng som slu-
tar med uharmingen till iirkebiskop 6r
1837. Hart arbetstlngd stupar har pi sin
post 1839.

Hans skirsh diktrg:iming, den Svenska
Psalmbokcn av 5r 1 8 I 9, som lrelt :ir pr?ig-
lad av hans geniala begavning innehiller



Sver I 50 egna psalmer och lika manga be-
a$ctade eller dversatta.

Johan Olof Wallin iir den mest namn-
kunnige bland gamla faluelever och vi bdr
vara slolta iiver att han grundla$ sitt sto.a
kunnandejust i Falu Trivialskola den ?ildste
jiirogangaren till nuvamnde tiroanshlter i
FalLln.

Hur liinge Hic Haec Hoc-halsnjngen har
varit i bruk inom lijreningen GamLa lalu-
kmmtervetj ag ej exakt. Den ftj^14 gengen
jag blcv ltiremel ftjr en sedan hiilsning var i
ett brev l n divrrande ordftir.ndcn lolkc
Gagneus, datemt 4 februari 1960.

Jag kiinner en flakt av historiens ving-
slag varje gangjag blir delaltig Hic Haec

Hoc-hiilsningen ochjag ;irtacksam mot den
Falukarnrat som tog fasta pa do be sma h-
tinska orden och fumade dem till ett be-
grepp, som i detta skolrefomemas och ni-
velleringens tidevarv piminner oss om, att
vi tillhijr en hmskapshadition med dtter
langt tillbaka i tiden och som har givit oss
eft omistligt arv att lijrvalta.

Let oss ocksi ta tillvara synboliken i Hic
Haec Hoc, som en ging ft)r liinge sedan
lekfullt och spirituellt fl:itades in i ett tack-
tal till ett giisfrift viirdlolk oqh dverliira det
till ett tack ftjr den andliga liirdkost vi litt
lrin gangna tider och lijr allt skcjnt och in-
spiremnde som vi blev delakiga av under
skoltiden."

FUI OA|.MAS AB
Sox 198 791 24 FALUN 023/113 14



1 943 -6rs falustudenter

Som lAft inses var det 43omas tur
aft tira Suersjubileum defta Ar 37
av de 65 som tog studenten 1943
hade molt upp, 15 hade fokinder
och 13 hade geft bott

De 37 jubilarema samlades peHoknga-
tan pe pingstaftonen, dlir de ftirsijkte safia
r?itt namn pA ratt person. Efter en lunch pa
Hairmars - fint rcstauemt kunde manga
med tillfiedsst?illelse konstatera - :ignades
nigra timmar 6t nostalgiska sftd\4eg genom

stan.
Bland de olika begiverhetema under

jublieumsmiddagen i Kristinehalien pi
kv:illen m:irldes hgrid Thols genomgang
av vad falutidningama skev om it 50 6r
sedar, de kiget rasade utanijr landets grih-
ser och vardagslivet sb,Tdes av mllsonering-
sKorI.

Drygt hiiiften av dejubilemnde studen-
tema fortsatte minnesberiittandet pe pingst-
dagen under en lunch hemma hos en av de
faluboendejubiiarema

Ett par flitiga gossar i Rm a hade kdpat
ihop en Jubileumsgalder, ett kommentemt
a,\plock uI rymnasieSrcns Galdr"r. Pe 24
sidor aicrgavs dikbr och prosastycken, ci-
temdes enkatuttalanden om idealskolan,
gymnasistemas las- och biovanot dtergavs
en ftjrutseende klasskamrats anteclolingal
om en kzind mattetimres odginella spr6k-
bruk plus mycket ainat.

Som framgick av inbjudan till GFKS
hiisttriiff piUlla Winbladh har inhesscrade
ijreringsmedlernrnar mdjlighet aft bestiilla
jubileumsnumret.

Ier ighet med haditionema togs elt loto
av deltagamauppstiillda famft jr liiroverks-
byggnaden.

Rune Sjddin

PRESSTOPP!!!

STORIRAFF IFALUN DEN 20 MAJ 1995.
FOREN/NGEN GAMLA FALU KAMRATER

FYLLER 75 AR



Fremre mden frtn vansbl€r. lngrid Thar, Barbro Mohiin-Hellsten, Hsa-Bitta Thaing-
Hilding, Anna-Grcta Forcberg-Runn, Genl Ljungqvist-Gambe, Matta Sundstran-Orefars,
Kerstin Nardblad-Strain, Brita Lindberg-Seye$ted, Anna-Britk Qvarnstft m-HAgdahl,
Gun Mellqvist-Hdvennark, Brifta SondeJianstrain, Liselatte Fiedeich-Skans, Kain

Bakrc raclen: EikBond, Lars Nygerds, Lars Jembery, G6ran KdttstrOm, Gunnar
Bebl€kson, lsakBachrcch, Torsbn alsson, Bdie Magnussan, Bo Johansson, Bo
Rylancler, Rolf Araskag, Lars Daniels, Lars Paul, Gilljs Kefenberg, O e Weston, Falke
lsaksson, Hans Fladerus, LennaftTollerz, Lars Auguslinsan, Jan Berg, Lars Farsslund,
Rune Sjoddn Gasta CedeNall Per-Ofto O/sson

Fata: Lail F.tstund, Foto Datms

(6smn ffu*"fltif;f]



Tio 6r i samma klass -

och mer diirtill

Kvellsstunden, " den enda veckotid
ningen for eldrc", med sina flesta
ldsare pe hndsbygden har med nr
40 i ol(tober 1993 gjott eft forsok att
Iansera sig i Stockholm. Damed
kom en studefi av eryeng 31 i Fa-
tun ebr i rampljuset: Tod Weftet-
berg. Det Arnijmligen Postflickoma
det handlar om.

I en valskriven, initierad adikel pi niira

fra sidor ger C-G Leijgird en s),rnpatisk
skildring av denna enormtpoputird arnatbr-

kor, som under 50{alet gjorde succd vid ett

otal ftanbiidarden. Deras inspelningar gick

ut i runt 140 000 skivor. Tord Wetterberg
var kiirens pappa, dirigent arrangdr, i nagra
fall kompositdr och textltirfattare.

Fdr oss, hans skolkamrater vid Falu
Hiigre Allniinna Lziroverh kom hans ftam-
gangarpi estraden intg som nigon dvernsk-
ning han lbrtsatteju bara som han bdrjat
under skoltidcn. Vi k?inde igen hans liitt-
samma, sangglada stil. Det var i Falun det
bitrjade.

Tord ochjag var klasskamrater redan i
tredje kiass i Ostm folkkolan. Tord kom
nzirmast ftan Ystad dzir bans far varit tirarc
i Hassiska sprik. I umgiinget med oss falu-
pojkar talade Tord cn vardad rikssvenska
medriktigar, men han beh:inkade ocksi det
lijr oss andra obegriplig skanska idiomet.
Det sl(ulle visa sig vara livsavgdnnde ttir
mig. Min folkskoltirare hade intalat mina
fftriildrar att jag hadc kishurrd och borde
tentera in i lairoverket. Jag skulle svika min
samhiillsklass och bli liiroverksriitta! Mina
protester awisades.

Snygg och ordentligt klaidd inlanniag
mig pi utsati tid tillsarnmans med min ny-
itwdrvade viin "Waftiibzl' i tiroverket ftir
att lrndergA prov i rattstaviing. Det var mitt
biista iimne, sAjag frodde det skulle bli en
lefi match. Tillsammans mcd en stor hop
medbrdder packades vi in i det klassrun pA
nedre botten, som ligger nairmast restau-

Tord Wetterberg i sansprAk med
Drcttning Lauise vid drattnjngens
studiebesak pb Postgiot i apil 1953.
Foro T lha. nga sweyen andersson
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rangen, och placerades uitt intill varandra.
Se kom en ung bevlig liirare in, slog sig ner
i katedern och bdi ade diktera. Men vad var
nu dotta? Jag lorstod inte det liirsta ord lii-
raren dikteradc - men Tord slcev. En fi:am-
f.rsig gosse ftan Gruvslan dckte upp handen
och sa: "Ja h6d int va lzir:in sa."

-�'Kadan, det dair lilla djuret i barrsko-
gama", )ttade den valvillige examinatom.
Jag greps av angest och fuskade lor ldrsta
ocll enda gangen under mh skoltid,jag glut
tade i Tords blia sl(rivbok: "ljiidem vistas
hclst i djupare barrskogar'", stod det. Jag
skrev lcbdlt och insag pldtsligt att provet
bestod i att SveNafta talad skanska till skd-
vet fikssprak. En .nnan kammt utan tillging
till Tord skrev ner et1 ftif honom okiint ord:
"Kiidon", se ka ad lj udenlig stavning. Jag
hade bara eft lel och kom in.

Vi blev klasskarnrater och Mll ihop pe
rasterna, szirskilt vintertid. Pe den tiden
shrlle en riklig grabb undcr vintem vara
iliird cn blun, blark skinnmdssamcd ncd-
llillbllrr p:ilskl:iddn dronlappar och pann-
lapp. Vi dnskade oss bada en sidan inne-
m6ssa men vim lijraldrar var obevekliga
Tord tvingades baira en vit lirskinn$rtjssa
av det slag som vi sedermem hade s6dan
giijdje av under beredskapsvintm.rna ochiag
en gulnad firskinnshuva utan inbuktuing
upptill. Viblev inte di€kt mobbade mcn vi

Cafssan, omarkerad, och Wetterberg med
klasskamrater 1923

kiinde omgivningens olrttrlade asikt om oss.
Sadant liirenarl

Pi gymnasict valde vi bida latinlirljen
och hade under fl,ra 6r Tords far som liirarc
i latin och grekiska. Det vat nu som Tord
bcid ade i amtrada som musikd inon DGF
och andm sammanhang. Vi sjdng i Andea
Jobs' stora kitr, -l ord spelade ockse i orkes-
tem och skdrdade bilall som violinsolist
med sjelvaste Andefs Jobs vid pi.not. Ett
hugg av a\und kindej ag, nlirjag sig llick-
omas beundnrnde blickar, men var viinskap
tilde sidant.

Lit djiirvt steg tog Tord n2ir han bildade
lefovcd(cts lijNta ja/zblnd, 'fhe Seven
HaroLd Llo,vds Orchcstrq defjag spelade
banjo. Om denna orkesters aivcntyriiga de
but pi det skumma danshlket Biickchagcn



har Folke Gagndus slrrivit i en tidigare 6rs-
skrift.

Studententogvi i maj 31 i samma g1pp
(lbrslas) efter tio ar i sarnma klass och ftr-
hiir i sju zimnen. Ett par veckor senarc dvade
vi viindningar pi stAllet i samma gupp i
studentkompaniet i ostersund. Vi var till
den gIad oskiliaLliga att etskilliga vapenbrG
der tilltalade var och en av oss med dubbel-
nannet Watt?iba-Kalsan (iag hade da ?innu
inte tagit mitt sliiktnarnn Yrgard). Vi blev
koryraler tillsammans utan men fijr kigs-
rnaKIen.

mengsidiga begevning till ftjr en kalri?ir
:iven pa ett ka.nemlt omrade, menjag tror
inte att hans hjzirta var d:ir - vi talade inte se
oftajobb niir vi triiffades. Nu hade hanjll
en ftmdga atttirvandla den omgivninghan
rilcade in i. Niir han sommaren 34 hade sin
tjanstgitdng fijrlagd till Sunnq h]'rde vi en
hahyutien to4shrga i sundet mellan Fryken-
sjitama, ddrj ag "hade honom i maten", som
det hefte pe den tiden.

Sunne:1934,

De oskiljaktiga

Vi b6{ adc studera i Uppsala sarnlidigt,
Tord konsthistoria och musilq jag latin.
NatLirligtvis spelade Tord i nationsmke-stem
pi V-Dala. Jag var under hela min student-
tid inackorderad hos Tords mamma som
hade skolhushill i Uppsala. Av ekonomiska
skll miste Tord avbrtta sina shrdier och ta
msielhing vid Posten. Visst dckte hans

t 2

Vi levde i all anstindighet ett kavaljers-
liv, som vi filaisiende genom aft tle ganger

i veckan spela i lolkpa*sorkestern, som
Tord - ftirstis - hade bildat.

Tva av orkcstermedlemmama, Eskil
och Anton, figurerar i den av Tord ski\ara
tcxlen till Fryksdalspolk4 ett av Postflick-
omas slagnummer. I Sunne kallades Tord
"lostm:istarn" och jag "Postmaisiams

Flulda'. Nog var det en sommar!



'ua. hen on obli.lu Nortut ols skiUo...
tl, \kdll tu lstadochjasdl
Srh.lsvdl?"

siunger Magistem i Gluntame. Jag kom
som magister bede till Ystad och Sundsvall,
Tord hannade pA Postbalken. Aven hiir
ftirvandlade han tillviron efter sin smak
genom att bildakdren Posdlickoma- Diirom
kan allise hsas i Kvallsstunden, som utges
i Viisterfu. Det if en givande liisning fijr den
som vill minnas. Tord blev en kiindis, som
vi 3 I :or var stolta dver.

Och si: "Mitt uti trium iens glansjag till-
baks mig drar", sjLurgs det i operetten. Det
kan tilliimp.Ls pi Tord. Han hade sin egen
upplattning om hur livet skulle levas, och i
sedana lall var han bestiimd av sig. Han tog
avsked lrfu bide tjibst ocll k och berdm-
mclsc och drog sig tillsammans med sin
hustru Elisabet tillbaka till sina mortiiriild-
mrs stuga i By, diir han kunde leva i enkel-
het ntira natulen.

"Men se, en garnnral gdk skall man ald-
rig rihigtto !" skrev en gang poeten i grann-
socloren Folkiim4 Karltbldt. Det stod inte
peftiniinTordlij andlade och priiglade sin
omgivning aven i By. Han bildade en seng-
och musikgnrpp, som i likhct med Postflick-

Pe By gannelgdtd

oma Samliirde sidant som vanligt folk kan
klard och vanligt folk uppskattar. llan kom-
ponerade, an angerade, skev te$ och diri-
gemde. Det var efter en konsert i By gam-
melgard som han hastigt avlcd 1986.

En livslang vanrskap hade lijlvandlats till
minnen. Fdr mig hir denna viinskap varit
avoma ig berydelse ftir min utveckling och
fiir mitt satt att m6ta livet. Vissi var vi i
mengt och mycket samstiimda, mcn den
som angav och h6ll tonen var Tord, liuslynt,
humodstisk, konstn:irlig, lii fi .u inbilskiet,
tillgiordhet och flilrd - en riktig Cammal
Falukamrat. fugfug 311

Erik M. (Carlsson) Yrgdn)

sjungning i



Gammal Falukamrat i
hetluften

I samband ired JAS-kaschen i augusti
hamlade en av GFK:s medlemmarverkli-
gen i heduften. Det zir Per Pellebergs, chef
fijr SAABS Utpro\4rjngsavdelning. Efier-

som vi tir gamla vanner blevjag nyfiken pe

hur Per har det idag och bad oclcsi att fi
intervjua Per 16r A.rsskriftens liisare.

Per Pellebergs, ner blev Du Falu-
student?

Jag tog studenten pA reallinjen 1 956 och
hade dA redan siild tillFlygvapnet som flyg-
ingenjttnaspimnt. Sedan blev det flygsko-
lan pi Ljungbyhed i ett er och d:irefter flyg-
linjen pn KTH i f,ra ir.

Och nu dr Du Saab-veteran!

Ja, efter nagra Ar som flygingenjijr i
Flygvapnet kom jag till Saab i Linkiiping
som provflygare 1964. Man hadejust dra-
git iSing Viggenprojektet och det var utom-
ordendigt intessant att fr deltaga fiin bdr-
jan i ett av vzirldens de modemastg utveck-
lingsprojek; det ftrsta llygplanet i viirlden

med nosvingar, inbyggd dator mm - gissa
om det val spAnnande pm\,flygningar!

Sedan bodde Du i USA eft er.
- bedfta!

Nzf vi hade avslutat utprcvningen av
attack-Viggen blev det en liten paus 16re
uppstarten avjaldveNionen. Och d6 skicka-
desjag pi amerikanska flottans tr)Io !,llygar-
skola i Maryland, USA. Det blev ett 6r av
intensiva studier och mycket flygning av
olika slag Jag fldg I 7 olika flygplanstyper
diir, allt fiin helikoptrar ochjaktflygplan till
jAttebombaren B-52. Ett par av mina kurs-
kammter blev senarc astonauter och llyger

rymdf;i{an. Vitriitras fortfarande ibland och
j:imftir erfarenleter - och drar histoier ftin
tiden pe provf lygarskolan f ijrst6s!

l
I
I

l
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Vad blev det sedan?

Jag Stcrv:inde till Saab och blev strex
efterit 1975, cheftprovflygarc.DetvarvAl
litet av en driim och ett oefidftstimulerande
arbete. Fdr$ gallde det jald-Viggen-projek-

tet och sedan det helt nya civllflygplanet
Saab-lairchild 340. Det var slrnerligen
spiinnande att ff bygga upp nagot helt ny11,
Saab hade ju inte vadt i civil{lygbranschen
sedan biidan av 50{alet. Och d:irtill kom-
mef alla intemationella kontakter och resor,
som 34O-projeket innebar.Den alha {iirsta
j ungliuflygningen var liirslis newkittlandq
men lika roligt var nog att fr flyga levemns-
fl ygningar, demonstrationstuer och Iornd-
pilotutbildning i Fj:inan ostem, Japan, I or-
mosa Argentina USA med flera stiillen.

Och dercfter blev det JAS och
den verkl i ga h etl ufte n ?

Jag hade enbart iignlt mig at civilflyget
under nigra ir, men efter det fiJNta JAS-
haveriet I 989 blev jag ombedd alt "blanda

m ig i" dcn leken igcn, lijrst som chcfsprov-
flygare i en andra omgeng och nu sedan ett
par er som chef lijr Utprovningsavdel-
ningen.

Och visst iir det hetluft, JAs-proiektet
arju ocrhdrt pApassat bAde politiskt och
mediamassigt. Dotta :irju ocksa, liksom
Viggen tidigare var, eft plojek som ligger

GFKS ach SAAB:S Per Pelebergs ispel-

allra langst fmm i teknikavseende. Detta
kombinerat med dc ston summor pengm
det rdr sig om, giir att man naturligtvis kin-
ner ett stort tryck och eit stort ansvar. Alla
vam provllygplan kan vtuderas till mellan
en halv och en miljad konorst-vcket och
niir man vissa dagar hm bAde tre och lira
av dem samiidigt i luften, savilldettillatt
veranoggmnna rutiner ochiirberedelserhar
fungerat. Men aven denna sorts yrkesliv blir
en vana och jag sover gotl om n:ittema.

Du harju sjtilv skjutit ut Dig med
kalapultstol och reddat livet med
fa skerm, hur kenns det?

Det var lange sedan nu, ur en stdrtande
Viggen, men minnct sitter kvm - det Zir en
myckot dmmalisk hZindelsc. N:ir det skedde
som nu med JAS- planet dver Stockholm
bftir en halv miljon miimiskor och alla TV-
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kameror, sA blir situationen niistan overk-
lig.

JAs-knschen forsafte Dig i en ut-
saff posillor, mmsfsagt, hu hante-
ftt Du detta?

Menga probLem it naturligtvis av tek-
nisk nahrr, aven det iir svart mend:ir har man
stdd av rutincr, kunniga medarbetarc o s v.
Det svarr" som jag kilnner det, iir att dels
med rcell.! fakt0messiga dveflaganden stA

iir vAr produkq vir personal och virt arbete
aven nar man dkar ut 1br sverare bakslag
och dcls ati helh en strikt och itcigen l'ak-
tabaseDd och systematisk inlomationslinje
gentcmot pressen. Och nog blir man bAde

fun'A ad och ftirbannad alLt emelhnet iiver
massmedias satt att iirmedla den inlbfma-
tion vi liirnnar, men dcthjalper Iiksom intg
ma.n L:]r bita ihop och Imoga pe.

Hinner Du med negot annat an aF
betet?

Jq det ar nddviindigt att kunna koppla
av och agna lankama it annat ockse. Dzir
finns massor, som t ex virt lantst:ille ner i
Ydre, tennis, Tobakshandlarc (tvi ldsa Bi1l,
tackl) Bert Ekdal s gamla Mercedes fran
1951, som jag fick k6pa av honom i Falun
1974 och en ga,rska omfatiandetlygboks-
samling. Diimttiver har jag ett inftesse lijf
Falu-grafikem4 som odlats under 6rcn och
icke att lijrgldmma CFK-beflamr\ somjag
hoppas kutna bescjka lite oftare i li amtiden.

Och med dcn gratisrcklarncn liir GFK
tackar vi Per Pellebergs fijr intelvjun.

UIa Lundquist

Siktet hogt sta|t, i gott



Pfl spaning efter ett
forsvunnet diolom

DGF:S studentdiplom ti f5ftjenst-
fulla elever airk\nt av de flesta. Men
ursprunget - for alt inte tala om oi-
ginalets forvaingsplats- har lenge
vait mindre kant. Beftil Tidesbom
bestemde sigfdraltta reda pA san-
ningen...

Mimet av DGI:s studentdiploo har, fiir
den gamla Falukamrat som nu vill lorsiika
skildra dess histori4 en gang ftf alla vadt
forlorippat med en shrdentdag vAren 1924.
Inte alls som student utan som liten
skolgrabb, 'letta" i tvaaq hadejag den da-
gen entusiastiskt tmskat bredvid min 2ildste
bror, Gunnar, tatt bakom musikkiren i t6-
get genom shn! Och senare viil hemkom-
men till familjens skolhushill vid
Engelbrektsgatan, kunde jag beskAda en
vacker plansch, som i mitt tycke pA pricken
skildrade de fttijder som nyss hade utspelats
kring Wallinbysten liamfiir skolan.

Aftjag senare under eren, kunde eterse
det inmmade diplomet hemma i bm$ ar-
betslum, det b;drog naturligtvis till att ftjr-
stlirka minnesbiiden. Velbehdvligl nair den
nu var min enda hellpunll inftir
e{ierforskningama.

Atrninstone sjuhio erdllbaka i tiden ger
a tse vaft diploms historia- Men riicker det
med det? Kan den vara linnu lldrc, harjag
un&at. Och hur har det gatt med haditio-
nema i dessa ftrtinderlighetens tider? Kan
den mttj ligen leva kvar iin idag?

Var finns ledtridarna?
I gamla Arsslaifter och andm skol-

skildringar harjag silkt fi;rgiives efler negot
enda oon?immnde. Mdjligen skulle viil en
genomgang av gamla DcF-profokoll ha
hlrlrnt ge nAgm ledhadar. Fiiriiagning;ar hos
gamlaFalukamrater oclr deras anliiriga gav
till cn bdrjan klent resultat.

Diplomet har naturligtvis bam tilidelats
nagra fl i va{e 6rsl'ull, och de som fitt ut-
mzirkelsen har varit blygsamma och hallit
den ftf sig sjalva. Man kan viil ocke gissa
att ctt och annat exemplar kommit et sidan
redan i exarnensyran, kanske gett samma
vAg som de ufljAnta skolbdckema eller helt
enkelt bara fallit i glitmska. Och tbr manga
har diplomet liimodligen varit helt okiint.

Ett diplom frin 31
Att nu hifla det lijrsta niidvandiga

foGkningsmaterialet, eft bevamt diplorrL var
redan det €tt problem. Men var fr hjiilp om
inte hos klasskarnraten gcnom alla ercn,
studentkamraten '31 och dZirtill nyblivne
hedersledamoten i GFK - Erik Yrger4 som
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nalurligtvis hade sitt diplom igottfii aoch
l(tlnde leverem en kopi4 egenh:indigt Iiiry-
lagd efter det egna originalet.

En ftirsta fdga stiillde vi oss nu. Var det
persor iga diplomet tillsanmans med alla
andra ftirglagt redan i trycket, eller har
nirgliiggningen giorts individuellt och ftjr
hand. Erik ganskade sitt exemplar d:f-
hemma. Med lupp trorjag, och lutade nog
at ahmativet liirytyck. Ett sAkert svar
skulle nzistan kiiva en teknisk analys! Enk-
lare vore naturligwis enjzimftirelse mellan
tve skilda exemplar.

Svaftvitt eller f;irg?
Lyckligtvis kLurde nu ocksi en god viin

och gmnne i Visteras, falustudent 1950,
plocka ftam sitt viilbevarade diplom och
daire{ier behdvdes inte mycket f:irgsinoe Qjr
att kunna konstatera - helt olika f;irgs?itting
pe de tvi exemplaren.

Planschema har alltsA varit upptryckta
i svartvitt och talangfulla g,,rnnasisbr har
sedan svant ftir ftirghggningen. Siikert
skulle ma,'lga gamla Galdertecknare genom
iren kunna vittna om stdana mddor, ftir-
modligen under hekiska v6rveckor

Flq" angeniima telelbnsamtal som jag

sedan haft med yngre Falukamrater, alla
kvionliga lt.resten, har ockse bekdftat de
hiir tankama. Negon kunde beriitta aft det
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under det gamla, rikliga liiroverkets sista ar'
frnns uppsatt ett fli€lagt diplom (som fijr-
laga?) i ett nrm som vff DCF:S eget.

En annan var pa sin tid chelitecknare,
som det nu hette, och lude sj:ilv li€lagt nya
diplom ftjr utdelning. En tredje har varit nred
och satt sin uderskiftpi en aktuell omgang
diplom, men har bara minne av svatvita
sedana- Och :imu en, alltjAmt S,mnasis!



fiirvaltaijust e$ ftjned av nytryclta svart-
vita planscher ldf famtida bmk.

Trots alla stora 1ij{zindingar, ver skolas
"utlokalisedng" och till och med splittring
pA wa skilda enheter, lever alltsA haditio-
nema med dot gamla diplomet vidrie. Aven
om tirgerna tycks ha gitt fijrlomde.

Ett drag av jugend
Men nu iter till sjiilva bilden och dess

tillkomsl. Vem rycks inte med iexamens-
stuimningen och ntutan kiinnet piret i mag-
gropen hos den hissade, kransbeh:ingde stu-
denten i sin ffirsta smoking? Omgiven av
hurrande gyrnnasister och flickor i vackra
varhattar. Nyss har regementsmusiken Uudit
inifren vestibulen och strax skall man stalla
upp ftir dget genom stan! En schvungfull
och elegant bild som vilken generation som
helst bdr kurma k?inna som sin egen. Tid-
los men :inde med drag av kvardrdjande
jugend, eller hur?

Mycket iktigt. Signaturen Rich. Be€-
man och Artalet 1914 leder oss vidare.I
Valter Lannemarks histodk 1985, Falu
L:lroverh hittar vi Richard Vilhelrn Berg-
man, 1882-1927. Mcd teckningsliirarcxa-
men I 905 och verksam vid vAr skoia fr6n
1912 till l9l S, dehanflyttartill Sijdermalms
liiroverk och efterbiids av allas ver Ruben
Hellman. I Lannermarks bok finns ocksi en

gruppbild ftan 1916 av hela kollegiet diir
Bergman ftirmodligen ftrns med bland det
" 10-tal lilare som ej kumat identifieras".

Arhlet 1914, det sista Hsaret ftire iir-
sh vZiddsloiget ftf iilaigl Visst kan man v:il
gissa att konsh:iren har haft sin bild f;irdig
pa vAren det irct, och att han sjiilv flirglagt
de exemplar som nu skulle delas u! ftjr iir-
sta gangen.

I portraittalbumet Falustudenter 1 900-
I 935 slarjag upp I 9 l4 ers studentkull och
hittar fa|1isk ett par ansikton som jag per-
sor igen kiint iill. Stannar ftjr Ar€l Frieberg,
11896 d 197?, fiirgstark officer vid Dal-
rcgemente! inte minst under 2:a viirldski-
gets beredskapser, gammal Faluk rrnat fftr-
stis, och ingift i laniljen Carl Larsson i
Smdbom genom yngsta dottem d:ir, Kersli.

Nesta kontroll
I boken DCF:S historia {iam tili 1976

kanjag ftlja alla fur .tion:irer genom Arcn
och hittar, inte ovaintat, som ordlorande
1913 - Axel I riebe€. En tZinkbar mottagare
av det ftinta diplomet, alltsa.

Ringer pe vinst och ftirlust upp en u1g
familj, Klas och Agneta Frieberg i Sund-
bom, och lir n?istan direkt svar pe ruin ftfua-
"d\elF cberg,ja det var min farhr det och
visst har vi kvar en hel del papper efter ho-
nom._
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Bingol Till sist g2iller det nu bara att alla

Och ett partimmar senarc, "Hitharjag GFK:are skall fravnjuta l9l4 6$ diplom i

farlar A-rels DGF-diplom, som ni g:ima all dess prakt och att vfut kzira DCI skall

skallfi tadelav.Ochandraintressantapap- frtillgangtillerny"iikta"ftrlag4framtida

per ocks6". t€€knare till ledning och inspimtion.

Pe dagens spdk kallas bestiimt sedant Bertil Tideirdm

hzir - Bingo!
SA slutadejallen effer eft ftjal'unnet, Redl anm

ellerokdnt diplommed etttrivsarnt,hdstligt sedan artiketn s//e$ har timitien
besijk och en kafciar hos familjen Frieberg Frieberg nyckt sehcdst ,kd;k I"4*
pe Spadarvet i Snndborn. Och l]i,ed Arels diplon tillftraingen.
hemfd"nde av det ovzintade bfet, som lin
tills vidare.

Redahionen vill ge ocksd lcisarna mbjlighet ax
njuta av den ursprungliga frirgsdttningen ay

DGF:S diplom i all dess yakl

Vi bifogar ddrfr;r detto som ett sdrtryck till
denna drsskrfL
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>r en Ersman
in proncnera pd Boulevard Montpar-

--:: i P:fis med Sven Ersman, som i 16
r - rn i staden, var som att girned honom

\hggatan iFalLrn. Han v|riviss mening
. ., iiirhogen med dc tla gatoma - och ta-
. .r. talumil pe bida s|allena. Han var i
-. xrdcn fNlupojke, vilken plab pe klotet han
- bel'ann sig pi. Med detla it sagt, att
.-.ldsmannen Sven i en m),cket djup och

.:lciellmening aldrig llimnat vare sig Ia-
:n eller Dalama.

Han var inte lokalpatsiot itrivial mening
'-ren allligenom priiglad av silt ursprung och
rokstavligen lycklig och slolt dvcr dctta.
iian hadc pi ett tidigt stadium linnitentill-
l] ksort iGagnefoch etefr'zinde tillstugan
:rvid "lang gattu" vaie sommar. I I|n upp-
r:iddc med en slags LTgghet i gagncG&:il.i-
ren vid mejstangen. Fdr honom var lokal-
patriotismen ingen attityd; den kunde civer
hu\'lrd taget inte iftAgasAttas, cftq,.som den
r aridentiskmedharsvillkor i ftreningmcd
en lil,sattityd, som han gio tillsin.

H an bokstavligen vallliirdade till Falun
yaie sommin och besdke in idet sistatill-
smnnirrs rncd sina lvi yngre brildcr deras
rcmensurma liinrinna liin smiskolaq den
ildrande men mirakuldst vitala Ilmmy
Scolt, som varit akliv :inda sedan tidigt
1920-tal och blivit en legend ftjr otaliga
skolgencrationer'.

N:ir den Lmge fiskalen vid Svea Ho\.rafi.
Sven Etman (f 1918), ar l95l blev om-
budsma,'r vid LKAB lijr att 1 958 dvergi till
Criinges, avbrdts cn lovarde karrilir som
Ambetsman, samtidi$ sorn en liamgings-
rik livsgiiming som ft)retagsir.Iist pe de na-
tionella och intcmationella planen inleddes.
Han hade devait selTetcrffe iM;litanrh€d-
ningen 1945 och ledamot av Stralllagsbe-
redningen 1950.

I sin nya $allning i Griinges hade Sven
bland rnnat till uppgi ft aft bevaka de .juri-
diska fiegor, som uppkom i sa band med
statens ijvertagande av stdne delcn av
Griinges aklieinnehav i LKAB liksom av-
tajen med olika multilrationella fijretag och
liberianska staten om ombildandet av
Lamco och brytningen av jiimmalm i
Liberia. Han deltog i n:na samalbete med
sinviin och chcllijr C|anges, Erland Wal-
denstraim, i den onorganise ng av Rjreta-
get som egde rum under lg70-talet. 1977
liimnade han Grilnges och varunder en pe-
riod verksan i Pafis som partDer i en ame-
rikansk advokalfinna. Han blev med sin
familibo{ist i staden.

Sven Ersman var mirgsid igt ku lturcllt
orienterad, liistc ot'antligl mycket och iig-
nadc sig siiNkilt mot slutci ev silt 1iv At his-
torisk litleratur. Dct iivenaskar inte, att han
var en beo'd&de samlarc av lilleratur om
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Dalama. FIan dvertimnade v:isentliga de-
Itr av sin stom och vikiga samling till Lzins-
biblioteket i Falul

Det zir n:irmast sjalvklart, att Sven kom
aft spelaenroll i detlarltrtr€lla organisations-
livel kriog Falun. Han var som S,rnnasist
ordltirande i Dala Glannasistftjrening och
undcr perioden 1965-1971 ordfttrande i
Gamla Falukafirater Har skrev sin ldrsta
ledare i fusboken I 965 "med hic- haec- hoc-
hailsning till Er alla". Han ordnade intres-
santa sammantrAden och gav sitt fiirsta fii-
redmg titeln "Fran Faluan till Secariver
(Liberia), nagra ertarenheter, som falukam-
mter haft av utvecklingsliindemas undorut-
veckling".

1967 var det storl,tiffser och 100-
irsjubileum ffir DGF, och 1970 firades

Gamla Falukammters 50-arsjubileum pi
StallmA$argerden, allt med Sven som ord-
ftimnde. Han blev oclal hederstedamot vid
Viishnanland-Dala nation.

Sven var en djupt liingslande penonlig-
he! mstlijst sdkandq en problematiker. Ilan
var djupt religidst engagerad, styrelseleda-
mot i Sigtunastiftelsen och ordfijrande i
Stifielscn Berget i Riitrvik, kand ftir den
vahkdtta och nitigt utn].ttiade
Retreatgerden. Han konverterade till kato-
licismen.

Begravningshdgtidlighcten i Cagnefs
$rka i juli blev ljus - en ceremoni med
katolsk inslag - och slor uppslufting av hans
mirga v:inner. Sven Enman vilar pi
Gagneis tyrkogArd.

UfHdrd afSegerstad
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3l-omas 62-flnminne

Leter inte namnen Buffils Anna ach
Vass-Bita bede dalska och hed-
niska dessutom. Beda kom til! an-
vdndning, bland annatfor den goda
matens skulL de 1931 arsFalustu-
denter firade minnet av sin
studentdag i Falun. Den varfanes-
ten lika vatm och solig som
minnesdagen i Siljansnes och Fa-
tun er 1993, 62 et senare.

hade lidit av ohiilsa liinge, men ville inte per-
sonligen avsti I 993 ars samling.

Nu var ftjrsta etappen j 1993 ers kam-
ratfimrde Rankhlttans hengafd och pa*,
dtu Olle Winun hade sett dagcns ljus - har, s
Itrfar hade kitpt gerden. Hengirden har
mycket gamla anor, bcr:ittades sedan i den
stora gzistabudssalen, en ging i tiden tillh6-
rande sliikten Svinhuli,rld.

AJets alla deltagaie kom i bil, men som
lariositet kunde Stig Lindman berath att vid

I;irndet av str.rdenfirinnen har skettvart
femte 6r tidigale. Men under senare tid har
det aterkommit vtuje ir, detta med anled-
ning av att deltagamas ilder stigit lika
snabbt.

I ir sag deltagarlistan ut si h?ir: Sven och
Miirta Fremling, Olle och Dagny Hallddn,
Sune Harding, Stig och Elsie Lindman,
Birger och lngegerd Nordin, Anders och
Ulla Schwanbom, Bertil och Ulla
Tidestrijm, Paul och Ingrid Widigssoq Olle
och Cajsa Wiman samt Erik och Majt
Yrgerd.

Programmet hade som vrnligt pusslats
ihop av Olle Wiman med hjiilp av kontak-
ter med gamla kamratc$ 60skemAl. Nu e [-
terat kan vi gamla Falokammter tacka ho-
nom bara med ord. Den 6 juni avled Olle,
ctt par veckor efter resan till Dalom. IIan

hans fijrsta kontakt med Rankb,ttan I 927,
fiirdades han tillsmrnans med t\ri ddltrar
och en son till patron Jeanson pA Kvista
Hengard i Stora Skedvi, i hastanspunen
tilla. Fairden tog en hel dag.

Foto Krisllna Wman Nyslram
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Progrummet fortsatte med kaffe pa
Buskikers pensionat och en ftirftislcrings
rast hos Paul Widigsson i Kiilarvet, vid
Dalalvens sfand. Middagssolen stekte

blaod unga bjdrkar och hela girdsstranden

ned mot alven var ett pamdis. Fiiredrcg man
at ga in, kunde man bekanta sig med Pauls
IAnga rad Agatha Christie-rcmaner, alh pe

fiuska!
Sedan bar det ivag till Siljansn:is, lbrt-

fannde i bnsta vader. Diir intogs middag pa
Bj iirkberge! gamla Bufils Annas, med en
hiinftjrande utsikt mot Siljansniisbergen.
Under mlltiden fick alla njuta av den ald-
rig kttttande och alltid stimulerande Erik

Mattias Yrgerds gitan och miirkligt viilbe-
varade sangrdst.

Efter nattens behdvliga vila kom fina-
len i Falun. D:ir samlades man till en sangar-
hyllning vid den renoverade Wallinbysten.
Och dar sjdngs de gamla s6ngema- Och till
sist - lunch hos Vass-Brit4 i den gruvliga
delen av Falun.

Pi sdndagens Falufinal kunde en av
kanntema - Olle Wiman - inte vara med.
Vid Wallinbysten fick ctt par sfofer ur J O
Wallins Westmanno-DalasAng utgijra fina-
len - i sig ett tack till Olle wiman och en
sfilnd av vemod.

Stig Lindman

Kop iildre irsskrifter
I mtur av tillgang siiljer GFK aldre ers-

skifter. Sedan nAgra ftjrsvunna arkivir-
gangar Ateriunits :ir tillgangen pA dverex-
emplardklig lirn och rned ir I 967. Av :innu
aldrc elsskifter, ffij] och med 1952, flnns
eostaka exemplar, med unddlntag lijr 6ren
1956, 1959 och 1965.

1993 a$ skift kostar 30 kr/st. Ovriga
argengar kostar vid kitp av 14 st 25 k/st
och vid kiip av 5 eller fler 1 5 lc/st. I prisema
ing6r portokostnad.

14

Best?tllningen gatrs genom insattande av
belopp pe ftjreningens postgiro 25 83-3.
Ange vilken eller vilka Arsskiller som 6ns-
kas pi alongen. Fi;r argingar dar endast cn-
staka exemplar finnes, biir kontakt tas ftjre
bestiillningen med Rune Sjdd6q Videstigen
32,791 45 Falun, tel 023-328 19.

Betraffande innehallet i irsskriftema
htinvisas till den konologiska katalogise-
ringen av afiiklama, som fanns inftrd i irs-
skiften lbr 1989.



Vad skall detbli av
Valhalla?

Ku lfu mAmnde n i Fal u n a tbetar med
en motion om aft Valhalla skall go-
rastill kultuthus, bland annat for aft
bercda bamkultuNerksamheten
stdne plats. Defta kan gledja den,
sam ilikhet med skibenten, bedfti
vas av det skick gamla Walhalla
belinner sig i.

161 50 ir sedan gick rnin klass ut 7 i
Walhall:! och det fiedes den 5-6juni 1993.

Fcjrutom aft vi traffades vid supd pA 16r-
dag kvalen, bescjkle vi ver gamla skoh pA
sdndagen. Manga av oss vissteju att all den
fina konsten som vi flickor kunde njuta av

under 30- ocll 40-talet nu var bofforslad till
nya l:iroverket pA Lugnet. Men alla blev vi
mycket bedrdvade, nZir vi nu sig pA viig-
gama och upplevde den enorma tomheten
i bapphallen och i salama.

Mycket har hiint inom den gamla sko-
lans vAggar sedan vi llmnade den, men nu
iir det ett ddtt hus, ftjmtom skolmus6et som
vi tyckle var en parla inom Walhallas viig-
gar.

Till vir stora gliidj e fanns ett konstverk
kvar. Dct iir en al fres'co, milad av Carl
Larsson Ar 1907, och finns lAngst Lrpp i
Bdnsalcn. Den harmar gudskclov intelyck-
als sl:inga ut, hul man :in har fijrsdkt.

D a i ke Grn'n ti s, :f Friedric h

om An i konkuffens med modern skyltning
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