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Orffiiranden

Ntir jag skdver denna spalt sitterjas
pa en bergstopp i Dalama. Under varen
har jae eati pa skola i Insjitn och min
liirhoppning a. att jag framdel€s skall
tillbringa mina dagar hit henma.

Mycket skiftar n:ir man bryter upp
fnan invanda rutiner. Med nya itgon tar
jas mis an allt lrin transporter med
kollektiltrafik till kiillsortering av alla
sopor, kontali:ter med komnunens
ser,r'iceinrathingar till besok av hmt-

Efter tio er i Stockholm ar det befti-
ande att uppleva nerhet€n i de kontakter
jag €r med folk runt omkdns mig. Det
Ar inspirerande att se hur vdse miinnis-
korna e. sina gemensamma intressen.
Det genomsyrar allt.

Det har ockse varit roligt att s),na rnitt
engagemang i Fitreningen camla Falu-
kamrdter i detta ljus. Ver fitrening ?irjust
en sarnmanslutning av rdnniskor med
gemensamma rittter, hur skiftande vara
liv iin ma tc sig idag. Ur vtua genen-
sarnrna rdtter stiger gemensarm in-

Den tid vi tillbringade pa L:iroverket
sedemem gymnasiet, var negra av vara
viktigaste ar, er da vera egna lrxen-
varde.inge formades. Aven om detta
hd skett i skiftdde tidsepoke! ilr det
som om osynlisa fiinkd Iijrenar oss. Det
blir sn tydligt n?ir vi smlas ti vam
arliga traf4 ver och hijst. Fran det itgon-
blick vi samlas inI6r ett studiebesiik
eller en god middag, stiger sorlet. Fasuin
vi lever sa vitt skilda liv, harvi se mycket

Varje gang dverviildigas jag av den
v:ime som omger lnig i sauskap m€d
Gamla lalukaffatema.

Infitr flytten varjag fundersam 6ver
hur mittensasemdg i fdreningen skulle
te sig fteftdv€r. En stor del av var verk-
sarnhet ar ju koncentrerad till Stock-
holn, inte minsr ftir att si manga bor d:ir

Eventu€lla farhegor har kommit pe
skam. Jag har trafat sa manga canla
FalukarDmter sedan i julas. Och inte
rnindre viktigt, jag har triifiat manga
garnla ftiroverkselever som inte er m€d-
lemmar i ver fttrening. Vissa har inte
kent till ftireningen, aodm kanner till
den men har inte riktigt sett vad de
skulle kunna f;i ut av ett medlemskap.

Det iir veldigt roligt att kunna beratb
om hur trevligt vi hai, och hw rcligt det
iir afi genom vara trAffa och denna ars-
skrift hAlla reda pi vad som sker i Falun
och var vala samla klasskarnrater kan
eterfinnas.

Jag ser nu fram emot :innu ett verk-
samhetser i ftreninsen, och hoppas att
2innu fler skall uppt?icka dadjen av att
tillhijrE det n?itverk som ver fttrening
faktiskt uteitr.

Har Du synpunker pe verksarnhet€n,
eller {itrslag pa personer som ?innu int€
:ir medlenmar och som vi i strelsen
borde kontakta? Hirr av Dis till neson
av oss som sitler i styrelsen.

Mo1 slutet av i denna arsskrift hittar
Du vam adresser och telefofflummer.

Tills dess...
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Redaktiiren

Nlirjag gick in i uppgiften att filneela
som redaktttr fttr GFK:S ersskrift had€
jag anbitionen att skiften skulle komma
i falukamraGmas h?indermedandetiionu
fanns negot kvar av ar I 996. Det visade
sig dock att en nybliven pensionins dll-
varo blev mera 8/lld :in jag fttrest?tllt
mig, sa det har redan blivit 1997 narjag

Pe grund av nagra tekniska problem
hd detta inneburit att skriften inte n6rEr
ftjniin sommdsolen bdrjat vanna men

Sjelv :ir jag en glad - och naiv -

amatdr, som skall ta itver efter Rune
Sjitd6n och all hans edarenlrct. Uppgif-
ten att vara redakt6r {6r arsskrifteq som
er medlernmamas direkta kontakt med
fttreningen, kiiffrs angeEgen och an-
svarsfull. I Runes anda skalljag fijrsoka
Slla numret ned glimtar fiar bade idas
och iser, bade vad ee[er skolans v?irld
och falubygdens.

Som utlokaliserad falubo harjag inte
laryre d€n dirckta kontalGn m€d rad
som sig i staden tilldrager och har dairftti
uhamnt min studentkarmat och tillika
v?in och skolkammt sedan I 942, Kerstin
Heidenberg (Skoslund) till "lokalredak-

tijr". Hon har ftrsett mig med faluny-
heter som jag kan tinka mig kan intres-
s€ra falukamrater i ftjNkinsrinsen.

Men - mirms att arsskdftema blir vad
medlemmama giir den till, se tveka inte
att hitra av Er till redaktttren med stort
som smett av intresse fiirfaluka$ratema"
som ett tips eller i ffirdig slciftlig forml

Krisstiden blir at€rigen levande fitr
med genom bidras ften

Bengt Johmsson, l lans Floderus, Bengt
Carlmarker och Bertil Tidestrdm.

Sjiilv harjas ett nycket tydligt minne
av hurjae sorn knappt e$aerig fann nin
nor i tarar allt medan krktlockoma
d.enade en vanlig vardag. Svaret pe min
oroliga ftegaom vad som h?intvar "Kiira

bam, det ?ir kig och allman mobilise-
ring, pappa som officer mtute ut i kfi-
get." Sedan sag jag inte mycket av ho-
nom ftjrriin efter 8 maj 1945, da
kyrkklockoma fdrkunnade atl det var
fied igen, allt medan vi i 35 hade skdv-
ningityskaiaulan.

Men nu galler det 1996 som har de-
klaremts som Migrationens Ar

Ett par av ersskiftens a iklar ankny-
ter till detta och till Runes fiihopp-
ningar i fitfm 6rsskdften att vi ska ,e ta
del av minnen ffin falukaffaters liv i
utlandet. Jag notenr att bede Bengt Carl-
markeroch Janne Holmsvedverkat inom
det som under min skoltid var Sveriges
basn?iringar.

"Utlandsfalukmraten" Magnus
Hjelm, som f.n. tjiinstsdr som professor
i patologi i Hong Kong, har valt att ta
upp fiamtiden i sitt tankeviickarde in-
lagg. Deb geller det aft vi av studentar-
Itngar fran 1950 och ftamat tar vert
ansvar ftr "historien" genom att dela
med oss av minnen, tankar och edaren-
heter sa som menga av vera eldre kam-
rater har gjort, dels att ta varapa a ade
mitjligheter son den nya tekniken er-
bjuder.

En sp:innande utnaning somjag hop-
pas skall uinda manga!

Tve garnla falukamrater som vafit
salhynt flgagerade i hembygden och
dss historia firtr|s inte mer bland oss,
Sigvard Montelius och G6ran Rosander.
Arsskiften minner om den bada.



ciir.ns doktoNavhandling om dal-
folkets herrarbetsvandringar inom och
utom landet iir ytterligarc en referens till
miglationstret.

Erik hxel Ikrlf€ldt har aldrig gatt i
Falu skola, men har ?indi ankn).ning dit
. Jag har gatt pe jakt efter hans bYst,
inspirerad av Bertil Tidestrdms artikel i
198s ars arsskift.

Dftn om min hapna gliidje, d.i jas
srrax fdre jul i telefon fer hdra en
vanhg riist som Fesenterar slg som
Bertil Tidestdm och som undrar om
del ?ir fftr sent m€d en srtikel.

Klart atr jag vill bereda Plab et
Bertil, som tog studenten sdrma 5r
ja8 fttddes, sa var se soda!

Gitt Rosander, l,ir.ed god
hj?ilp av Anden Miller ft;r
det tekniskal

(6Emt ifr"ronil'Sfii
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STORTRAFF 1995
"Taltill 1945 ers studenter den 20
naj 1995"

Snaft har tua er gAft sedan stor-
trEffen 1 995. Annu ell minne dAi
fre)n kommer het eIt minne som
even anknyterti fredens er 1945.
Bengt Johansson hdll fdljande tal.

Fredens budberare
Vi som tog studenten 1945 kommer

alltid att betraktas som ftedens budba-
rare. Det var fteden - inte studentema -
som firad€s dessa skickels€digra dagar
i bitrjan av maj. Folk samlades i rnassor
pa Stora Toreet och sjiing och hunade-
Trots god hjelp av Dal.egementeB bHs-
orkester Ionde vi knappt gdraoss hitrda,
dar vi kom marschemnde pe Aseatan
sjunsande studedsangen. Pa kviillen for
norrm?innen runt pa hstbilar och sjitng
och skrck "Seiem ar var!" Detta om

Men inte blev det neson fted fttr oss
- i varje fall inte ftr grabbama. vi fick
rycka in till militiidjainstgdriry medome-
delbar verkan enligt da gellande krigs-
lagar och slapp inte loss fdn;in e{ter 15
menader. Ar€ts snitfall i maj kan ses
som en reminiscens av maj 1945. I dag
fitrjamnt 50 ar sedan marscherade flem
av var nrskurs in pa Lv 2:s kasemgerd i
Linkdping - i ftn decimeter nysntt ! Fitaa

Studenterna
Men eter till studentlivet. Vilka var vi

de, dessa 1945 erc s$denter? Flickoma
var ju som vanligt glada och trevliga

men ftamfitr allt flitiga! I LJV hade vi
en trevlig flicka, Kerstin Kellgre4 som
dessverre inte linns bland oss lzingre.
Det var en lit€n h:ir&malta, som fiirvred
huwdet pa oss grabbar. \4 inbillade oss
ocks5, att hon fiirwed huvudet pa fti-
rama fttr hon skr€v fem (5) stora A:n i
studenten av fem mitj liga, dessutom i en
av de :inrcn, som hon timnat pa e$
tidigt stadium. Det :k bara en exempel
p[ vira flickors studieflit.

Grabbama dA? Som vanligt:a bhnd
tonaringar var de Hngbenta hiigljudda
och stitkiga i stdrsta allmiinhet. Pa naeot
undantag n:tr var vel heller inte fliten se
ftamtridaode. De sysslade med allt utom
lsxor I dessa ofiedens er skulle manju
bereda sig att fijrsvara landet mot in-
k?iktare, sn det var hem*im och skol-
v?im med stq'tte, orientering, riks-
mancher mm. Det spelades handboll
och spa*ades fotboll. Somliga bedr€v
sadtiir ohgenhet senon att spela fl6jt
och fiol. Hu man ur denna sarnling
lyckader selh ftam tre professorer och
enjustitiekansler ar fttr inis en tullkom-
lis gitr^. Ia,Ingvar / Gulnds /\2r fliti5,
det tnaste man medge. Men de dvriga
levde nog rnest pa €n utpriiglad begev-
ning.

Bland studentkarnratema har man ju
sina favoriter. Fitr mig var Ake Es-
pmark, som dessvane inte kan !@ med
oss Hir i kve , d€n store idolen, fttdd
och uppvuxen i byn Aspn:is i nota
J:intland med utsik itver te v?irlden.
HaIl hade allt det jag saknade. Bland
annat hade han ett herbarium med 600
viixter, vamv menga sausynta orkidder.
Dessutom hade han en helt sasolik



spiinst. Jag sig honom pa samma dag .a
fem skol-DM i fti i&ott. onjag ninns
r?itt var det 100 meter, tingd- och hitjd-
hopp, kula och diskus. Och detta ned 3 8
graders feber. Men ryAR var inte uPp-
tunnen da!

Men vanta till vintem, ttnktejag, de
blir det skidor Jag tanade allt vad jag

kunde och var ganska s?iker Pa att ge

segrande ur strideq alldenstund som
jag visste, att Ake, som var ganska be-
kviim, inte sdtt pa skidorna den vint€m.
Jag fick strykmed l0 minuter pa rnilen!
Det drdjde liinge inndl jag repade mig
fran detta nederlag. Det ar som med
iilgen: Pe sommaren repar han i sig skott
efter skott men efter skott pa httsten
repar han sig sitllan Ak€ hade ett utse-
ende, som fijrde bnkama till en ung
grekisk gud och han tog raskt hand om
detr snygsaste flickan. De bmkade ge
annkrok i skolparken pe rastema, vilket
frranledde rektor A. \4kar att anY:inda
en hel morgonbttn till att beskdva det
djupt omomliska i att ge armkrolq vilket
firbjitds vid vite av anmerkning. Jag
tror att Hrama t.o.m. jagade elever, som
gick annkrok pe star!

LArarna
Darvid ?ir vi inne pa vart fijrhelande

till ft:immande makter, som Kungen
brukade saga, d,v.s. tirama. Vi hade
manga narmast fantastiska ftirare- Fitr
mig var wingerdh den store favodten
Men i mnnsa stycken vtr vart ftjrh -

lande till liirarkeren niSot ambiElent.
Inemar Bergmd hade ju da regisserat
filnen "Hets", soln viickte stor debatt

inom skolar. vi identifierade strax 3-4
av vera Hrare somjlimlikamed Calisula
Normalt brukar det vam elever som
religeras men nagot sedant drabbade
inte var arskurs. D?iremot ledde debat_
ten till att en av litama fick slut4 vilket
vEr nagot mycket unik Pa den tiden

Studentexamen
Kaiske var ocksa denna turbulens en

av ailedningama till att vi en av exa_
mensdagama fick v?inta i wA tinmar Pa
att Hrare och censorer skulle bestiirnma
sig - allt medan regnet skvalade ned
itver vara viintande anhitriga!

N?lr vi till slut fl6g utiitr trappoma var
det som ftedens vita duvor. Let oss hiija
en skel, inte bara fttr freden, utan silr-
skilt fttr 1945 arc studenter, en utsitkt
ergeg! Vi tiinker di sarskih pe den'
som av olika anledningar inte kd vea
med oss hiir i kv?ill. SKAL!

Jubile6r
P.S. Betrafrnde vera jubile€r kan

niimnas, att vi genom klok planering

lyckats fdrbgga tve av dessape residen-
set Under lngvars 6-6riga mardaq der
han och Rut varit vanliga nog att uPphta
dessa statliga lokaler. \4 har ocksa varit
pa Grycksbo Bruk ochPeRottneby herr-
gerd under ledning av Karin /r,t!tdL
,vi'.'e,,/. Arets jubileum har vi fi|at pe
H',thes gerd i Sudbom med avslut-
ning hemma hos Kerstin och Lennart
Pettersson. Som hedeBsa$ hd Ande6
Frieberg, dotterson till Carl Larsson'
deltagit, tillika kurskammt titl mig och
Hans Carlborg. D S.



3 I-ORNA OCH DERAS TRAFFAR
autan---rnid-Eifi 

-Trqe'dsslij-atanae

Denna ersskrifts Eldsta skibent anstag pa flygeln. Oin "a. nira pa
kommer, flen en of'rliknelig smavagarna iiver Aspeboda kyrka oib
studen6igengva6ttaiffarvifeft b Oma,sstugan nertill ;Arthemvanahitg_
delav undera)ron. Den harcengen kvarrer och natrkvarrer. Ranl6\4tans
blirdet dubbell upp. herrgard. Den hair gengen bidrog rre

deltagande kara hustrur till att berika--.::.--.--.-.: - 
samvaron och ry lla u r kanraLkretsen r ill

. . cFK:s arssk'ifi tijr t 9o5 rndgi.k uT rio p.rson."

ll-"-eijllliTlil"i-,,' lf i :fl "lT: om den esendiea GFK-$etren skarl
*,- "a * .;." r,ri, .J";", ;; ;,;- iindi niimnas an nasa av oss nasta das

dtervandetill falun och dchos i fttmid-
dagens hitgljdlighete 

 

ned d v erliimnan-
1995 der av de Jobska samtinsama i museets

Stoftatren l995,litrd.20 maj, gellde t'lgga litaar
ju inte nagotjamnt ar fiir ver del, utan vi Till avdelningen tr?i$ar mi val ockse
fijredrog med eldems *itt aa i stiillet rAknas att Kungl. Dalreg. pa fredagens
samlas i lugn och ro daeen lijre. morgon hade kallat till hatgtidlig mtinst-

"Vivant Vestrnannias ..." som vailigt ring av sitt gamta f:iltregemente fien
rid Walt;nb\sten. torrsan sans. btue beredskapsiren I9J9-45. Denz fttran-
skolvisor och -".n t og,t:i-'1pp" i ledde solda(erna 85 58/31 Carlsson

31'orna i Par Bricals feslsal i Bellnanshuset vid UNAdersgrand 21 naj 1996.
Fr.v. Olle Halden, Sven Fremling, Birger Nodin, Erik Yrged, Anders
Schwanban ach Bei ndesIrAm.



grgerd) och 90 58/31 Tidestritm att
insfiilla sig pa kasemgerden, var och en
vid sitt compagnie fian I bat, I 13 med
f iideggning i Korpikekigsvintem I 939-
40. - Sa hog blev hiir kamrattretrar alltl

1996
Och nu var det 1996. Janma ar ftr 3 I -

or och totalt 65 er Inti?inad pensionsal-
der efier mogenhetsexamen, om man sa
vi l l .

Med mogenheten fitljde insil&n att
etr resa upp till Falun fdr en €nda dass
.raffkunde vala onitdiSt kavande samt
att Iirrbindelsema med Stocknokn tung-
emr val sa bm. V:innen Birger Nordb
som ftir negm er sedan tog emot oss
uppe i Alvdalens bjitmmarker, arrans-
emde nu lika perfekt fitr besiik i Stock-
holn med omnejd. @zir man f tt. trodde
sig ha haft bjitmbesark just i varas!)

Samline i B€llmanshuset vid Ur-
vadersgrand, ett par kvarter bara ftn T-

bana Slussen. Ocksa i ir sfiillde sju
gamla examenskarnrater upp och d?irtill
4/ra dainer Vad segs om att vi fick
biinka oss i Par Bricols stora sal, fick
sakkunnig guidniog i Bellmans gamla
vening och sedd kunde ai'njuta dagens
fitrsta ackod fi{n Erik Yrgards - inte
luta - men vel gitarr. Ver egen husgitar.

Nagra kvaners promenad till van-
tande lunch i egen disponerad killarlo-
kal och till sist bekvem busstur ut till
BirgeG charmiga vaning i Nacka.

Minnem och kiinsloma d:irifrin be-
hAller vi val fijr oss sjalva, men en
gammal Jobssary kornmer mig i tan-

Kl,iiuen stundar och solen e,tr ne.ler
och.,tu naje sko slutas i da&
Al.lrig stundat jbr ost eUer Eder
ensA nsd elle, ndjsanner ddq.

Och ande drt'mmer nu 31-oma om
nasta ars traff!

Berfl ndestftm

Ytterlisare Jobsiana

Hitsttenninen 1942 bitrjadejag i l:5a;
liten, Iadd och blyg i d€n stora skolan.
Tidigare hade jag gett i seminariets
iivningsskola och kontrasten mellan de
larue (:l&arkandidarer) jas hade dii.
och dem som mittte mig i liirdoms-
skolan var stor och sk:immdde.

Mest skammande av alla var Anders
Jobs, stor, mttrk och Wig. Efte. vadjag
tror vikarierade han fijr Calle Rogberg
under dennes militarqiinstgitring.

Fiirsta lektionen bestod av att var och
en utefte. baDkEderna skulle sjmga en

vers. Kanske satt vi i bokstavsordning,
jag satt i alla h?indelser bland de sista.

Ner det till slut blev nin tur, viskade
jag fttrlanad av skack "Jag kan inte
sjlmga." - "Vem avgirr det, du eller
jas?" kom det bullrande svaret. "Du",

svmde jae och ville i nasta sekund
sjunka senom jorden.

Atl dua en nagister var ju ett majes-
tiitsbrctt pt den tiden - av€n i Dala.na!
Resten av lektionen ar hitljd i bannhiir-
tighetens dunkel.

Red

l l



BOMBPLANET I GROVELSJON
Hans Floderus, student 1943, E-

ter oss her ft ta del av en spen-
nande hendelse lengt utdver det
vanliga tdr en skowling. Be6t-
telsen vdcker sekeft kinslor och
minnen hos alla som upplevt knigs-
eren.

Luftbevakning
Nii! tyskama angrep Norge den 9

april 1940 blev oron stor i Sverige att
even vi skuue angripas. Mangmilitiira
posteringar sattes ut ef1€r svensk-norska
g*insen.

I Dalamas nordligaste hiim, d:ir
Gritvelsjitn ligSer, plac€rades en armt
postering vid v:igen ti Valdalen och en
Iuftbevakningsgmpp vid Storsatem.

Man insag dock snart att de som dyg-
net runt turad€s om att spana efter flyg-
plan ba$re behiivdes ffr att skdtajord-

bruk och andra arbeten. De kmde eNet-
tas av ftivilliga ungdomar. Skoleleve-
ma fick l€diel ftan skolan om de d€ltog
i luftbevakningen, Det var marga som
anmalde sig och fick 6ka upp mot norcka
grtusen.

Ijuni 1940 var en erupp fien ftirover-
ket i Falun ldrlagd till Storsiitem, en
halvmil ftan Turiststationen vid
crdvelsjitn, som hade inviels 1937. Sta-
tionen hade ingen nemnviird verksam-
het detta tu pe grund av kisHget.

Gruppen bestod av RolfMagg; sko-
lans besta idrottsnar\ sorn var veLr ohef,
L€if Brundin, Hans Flod€rus, Statran
Holck-Clausen, Stig Morberg, Bengt
Pershagen och Ame Wallfelt samt
kockan Sigrid Fehrm fidn Vansbro.

Flygplan siktas
En s6ndagskvall den 2juni vid halv-

era tiden hitrde vi ett flygplan i riktning
mot Grdvelsjttn och sag det ockse en

staendeft: k'f Btthdi,, stzfor Hot*-ck@, Ro[Mas srtun&Jv: st!8 Mqb.ry. suEt PeBhaEd

t2 sisritt Fann, HaB Fto.tau, ,ane wavat.



kort stund itver ftidtoppama. Niir ljuder
upphitrde gissade vi att planet hade gatt
ned pa sjdn. \'i beg:i.de i telefonen:
"Luft f ijrsvarssamtal, Luft bevakningen,
Falun'rl Detta britt alla pagaende samtal
pe linjen. Vi gav var stations beteck-
ning: "62121 Adam'r och sedan fdljde
en r.d sitrrorsom varden overeiskomna
koden fttr vara observationer.

VAra gissningar om landningen hade
vi inte nagon kod fiir och vi fick inte
saga nagonting utanfttr koden.

Jag minns attjag var fttrargad 6ver att
vi inte kunde tala klarsprak med
centralen fttr planet kunde ju vara pa
svenskt omrade och ett svenskt plan
borde ha sents upp fijr aft kontrollera
detta. Ame Vfallf€lt ochjag kom itver-
ens om att vi nasta morgon skllle ga till
sjitn fitr att se om diir fams nagot flyg-
plan.

Pe mendagsmorgonen gick vi ivag i
civila klader Pe v5g mot sjttn hitrde vi

ater etr flygplan i riktning mot sjijn men
ljudet upphdrde snart. Niir vi koin fi-am
till sjijn Enade vi en bet och rodde
norrut ltings den sex km Enga sjitn.

I den bortre delen av sjiin faim vi
flygplanet i vattnet nera stranden. \ri
visste inte om det var pa svenskt eller

Vi sag ingen m?inniska och befarade
a$ beseftningen hade omkommit inne i
planet. Det visade sig dock vara tomt
och vi gick ombord. Vi seg husetr i
norska Sylen nen det var pa se Hngt
avstind att vi inte kunde uppfatta om det
fanns folk &ir.

Planet hade flera krhel. Negm bom-
ber var placerade pa vingana. Vi gis-
sade nu att det flygplan vi hitrt under
vandringen till sjitn hade hiimtat besett-
nineen och vi tyckte de att vi kunde
plocka med oss nagra souvenirer fr6n
planet, som var halvtullt med varten.

t3



Vi bitdade leta men efter en stund
h6rde vi ett flygplan och blev r5lt ?ings-
liga ftir det me$e v:il vam 9skama som
kom tillb4a. Jag gijmde mig inne i
planet och Ame tog biten och gdmde
den och sis sjalv under en buske vid
s.randen. Plmet flog itver Sylen och
sedan ut mot o$ och jas tyckte inte aft
jag hade negot bra giimstalle. Men pla-
net hade inga pontoner, det flitg 6ver oss
och vidarc vesterui. Vi kunde fortsafta
att lcta souv€nirer och hittade ett kul-

sprutemagasin fullt med patroner, litet
kartor och andra saker.

Pldtsligt hitrde vi skott fran Sylen. Vi
trodde det var nonmain, som 6rsdkte
skalnma oss frtr att de ville ha planet
och innehallet fttr sig sj:ilva. Nu visste vi
att vi var ialdtagna och missginl(e att vi
var pa norskt omrade. Nir vi sna ar en
bat var pa veg till oss besliit vi att ge oss
d?irifren. Kulsprutemagssinet var sA stort
att det inte gick aft gitmma i baten sa
Ame gitmde det pa stranden. Se bdrjade

t4

vi ro utet och mtttE baten med tva

Det sag ganska hottullt ut fitr de hade
en kulspruta uppstiilld pa rufren men de
sa bara at oss att ge oss ivag ffin ptanet.
De var int€ ink€sserade att tala med oss.

Nit Ame och jae kom tillbaka till
Storsatem och berattade om pldet be-
sl6t vdr chef Rolf Magg och Staffan
Holck-Clausen at ge till plan€t fitr att
kontrollera Hget pe phnet i fiirhe ande
till gr:insen. De gick till fots hela vaigen
samma dag. Aven de hiirde skott fi6n
Sylen, trots att de inte gick ombord pa
flygplanet. Na. de var pa hemvag stbtte
d€ pa nagra man som slagit Hger vid
sJdn.

Det var stor osiikefiet *ao bada sidor
niir de mijttes, men det visade sig vara
norrmiin som gAtt in pa svenskt omrede

Numera vet vi liiliande:
I garden Sylen vid sjdns nora ande

bodde den norska familjen Johan och
Kristina R)ryal1g rned bam. De see
flygplanet komrna ftar vAster. Det w
ett tvtunotorigt tyskl plan med hakkors
ochj?iokors pa sidoma. En motor stod
still och Sylenboma fitEtod att planet
skulle iitrsitka niidlanda. Det giord€
nagra sv?ingar ttver sjitn och gick sedan
ned i vattnet ncd ett stort plaslq kanad€
in mot stranden och slannade tio meter
ftan sbanden sdende Pa botten med
halva planet iiver lattnet'

Det visade sig att det hade landat
endast 300 m ftan svenska griinsen pe

I Sylen undrade man vad som hade
hiint med besattJingen. Ry!€ngs tog sa
smaningom en bet och rodde till plmet.

rl
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Diir mtjttes de av hotande rapen. Besett-
n;ngen pa sex man hade vadat iland ooh
fttrskansat sig pa en kulle med en upp-
satt kulspnrta och begiirde nu att tre mar
skD[e Ia roua meo ull garoen rcr ar
ringa till sin bas efter hjalp.

Se skedde. Sonen Edmund Ryrds
hade gatt till fots fir aft se vad som hiint
rnen rojde sis inte fttr tyskama.

Telefonstationen i Elge hade dock
sitndagsstiingt. I v?intan pe att den skule
dppnas pa metrdagsmorgonen fick nod-
miinnen ro efter de tre itvriga besett-
ningsmannen och utrustningen.

I gerden tvingad€ fyskama till sig
mat, dryck och husrum. De sov sedan i
skift medan en bevapnad vakt gick runt
pe tunet.

Pa mandagsnoreonen fick tyskama
kontakt med sin bas. Edmund
uppsnappade Iitet av samtaler bomb-
ning ; Narvik, motorfel, nytt flygplan.
Sedan drijijde det inte liinge fitniin ett
flysplan ften basen ditk upp, nen det
ge de endast rekognosering ftir nagot
sjijflygplan fanns tydligen inte tillgaing-
liCt.

Planet fi,rsvam igen men aaerviinde
ftir en ny rekognoserin8 en tirnme se-

Den tyska vakten seg i kikaren vara
besok vid planet men b€sattningen be-
hitvde sova. Vakten skitt nigra skott mot
planet och beordEde tve nomiin att ta
baten och kttra bort oss. Normennen
var ocksa triitta och hade hellre velat

Tidigt pa dsdagsmorgonen den 4 juni
kom en flyebet frin den tyska flygba-
scn. Den landade vid Sylen och tos med
sig besattningsmiinnen och d€ras ut-
rustnine. De for ut till flygplanswakct,

hiimtade mera utrustning och tog bort
bombema ften Unsama.

Tva norm:in fttljde ocksa med i bat
och Edmmd R)qng tog ett foto av de
bada planen. F6re avfdrden Iovade tys-
kama att norrmiinnen fick ta vad de ville
ha av det son fams kvd pa phrct. Nitr
flygbeten Enmade Grijvelsjdn ejorde
den av nagon anledning en sv:ing itver
vraket och stinsde ned brandbomber
mot det men raffade inte. Se fdrsvann
flygbaEn mot v:ist€r.

En kulspruta hade tyskdna av miss-
tag hmnat efter sig pa gerden och
Edmund kunde senare fiska upp elva
maeasin fien sjitbotten under planet.
KulsFutanbehitvde dock alddg komma
till anv?indning.

Fiirnyat besiik
Senare pe tisdasen sjorde Stis Mor-

berg och jag en fowandring ftam till
flygplane.. Stig ville se planet och jas
ville hiimta kulsprutemagasinet. St;g
hade kamera med sig. N?ir vi kom fram
visade det sig att en bat ned f€m norr-
miin hade kornnit dit och att de gett
ombord pn planet. De Ht aven oss
komma arnbord och Stig tog nagra foto-
grafi€r.

Nonmiionen beretbde nu fiir oss on
tyskarnas vistels€ i Sylen och om deras
avfiid. Jag berattade att vi var luft-
bevak&e men sa ingenting om mitt tidi-
gare bestik. Det var tydligt att norrmzin-
nen ansiS att de agde planet. N:ir vi gick
&iriftan tordes jae inte leta efter
kulsprutemagasinet och vid ett nytt be-
sitk en menad senare tillsammans med
Bcngt Pershagen kund€ jag inte eter-
finna det.
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Dagen efter tyskarnas a\,{ird kom
Svene och Edmund R)'vang till den
armdpostering som leg vid vagen till
Valdalen och berettade om flygplanet.
Det var en nyhet fitr posteringen, som
inte hade markt nagonting av h?indel-

En man i posteringen, Karl Sticke,
berattade detta sedan Moratidningen
1992 efterlyst nagon som kunde veta
negot om flygplanet. Han tvivlade pa att

Iiidledare att han varit luftbevakde i
Herjedalen vid tiden fijr ntjdlandninsen.
Ett ryskt flygplan hade de flugit iiver
honom, han hade haft sitt gevar och
shn$ ivag e$ skott.

He menade att det vd han som stop-
pat motom. Detta ii. osannoUkt. Planet
kom viisterifrd och hade menga ku'hal.

Ateranviindning
Familjen Ryvans fick efter krigsslu-

tet ratt fretr norska staten att itverta

Kbckan 05 pe morgonen. Tyskama till venster och nonmennen till ht'ger. Tys-
kama skall snai lenna byn Sylen med clen flygbet som de har ingt efter.

vi legat se niira dem och att vi passemt
dempavastill Gr6velsjitn. Fitrkldingen
a. detr att vi inte visste om denna poste-
ring och de k?inde inte till oss. \4 till-
hdrd€ inte samma vapenslag.

Kulhel
En besdkre pn Gritvelsjitns turiststa-

tion bera&de ftf negm er sedan fdr en

flygplansvraket. Av landningshjulen
gjordes en hilstktrra och av sporrhjulet
en skottkiira. Av sidenet i fallski.ma-
ma syddes skjortor och blusar och av
lii&et runt bensintanlGma ejordes skor.
Plexiglashuven ftamfitr fitrarcn, mtt och
motorinstrument anvandes till baten
"Olav" som ta. 20 passagerare pa
Grttvelsjttn. 700 I bensin och olja korn
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val till pass. Delar av en av motorema
ingar i ett plan pe kigsmuseet i Oslo.

"En svensk tiger"
Niir Bbngt Pershaeen 1992 foFkade i

Dalregementets arkiv efter handlingar
ftan Luftftirsvarscentralen fresade en
intresserad itverste Ruben Schultz var-
fttr vi inte toe reda pA vad tidninSama
skev om nijdlandningen n:ir den ?igde
rum. De skev ingenting, ldr ingen tid-
ning fick nagot tips om detta Dels varvi
ilagda att tiea m€d vad vi visste om
fiirsvaret, d€ls undrade vad befiilet
skulle eitra om de fick veta att vi varit
inne i Norge. Fdrst 1962 slaev Bjitm
Fontander en artikel om planet i Dagens
Nyheter. I Falu Kuriren berettade min

studentkamtat lngrid Thor utfitrliet om
haindelsen 1995.

\4 kom tillbaka till skolan lagom till
sommarlovet. Ingen Hlare ftagade efter
eventuella upplevelser och jas vet inte
hur nycket vi hade velat beratta.

Motst6ndet i Norge gavs UPP d€n l0
juni 1940 och kapitulationen skedde
den 14 juni.

An i dag ligger bombplanet kvar Pe
den uFprunslisa platsen i Grdvelsj6n.
Planet iir utan hjul och motorer - se bild
- och andla lostagbara saker Manga
turisterharbestjktplatsen nderde56ar
som planet legat diii

GRIS I SJONOD
Vid en tratff med negm av mina

studentkamrcter stellda U a Kris'
tensson (Wallenstftm) nega
g a ml a f at u bild e I til m ilt och e rsskrift '
ens f5rtoga nde. Nar U Ia Bift TYsk-
tindfick syn pe en bild av en bet vid
namn Najad drog hon sig ti min-
nes en histoda hennes mor Dru-
kade berdtta. U a Biltsmortfield-
rar Eik och Anna Aqqelqvist hade
en gerd i Eriksberg vid Runn och
ungefair 1910 utsqelade sig der
fiiljande handelse.

d€t dags ftjr ett dopp igen. Da n?ilmade
sis aryaren Najad, som var pe vag in till
Slussen efter en sitodagsnrr PA Runn.
Ba$urisaema uppt?ickte den simmande

edsenutanft trErikilund, mittemot Slus-
sen. Alla rusade till relingen, varvid
beten fick ordendig slagsida Manga
ropade fttrfiiradei "Grisen drunl$ar, g -

sen drunknar". Nasse fortsatte oberitrt
sin ffird hem mot stian.

Hernna v:intade de tve hundama som
kom n& man ropade Konjack. Nmnen
var ju Con och Jack!

U a Bitt TYsklind

Familjen Appelqvists glis alskade att
bada och hade gott om tillffillen, de
Rurlrt Hg lockande niira. En sdndag var
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FALLIN -BUENOS AJRES
I f6rra ersskiften fick vi ta del av

G6sta H CedeNalls eiarenheter
som teknikeri storavaraen. I clefta
nummer beraftar den jamnerige
Bengl Cadmarkerom 6n eRonoms
liv ifnmfdrallt Sydameika. Red.
vanyfrken aft hda Benglsrefleldio-
nerdver skillnader mellan Sverige
och Argentina eller mellan Falun
och Buenos Aircs. Bengt kunde
inte komma pa negm utan kom-
menterade: "Rent allment kan man
val sega aft den intemationella ty-
pen av person ej kAnner sig som
hemma negonstans - vilketfa4iskt
inb er barc'negativt."

Student och resenir
. Jag tog studenten i Falun 1943 - i

december. Mina enda kurskammter var
Lars Augustinsson och en flicka, som
heue Lotten Nord'nark (?). Jag hade
fttrsirkt i vanlig tid ijuni men kuggade!
i spec.matte av - ja, jae skall ifte nemna
nagla nalu. Lars A hade jag kontakt
ned fttr nlgra a. sedd - hu har €n villa
i Haverdat i sodra Hallan4 d:ir hd
brukar tillbdnga den svenska somma-

Jag Uinkte bli flygare som min bror
och min kusin, men det var fortfarande
kig och en massa aspiranter, sa diirav
blev intet. Efter kortare eller Hngre
sejourer pa Ljunsbyhed, pa Handels-

rymnasi€t i Giiteborg, som konespon-
dent pe Stjemfors-Stiilldalen och
BillingsfoN-Langed komjag till Paris i
oktober 1948, aven dar som koffespon-
detrt och blev kvar till slutet av 1950.
Fitrutom spraket lardejas mis en hel del

som ung man i Paris! Jag var anstilld i
Nordling, Mac6 och Gustaf Nordling
Fils och var nigot av en proteg6 till
gamle generalkonsuln Raul Nordling.
Jag sysslade mest med sesade Givaror
och minns hurjag fttljde med Raul och
en del fianska trevarukitpare till Stock-
holm och Grand Hot€|. Det var tidet
d€t!

Jag anst?illdes i Ekman & Co i Gdte-
borg fian shtet av 1951 tiu borjan 1956.
Pe Ekmds konjag ut pa langeirder, till
Italien, Fmr*rke och Nordaftika 1952
och till I-atinamerika 1954 och sist -

men int€ minst - hittadejag min frx och
livskammt i Gijteborg. \4 gifte oss den
23 m j 1953 och vi fortsafier att leva

Argentitra
Sa for vi dA d[ Argentina och ankom

till Buenos Aires den l2januari 1956.
D?ir blevjag sedermera pensionerad fren
VD-posten 1988. \t har faktiskt iinnu
ifte flyttat diiriftAn ftir gott! Det betyder
att vi bott mer ?ln vtut halva liv i Argen-
tim. Det iir litet svefi att fe perspektiv pa
en sa Eng tidsperiod, se ft oss bijrja
med de viktip haindelsema.

Familjen
Fdrst och ftiimst fick vi tre vacka

ditttrar, itdda 1960, 196l och 1967. (\4
startade litet sent son synes.) carola
och Carina bor kvar i Buenos Aires och
er gifta med tva trevliga araentinska
pojkar. Den yngsta, Carlotta, bor fitr
tileilbt i SpaDier men som sina systmr
kiinner hon sig mest som argentinska
och nagot som svenska. Hittills har vi
blivitbegavademedtvaunderbarabam-
bam, Catalina och Ma.cus, fem resp tre
tu gamla (Carina er mMa).

I
I

I
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Arbetet
Som en annan hiindelse av vikt fer

man val taga jobbet. Jag kom ut till
Argentiaa fitr Ekman & Co som VD.
och var kvar diir till 1969, dajag flyttade
tjver till Stora Kopparberg, som seder-
mera blev Uddeholms AB, vilket be-
rodde pe fitrandringar tillkomna i
Sverige. I sjalva verket harjag bara b),tt
jobb en enda geng i Arg€ntina, 1969, da
jag gick ffin Ekmans till Stom Koppar-
berg. Fitr min del betydde det att jag
laimnade pappe$- och massabmnschen
och blev stalman pa heltid.

Egentligen var detta att komma till
Stora Kopparbery som att komma hem.
Fitr det fijrsta varjagju falupitjk, ffir det
andn var nin far anscilld i Bergslaget
som bokfij.insschef och lijr det tredje
lag vaft huwdkontor iijr speciabtelen i
Sitderfors, diirjag tillbringattve sejourer,
.1931-32 som litetr pojke samt 1945 som
Faktikanr. Tiden frAn 1969 till 1976, da
Uddeholm kitpte speciabtelverken av
Stora Kopparberg, var utan tvekan den
Iyckligaste i vert liv. Dels gick affirema
i A€entina lirrtramigt Cag irkade per-
sonalen fran 4 till 45 personer), dels
sjorde vi ett a\tal med en lokal $el-
tillverkare, som bland annat hade det
goda med sig att min davarande chef,
Bo B€rggren, vid ett flertal tillf;illen
besi,kte Argentina, vilketerundmurade
var vanskap och - i varje fall ftan rnin
sida - aLlning. Jag har aldrig haft en
bacre chef.

Fran 1974 till l98l hade jag dess-
utoin en svensk ekonomichef, Lan ce-
org Jonsson, fian Mora och Sollerijn,
som tillsainmans med sin ftu Anna-
Kajsa hjiilpte till att eatra tillvaron ljus

fttr oss. LaIs - som jag fortfarande har
kontakt Ined - har gett menga itden till
miites, blmd arnat var han i rnanga er pe
attiotaletuddehotuns chef i Spanien ned
placerins i Barcelona. Efter en s€jour i
Chi@go - dar t,ryaff Anna-Kaj samycket
tmgiskt gick bort - :ir han fitr niirvarande
pe Kanarieoama i ungefiir sarnma posi
tion sorn den n?irjag anst?illde honom -
pa Kamriedama - till Argentina 1974.

Bostad
Vi talar om viktiga h:indelser och

bostaden httr utan tvekan hit. Ekmds
katpte redan 1960 ett hus till oss i ftjrsta-
den Sd Isidro, ett hus som var under
byggnad och som ingen hade bott i. Det
:ir negot visst med att satta alla trad och
buska sjalvl N:t vi fl)ttade in fanns
absolut ingenting i den vagen och nar vi
sa smeningom flyttade ut i slutet av
atdotalet var det inte noe med att aila
rad var tullvuxna, utan vi hade ocksa
fatt lov att gallra! Det vaxer bm i v?irmen
och fulden! Buenos Aires :L dock tim-
ligen lyckliel lotiat i det avseendet -
pamdiset utan orm, som jag brukade
kalla det. Neval vad hus blev efter
negra tu utrustat med swimmingpool
och narjae itverdck till Stora Koppar-
berg kitpte Bergslaget hus€t av Ekmaff
ftir den suruna i kronor som Ekmans
betalatl Fiirdelaktigt, ftamfijr allt som
Bergslaget itverlat huset pa mig, pe
samma vitlkor!

Alla tre flickosa - s: soft som -
fiiddes nar vi bodde i San Isidro, utom
Carola, som var tva manader nair vi
qttade in. Ja, vi var lyckriga i San
Isidrc, d?ir vi kom att tillbringa tjugoatta
er av vara fiv.



Golf
lnset vor€ tullsdindigt on jag icke

niimnde golfen. Jag blev biten redan
1 957 och hdll pe sa Hnge benen hitll, till
1992. Fren 1959 till 1989 spelade jag
tavling we ganger i veckan, lijrdag och
sttndag - alltid tidigt pa morgonen. Det
var ing€n skillnad fttr min fru och mina
flickor - pe vardasama jobbade pappa
och pa litrdag/sitndag spelade han golf
Vad jas alltid hiill last vid var att vara
hemma till lunch, som dock ibland blev
litet sen - det skall nedgivas. Jag blev
aldrig nagon stor golfarc - mitt l?igsta
handicap var 11, och mellan bitdan pe
sextiotalet och slutet av attiotalet spe-
lade j ag pi handicap mellan ll och 14.

Pa heb denna tid - niirmare 30 ar -
hade jag en partner, Valentin Puiemarti
i Four Ball Best Ball, och otaliga ?ir de
prise. vi sdalade tillsmnms under
arens lopp. En av vera hemligheter var
att vi aldrig brnkade pe vamndra even
om partnem bade en delis dag och hade
svert att gijra negonting rett. Valentin
var en stor rnan och jae hafler honom i

Fiiriindringar
Som brukligt er, var det upp och ned

med aftirema. Vi blev drabbade av den
se ka ade stilkdsen, med den
{itrviirrande omstiindighet€n att vi fatt
en argentinsk regering som hyllade ett
dppnande av importen. Detta medfttrde
att det ftf vara kuder blev billigre att
impotera det f;irdiea verktyget i suillet
fi'I att importera stelet dartill och till-
verkaverktyget i Aryentina. Jag fick lov
att draga in pepersonalen, vilket inte var
nasot nitje pr€cis. Sedan sick det olijr-
skiimt bra fttr oss se gott som heh aftio-

Jag vill dock niimna det faktum att
Stidedors/Langshlttan vid mitten av a!
tiotalet hade tjugofern procent av
vzirldstillverkningen av snabbstal och
Uddeholm samtidiet hade minst tio pro-
cent av varldstillverkningen av verk-
tygsstAl. Sedd he Sitderfors/
Langshyttan blivit ftanskt och Udde-
holm itstenikiskt. Ja, det iir svert fttr en
ganmal rnan att hiinga med i svangama
och keske att det trots allt ligge. na-
gontins i det hiir med pens;onselder!

Bengt Ca fta*er

K<ip arsskifter!
I men av tillsens s:iljer GFK ?ildre

arsskift er. Tillgengen pa itverexemplar
it dklie Iitr aren 1970-1994. Av aldre
iFskrifter, fren och med 1952, finns
enstaka exemplar kvar, med undmtag
fiir eren 1956, 1959 och 1965.

1994 ars skift kostar 3 0 kr/st. dwiea
tugangar kostar vid kirp av 1-4 st 25 Ic/

st och vid k6p av 5 eller fler 15 k/st. I
priserna inger portokostnad.

Besuillnitrg gijrs genom insettande
av belopp pe fttreningens postgiro
25 83-3. Anse vilken elle. vika ars-
skifter som dnskas pa tdongen.

Fair argengar diir endast enstaka ex-
emplar finnes btir kontakt tas fitre
besaithingen med Redaktitren.
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Budskap mellan generahoner
I Hong Kong residerarsedan ni)grc

er Magnus Hielm, student 1952,
efter menga * i England. Ner jag
bad honom dela med sig av stna
etfarenheter som "hetaftetate"

kom f'ljande tankverda svar vem
tar upp den kastade handsken?

Bidragen i en tidskift son Gamla
Falukammter handlar om gingna tid€r.
Varje nytt nummer av tidskdfien €rbju-
der en resa tillbaka i tiden. Fdr min
generation har turema oftast varit av
historisk natur med skilddngar av hiin-
delser, son intretrade Engt ffjre var
skolperiod. Det ar naturliet eftersom
"Feskiptionstiden" fitr mdnga av
tilldraselsema iir leng. Historier om le-
vmde personer satts oftai inte pe pr:int.

Den regeln gziller s?hskilt beratrande
vera [irare, som vet allt om vara starka

och svaga sidor. De tycks ocksa ha
"datorminnen" fttr malitrer, se f.d. skol-
elever som historieberiittare tage sig i
akt!

Vi har Hst manga trevliga bidrag om
Billensren, Herlenius, Jobs, \4kar och
'nanga andm under erens lopp. Som
historiska personer har de varit fijrva-
nansvert levande, ner de eteruppstatt
ftan trycksidomas sv:irta.

Det kan fttrklaras av att de stiger fram
ur en gemensam mirmesbakgrund, val-
kiind aven litr min skolgeneration och
som diir6r kan fijrses m€d manga sin-
nesintryck.

De kantniitta :indama pA trappsteeen
till aulan, distan i itgonhttjd lijr en I 5:a

under trappmmchen till morgonbitnen,
sp;rm pe Kopparbergs kyrka, synlis
Senom aulafitnstr€n bakom verskira
bjijrkar ooh en distraktion till allvars-
orden fran pulpeten. Kyrkklocka& syn-

Glasogon
Kontaktlinser

oslunDs oPTrr$svnsRm
Stora Torget
79171 Falun

Kdpmannagatan 3
792 30 Mora



lig genom Iijnstren pe khssrunmen mot
Kristine lcyrka, och med minuwisare
som ritrde sig med snigelfart mot halv-
slaget till tre, om lektionen var besv?ir-
lic

Ljuskagld genom morkr€t i geografi-
salen ft an balloptikonapparaten, storoch
mystislq b?irare av bleka bilder fiiin
avHgsna Hnder och avsliijare av €tt mer
eller mindre tett moln av dammpartiklar
beroendepastadningsintensiteten. Luk-
ten frin nya goh{emissan fitrsta dagen
efter sommarlovet, doftefl av tidig som-
rnar genom ett itppet klassrumsldnster
under sista lektion€n en lijrdags-
eftermiddag.

K:inslan av att skriva pA svarta tavlan
med kita, med en ny och Hng eller en
stump tycktes piverkaresultatet, atthala
det svarta hedtaget till den tunga skol_
porten och kliva in i allvaret bakon
ditren, att klappa Wallins bronsaxel,
tempererad efter a.stiden, niir den eSna
langden rackte till.

Den leckm smak€n av en Dixikola,
kitpt i Ellen Bjijrkqvists speceriaffdr
efter fitrsta lektionen, intryckt i mjuka
gommen fttr aft racka rasten ut. Sada&
ar de gemensamma sirmesintycketr fttr
generationer av elever i "gamla" Falu
Hitgre Allm?inna L:iroverk.

En summatisk granskning visar att
bidragen till Gamla Falukamrater ofiast
har kommit fran de aldre inom fiiren-
ingen, helt naturligt eftersom den basta
historieskrivningen borde komma 1im
sanningsvittnen. Yngre medlemmar
verkar mest att ha inskzinkt sig till att
hsa tryckalstren till rytta och ndje.

Men faxmeddelandet till mig fien
Gitt Rosander med artig fiirfi'egan om
ett bidrag klargiorde att begreppet gam_
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mal hade antagit en ny perconlig dimen-

Jag var nu sj:ilv en "Gamnal" Falu-
kammt tillsammans rned alla andra i
min generation med ansvar att biira
tadionema vidarc. Och varfttr inte!

Prcskriptionstiden har utlitpt fftr
menga nya historier om andra uppskar-
tade och omtalade Hrare an dem som
detmest har skivits om, Magnus Selling,
Erik Walles, Ka Erik Mngard, Karl
Rogberg, Ejnaf Klefteck, fitr att namna
negra i raden av pononligheter under
min skoltid.

\4 meste biirja skdva Inera om dem
fir yngre genemtioner men varftr inte
ocksa skriva orn andra personer :in H-
rare, t.ex om Vildor Johansso& legen-
darisk skolvaldrnastm.

Under min skoltid bodde min familj i
en hgenhet pa Bergmastdgatan 34, nitt
emellm Osha skolar och liiroverket och
med 30 sekunders skolvag, om man
sprang foft. Frestelsen att stanna i sdng-
v:imen pa momama var d:irftir naturtig
men hitlls under kontroll, mest med
hjalp av €tt vakande modersijga.

Darfiir upplevde jag aldrig att ste
framitr den stiingda skolporten, Hst av
\4ktor pa sekunden skolklockan bdr-
jade ringa och med Johan Olof wallin
ogillande v:indande ryggen mot synda-
ren. Viktor itppnad€ porten igen n?ir
tmppmarschen till aulan avslutats och
syndaren beordrades att h:imaa klass-
boken fitr en anteckning. Klassfijre-
$Andaren skev &irefter in den sena
ankomster i den se kallade an-
miirkningsboken {ijr paskift av mek-

Syndaren kunde alhid Iitrsitka skylla
pe halt vaglas eller punkterins pn cykel-



dacket fitr att mildra fttreldrarealdionen
om avstindet melld bostaden och Hro-
verket var Hngt, men vad kunde man
skylh pa om $rackan var 200 meter?
Nar jag efter avklarad studentexamen
papekade attjag under alla skoleren och
mot hitga odds hade lyckats slinka ge-
nom ponen i tid fijr trapPm&schen,
sade\4kor, vanligbakom en stram firdm-
sida, spontanl "Jag vet och det ?ir jag

ledsen fttr". Det finns siikert ardm his-
torier att beratta bade om vildor Johans-
son och andra anstiillda.

Kommer vi, de "nya" Gamla Falu-
kamratema, att kunna fiirmedla levande
intryck frin ver tids skola till yngre
generationer? Uppgiften ldrefaller inte
sa latt. Nya $/mnasielokaler, nya under-
visningsmetoder skolkitan utbytt mot
dator€r och annan informationsteknik
har skapat andra rcferensramar fijr
sinnesintrycken och resultemt i ett b{ott
pe komnunikationskedjan mellan tidi-
gare skolgeneration€r

En katastrofeller en u.rnaning? Fiir-
visso en utnaning som latt kan kldas,
utnyttjande nya tekniska mitjligheter
som mAnga av de "Gamla" Falu-
kamratema har varit med om att skapa.
Nu kan arkivmaterial ffin det ganla
tiroverket smnanstzillas i datorformat
och gamla smalfilmer, fotog.afier, band-
upptagingar fien stortratrar och skol-
konserter och text kan kombineras pa en
CD ROM. (B5st att skynda innan kall-
materialet blir bor&astat eller fiirsttirs
av tidens tand.) Det vore trevligt om vi
se smeningom kvtuJe ge lill http://
vwwcamld.Falukantutex se fitr aft
uppleva historiens vingslas i ord, bild
och Ij ud, kanske aven den gamla skolan
som "irtual realry\ . Sa kan vi fort-
satt knyta samman aldre och yngre stu-
denter fien en skola kan vara stolta

Masnus Hjetn

I) nrtual rcaliry tu en term f, a
visa enwrldighetsliknande niljd i dato-

FALLTNT\T:IETER - Klipp ur Falukuriren

Eu kliryft a a Falms stude ter

blev d€t i september, da Falu Student-
kar entligen fick iflviga sitt nya kefius i
f.d. Faluklhikens hus.

Nr ska Corl Lanson-sardek
by&gas uI

I oktober startades en utbyggnad pa
Carl Larsson-gerden. Det iir det nya
stallet som skall fttrlangas och ge plats
ftt en ny fitrseljningsavdelning. Utbygg-
naden kommer att ge bettre utrJmmen
fitr bade bestikare och personal. (10/1 0)

Fil. dr. Gunnat Wistand

dog i oktob€r. Itan var lektor i biologi
i Falun ftan 1950 ftam till sin pensione-
rine 19'73.

Hm har under eren publi@rat en rad
sk ifter, bl.a. tre uppsatser om Dalamas
flora. (10/10)

Dalamafd 30 ar sedatl
Skolstyrelsen har fas.stiillt namnet

Falu gymnasiun fitr f d ltuoverket i
Falun. (31/12)
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Fran Vallpojke i Svzirdsjd till VD i
Diisseldorf

Kajsa och Jan-Edk Holmsved er
falukamrater av nAgot yngrc er-
gAng med efarenhet av menga
utlandsar. Aven hos dem spelar
det svenska stalet en stor roll.

Ilerrarbete
GiiraD Rosmde. beskriver i sin av-

handting fldlralrete dalfokets s:isongs-
visa arbetsvandringar bade inorn och
utom landet fiir att skaffa inkomster
som kunde dryga ut "den knappa barg,
ning torvan kunde giva". Enligt dalfokets
satt att se va. alla, som hade red att
anst?illa nagon, "hemar", diirav avhand-

Det rijrliga livet och ijppenhet fdr
intryck pragh ocksa ett modemt dal-

folk, Kajsa och Jan-ErikHolmsv€d, vars
henarbetsvandringar fitrt dem fren
Sviirdsjd till Sandv'ken, Bryssel, Sand-
viken, Diisseldori, Uddeholn, Deser-
fors, Diisseldorf, Karlstad, FEnkfilri och
se Diisseldorf ieen. D€t blev samman-
lagt tolv fl)ttar innan de 1991 etervande
ftjr gott till den gula slekgarden i Svzird-
"jii.

Den omedelbara anledningen till att
Aterfl'tten blcv av just 1991 var att
huset behaivde malas och an nalaren
inte kom. Kajsa och Janne besdimde sis
fir a.t meh sjelva och de maste manju
vara pe plats!

Nu njuter dc i tulla drag av fiiheten
och naturen aven om de saknar alla
viinner de fatt efter tolv ar i Diissetdorf.

Kajsa kan dock stundtals kzlnna en
liingtan efter storstadslivet medan Jame
mera uppskattar ft iluft slivet.
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"Niir jag Dickar ska du siiga Eppa,kontakren med SveriFe och del

Oui"
Svenskieten har ocksi bevarats ge-

Hare6 gemensarnma nrstot'u 
LoIJuo" no|n tl"u ,olrlmarvec kor ; Sverdsjd un-

ismaskolan. l9STblevdel l igsel iBrys- derdL Er rajsaoch Janne har en sra*
'":'":' 

^*' anlnytninstillhembysdenoch rillsl?tk-
{'e ''"!*:11' 5om ten. De serden gemensamma baksrun-.arkerealde' kande Janne "o b"hou ul a"n "onl "n siyrka. som har underlijrrar
an iika sina sprS*.kunskap:, c:"". Y ftjr dem afl ftrra dena ri,rliga li!.
nr oi Schanaus Handelsinstirut elter
srudenten Ie50, ftiljt av praklik i Brys- Kor och speciabtAl
sel, medan Kajsa, fttdd LindstrijnL ut-
bildade sig till farmaceut. Det blev dock
inte menga ar i yrket fttr hennes del
genom de mdga flyttama. I suillet ag-
nade hon sig i Tysklmd nt kuser i
svenska fttr sverigeftal*a tyskar med
so'nmarstuga eller kirleken i Sverige

De tre bamer har ge$ i tska skolor
fiir att fa kamratei pa hemmaplan. Detta
mednjrde att Kajsa och Janne blw be-
kdtamed skolkamratemas fi iriildrar och
hela familj en kom pa sA satt in i det tyska
vardagslivet. De rva sista skoHren har
dock bamen gatt i Lundsberg fii( att inte

Jannes arbetsliv bijrjade nar han
vaktade mormors kor i kyrkbyns fiibod.
Senare var det speciaktelet, som blev
hans specialitet, hos Sandviken, Deger-
fors stalverk, Uddeholmsbolaeen och
Studsvikskon-cem€n samt sa sma-
ningom som konsult och egen fitreta-
gare. Numera agnar han sie bl.a. et
fonkning ; hembygdens historia - cirkeln
iir sluten. vad Falu Hoge Allnanna
lztoverk har betytt fttr hans utveckling?
"Hic, haeo, hoc iir €n bm snapsvisa'!

Red.

Efterlysning

Fdren ingen Gaml a Falukamrcter
harcvA an Fahlroths aNingarfeft
en donation, bestaende avett antal
Iararl<aikatyrcr.

Alla utotu en dridentifreracle- vem
f6restellerdenna bild? Du somvet,
hU av Dig t l negon i stYelsen! frtt.
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KARLFELDTBYSTEN
I somras Agnadejag en del det

aft lAsa gamla nummer av ers-
skdft e n. DArfa nn s n ycket IA svA ft .
81.a. fann jag en aftikel som hade
direkt anknytning ti vad jag de
nyligen hade uppled pe Kad-
feldtsamfundeb eEmdte i Mora.
Det var Beftil Tidestrdm, student
1 931 , som i en intressovAckande
artikel "Jag i Falu skola sleft" beta;t-
tade om en kadfeldtbyst, sklink av
gymnasistema i Falu HCrgrc A -
manna Lairoverk till skolan 1925.
Jag blev intresserad av att utreda
bystens vidare 6den.

Dalaskalden" med avsikt att kunna re-
sas pe skaldens 60-arsdag den 20 juli
1924. Karlfeldt hade redan givit sitt
samtycke och skulptitren Arvid Back-
lund var engagemd att utnjra portraft-
huvudet i tdi. Erik Ar<el Ka.lfeldt hade
visserligcn aldrig gat i Falu skola uran
tog studenten i Vesteres I 885 men hans
nann eav tydligen ett sedant anklang
bland falugymnasistema att de med iver
tog sig an uppgiften. Det visade sig
dock inte vara sn enkelt att € ihop
pengErna, 3.000 kronor, som senare pm-
tades till 2.000 "plus 75, litr
postamentet". Tidestrtim uppskattar att
2.000 kronor 1925 motsvarade kanske
30.000 1985. Enliet Falu Kurir€n hade
bl.a. ftireningen Gamla Falukamrater
'skanka ett kontant bidrag pa 200 kr'.

I maj 1925 fick Backlund den sista av
e.t tjugotal inbetalningar i smeposter
och bysten hiimtades troligen samma
dag ftan konstn?irens atelj6 vid Blind-
gatar! Carl Larssons gamh gar4 av

Bysten var enligt Tidestritms artikel
resultatet av en insaml;ng, organiserad
av DGF men initierad av custaf
Anl€rcrona och Carl Tmtzig, ordfit-
rande resp. sekreterare i Dalarnas
Hembysdsfttrbund. Bysten skulle bti
"Dalaunsdomens esenhyllningsgerdtill

FaU **l'
Fala, K^4;r,zrt"
;4- L,haola
4d/ai-!

falu fturiren
Dalarnas STORSTA tidning

Ring Abonnentservice 023-935 0l
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DGF:S bibliotekarie Folke Tidestritm,
ordldranden Svante SvArdstritm och
skattmasbren Erik "Kicke" Berggren.

lalu Kuriren beskiver den 10 juni
1925 det hijgtidliga itvediimnandet av
bysten till skolan i samband med ftiro-
verkets musik- och sanguppvisning den
9juni. Den nybakade studenten E)ryind
Bmtt itvertimnade gavan "som elegant
representant ftjr €levema", skdver Tide-
strijm, som sjelv var med. Cavar mot-
togs av skolos ispekor

Tidestritm mend att det kan diskute-
ras om bysten itverliimnades som gava
eller som deposition. De ursFungliga
initiativtagama anviinde bara orden
"uppstAllas i Falu H A L". Har Iinns
skiftande esikter.

Karlfeldtbystens placeringar
i leroverket

Vid ijverHnnandet var bysten upp-
stiilld i aulan nen placerades sedan i den
monumentala dr.re trappavsa8en pavag-
gen upp mot aulan. Der stod den d5" som
Tidestritm berattar: "1931 ars abituri-
enter, inv;eningsverens ::e klassde,
vandrade upp till studentsvenskan i au-
lan den 9 april. En och annar av klass-
kamratema hade i morgonens mdiony-
heterhdrt meddelandet ntt Karueldt hade
dittt fttregaende dag. Och sa hitr vi de
uppsatsamnena le,sas upp - och som
?imne m 2: Frijding och Karlfeldt. Tva
diktarperconligheter. En jamftirelse."

1960 atelfann Tidestritm Karlfeldi-
bysten i d€n ommoblerade aulan.

Flytten skedde av sakerhetsskel en-
ligt rektor Erik Sandberg. Negon hade
f;irgat skaldens nasa rttd med lappstift.

Men vzirre saker skall h?inda och den
gamla ekbysten fer a t hardare titmar.
Till sist fl]4tas (reddas?) den upp pa
skolvinden.

Vid nagot tillfiill€ under 1970-talet
tycks bysten ha blivit ftamlagen och
visad ldr alhanleten tillsa'nmans med
ddra gdla inventa.ier under temat
"Fran tiroverkets vind". Karlfeldt far
sedan fttlja m€d flyttlasset upp dll Lug-
net 1983.

Pi Lugnetgymnasiet 1985
Tidestrdm firner Karlfeldt pa en hylla

i svensk-sprek-;nstitutionens lerarrum,
i ett ganska skamfilat skick. Sockeln
tcks ha kommit bort i fll4ten, "ett ijga
ar bHtt, €n linfog iir uppsprucken och
ett par bitar i brdstpartiet har lossnat."
Backlunds namn och ertalet 1924 ar
inskuret i triiet men av en trolig metall-
platb pa framsidan finns bara mzilken

Tidestrttm avslutar sin artikel:
"...Nu.it i alafa bAde skolan

och DGF lppnark:amnade pd si-
tuationen. Till att b64a ned bair
det ske en rcnoverin& N sakkunniq
koraeruator och genon skolaB
ftrsory. och sen det kntske
dags ax utreda bade dgandefjr-
hA ande och ansv@fi frdntiden.
Ocksd Jit Ganl a Fd lukamra ter
fn s detju all Mledniftg att ib-
trcssera sigJb den hat ftdgan och
att dA kanske ocksd agna intesse
dta a de an*a konstve*, fasta
och l6sa, son en Aang prydde 1'dra
ganla skoloa bdde Ldow*et och
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r996
Tidestrdms artikel vackrc min nyfi-

kenlet. Hade nagot h:int med bysten
s€dan 1985 och i sa fallvad?

Pe Lusnetsyrnnasiet fick jas en in-
tressant euidning av bibliotekarie Astra
Olzon, son stolt firde mig titl bibliote-
ket. Dair stod hm, skalden, mitt i salen
pa skapet ftr kortregister och blickade
ut dver ivrigt sysselsatta ungdomar. Re-
noverad var han och en sockel hade han
frtt, liksom en silverplattq utfttrd av
silversned Stafan Nilsson, Falun. Ty-
varr:ir texten dock inte heltkonekt. Den
Iyder:

ER]K AXEL KARLFELDT

Poftraft av ANid Backlund

Geva fran Ganla Falukamnlet 1926

Astra Olzon var bekymrad iiver
felaktighetema, som ju gar att rafia till,
men det kaver engagemang ochpengar

Fijr en gammal falukamrat, som vuxit
upp med Karlfeldt via sin Inor som kom
ftan Karlfeldts hemkalrter, och som iir
rnedlem i Karlfeldtsmtundet:ir det vik-
tigaste dock att portraiftbysten iir ater-
stiilld i sitt urspruneliga skick och har
€tt en hedersam placering mitt biand
ungdom som si,ker kunskap.

Vad iivriga konstverk fran de gamla
skoloma betaffal' medgav inte tiden
nagoi systematiskt eft erforskande, men
vid en snabb rundvandring v& det Htt
att konstatera ata Lugnetgymnasiet iir
lyltt med konst av bade aldre och yngre
datum. Huludentr6n :ir t.o.m. skapad
fdr att rymma de bada jattestoE mel-
ningama med dalamotiv fren sommar
och vinter av Ansheln Schultzberg, som

tidig&e h:ingt i Valhalla.
Bland nyare konswerk

mairks en fris, snidad i tla av
Anders Abers, som iitper
runt ett elelutrymme,

En "levande"

Karlfeldt
Jag nannde i ingressen

Karlfeldtsamtundet, som i
ar hdll sifi arsniite i Mora.
Karlfeldt var som vanligt
niirvarande inte blott ardli-
gen utan ockse ockse 8e-

en Prunkande
lus€ardsbuke$ ftan kad-
garden i Sengs samt - ge-
nom en portrattbyst av Ar-
vid B&klund, make.ill den
pa Lugnetskolan.
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Kadfeldt kom aven att manifest€ra
sig i Orsa kyrka iniitr lara hapna itgon
pa s6ndagsfitmiddagen. Deltagama i
arsmiitet hade bussats till kyrkan dib vi
fick ta del av kyrkans historia och lyssna
till sang av Edk Saed€n. Komminister
Bo Ben*nrdsson hijll odakt, uignende
frd den text som Hstes midsorlrmarda-
gen 1919. Bo Berggren reciterade skal-
defis dikt "Krkosangame" och si - de
stod itverraskande tre m?in i mittgangen,
en "leng som en midsoffnarstang", en
"som en stone profet" och en "mem av
landets typ"! "Fagert och underbart"
sjitng de med i Den blonstertid, prins

Wilhelm-CunnarLundh,Zom-Lars von
Sydow och Karlfeld$Ians Barentheim.

Dottersonen Hans var intill fiirvex-
ling lik sin morfar, ikhdd Karlfeldts
ritdbruna kostym, sydd av tyg som blivit
irver fi€n zoms kiinda kosrym. Aven
hatten ve morfars egen. De tre heEama
l?imnade sedan kyrkan i "en gn ute
h:istar".

"I denna stego de ftSmmande tre; att
de voro nagot heligt kunde man se. Ett
moln slog upp kdng den frustande kiir-
Ian, och lolket sader De fara till Herran."

Undra pe att jas blev inhesserad av
Kartfeldtbysten!

Red.

Karfeldtsamfundet i Mo.a. Utanftr Orsa ktrka fr v Ld von Sydow (Zom),

cunnar Lundh (prins wilhelm), Hans Barentheim (Karlfeldt). BiL Bentley 5 I .
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Rutkrossningsutbetalrringskassan
Ft dry$ 50 er sedan samlades

eft geng killar i 11 -12-ers eldem ti
hemliga iter och bildade F6rcn-
ingen W6, en fdrening som har
foftsaft att mdtas under eren. Den
splittrades i vintras, de G6ran
Rosandet student 1951 , gick bod.
De n b I i va n de f ol k I ivsfo rsk a rc n f6 r-
nekade sig inte - han var och fdr'
blevundera a erfdreningens a*i-
va ie. Fdre ni ngen s a *iu som foi-
farande befinner sig i den nedan
omtaladeveskan, ger besked om
den omfaftande verksamhet som
dessa unga pojkar senare man i
staten, agnade sig af. Ru!
k ro ss n i n gs utb et al n i n g s ka s s a n v ar

kossningsutbetalningskassan. Kassa-
bok". Bakom den ditljer sig ett fram-
gangsrild fijrs:ihingsbolag. Men lit oss
bttrja ftan bijrjan.

Kassan r ett led i aktivitetema hos
en liten kamratfijrenins vid Hroverkct i
Falun. Foreningen hette VV6 (fttrkort-
ningens betydelse var, er och skall fttrbli
henlig). Medlemmar fran bddan var
Cunnar Sitd€rstrijm (fiI. k3nd. sarskol-
lsrare, Gavle), Jan-Erik Wikstritn,
(landshtivdins, Uppsala), Lars Anhan
(cilins., Tullinge) ochjas sjalL Nagot
ar efter starten, I 5 jaNari 1945 - vi gick
de i 2:5 a) - tillkom en femte medlem,
SvenSjitdahl(studierektor,Tro hettan).

Vi triiffades i stort sett var helg och
agnade oss et &ivlingar saval sportsliga
som inteuektuella, vidare spel och all-
man kamratlig samvaro, fttrgylld av
klubbverkarnletenes alla "nnsten":

stadgar, protokoll, klubbsang, flagga,
I lnin kiillare ligger

teckningsbok med
en liten bn an-
paskdft "Rut-

k)ubbmerken osv.
I april 1948 skedde

en liten olycka av det
stag som hander niir
grabbar iir i farten. Min
daebok berzittar den
l4:e:

Sett smalfilm pa
geo$afin. En handlade
om Sandvikens jaim-
verk den ardra om
jordbruket i Kansas.
Haft lediet fiiljande
timme, biologi.

lI bedaemnenahade
vi adjunkt E;nar
Klefteclr, "Klibben".l

De stod Alis, sven
och jae och sparkade
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sten pe varandra utanftjr stora doren [i
det hus jas bodde, P.omeiaden 291.

Sven sparkade en sten som hitjde sig
och slog sdnder Centrala begravnings-
byrans skylt. C:a 35 konor.

Hade den t.iiffat 2 dm liinge ned,
hade ett slvltfijnster gAtL

Vi bestdt att stifta ett fttrsakingsbo-
lag, vilket skedde pe ett W6-mitte hos
Lam i Sverdsliden sijndagen den l8
april. Fttrmodligen upprafiades stadgar,
det finns plats fiir dem langst fiam i
anteckningsboken, men av nagon an-
ledning blev de aldrig inskil'na dtir'

Som grundkapital skitr W6 till4 k
Intradesavgiften blev satt till l:-.

Enligt kassaboken betalade Sven ald-
rig, och han blev heller inte med i bola-
get. Vi ttvriga intriidde, men Jan-Erik
flyuade sommaren 1948 till Gittebory
och kom ocksa att stii utanfiir'

Sa var inte fallet med Gunnar, trots att
han efter realexamen det aret bdrjade pa
seminariet i Kristianstad.

Manadspremien saftes till 25 itre. Be-
loppet var inte se fitet med hansyn till att
en kvallsfttrestiillning pn bio kostade
l:50. Pengama flttt in; kassaboken be-
riittar att negon skolkade baraelva ganger
ftam till decemb€r 1950.

En springa[de punkt ar givetvis hur
utbetalningarnas storlekskulle bestiim-
mas. Vi tycks inte ha bildat oss er me-
nirg om det mder det fttnta ere! men
den 2 mars 1949 blev problemet bran-
nande, som strax skall berettas.

Den dasen gjorde Lars och jas "fftr-

slag till utdelning i Fdnsteruts- och

skyltkrossningsfijrsiikringsbolaeet i
W6", som det stolta nmnet litd enligt
peskift pa den kurva som konstruera-

Utgifter upp till I :- betalades fullt ut,
darcfter sjdnk andelen, sn a$ den utbe-
talda summan blev procentuellt hgrej u
dyrare det sitnderslagna fdremelet var.
50% utbetalning Hg vid 6:..

Vad var det da som h:inde? Bakom
kassabokens lakoniska "Utbet. till
vziskkitp. Siinder av GR och LA" dtiljer
sig en liten brottningsmatoh i all van-
skapliehet fitre lektionen i R I:3 a imed
lektor Carlberg sorn klassftjrestendare),
varvid vi rekade trampa hal i en liten
resveska av papp, som Gunnar Nisser
ftan ohbacka anvende som skol- och

Utbetalningen blev pa 2:73, v;lket
visar att vAskm prissattes till 5-.

Yt erligar€ en utbetalning finns. Den
12 augusti 1950 skedde "utbet. till fijns-
terruta. Sijnder av GR", 2:80, som pekar
pe en kostnad fitr rutan pa 5:50.

Dagboken beratbr att det var ytter_
dd en hemma son jag lyckades sE

Vid ingangen av 195 1 , studentterml-
nen, upphitr kassaboken.

Det ftamgengsrika fdrsekingsboia-
getuppvisade deen behallning pe I 7:47
Pensama ligger itmu prydligt i en cF
gdrHda i erkivet - bestaende av den
sijndertmmpade men tapelagade vns-
kan!

Gdrc Rosandg
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SIGVARD MONTELruS
S igvad Mo nle lius g ick bort 1 994.
Hans hustru Anna-Lisa samman-
ste de eret derpe en f1fteckning
6ver hans lryckta skiftercch aftik-
lar 1 929-1 99 4. Den har givits ut av
D al am as Bi bliote ksfd hu n d. Med
benaget tilstand ebryer jag har
fdrordet av landsbibliotekaie Olle
Wingborg.

"Vid alvom pa bers och i daiom" -
detta iir titeh pa den presentation av
Dalarnas kulturhistoria som Sigvard
Montelius I 97 1 sammanstallde fttr A Il-
h€ms landskapsbok om Dalama. Rubri-
ken, h:imtad fren prosten Andreas
wallenius klassiska dalvisa, skule even
kunna s$ som rubrik jijr Montelius eset
r;ka fijrfattarskap. Da d€tta nu ffft sitt
definitiva slut, har det kaints angelaget
att ftirtcckna alla de skrifter och artiklar
som tillkommit under erens lopp.

Lift eRturFjrteckningen vittnar valta-
ligt om Sigvard Montelius l;vskrafiiga
rdtter i det egna landskapet och det egna
st:ftet. Som framger av de allra litrsta
nwnren iir dgangspunlden Jairna socken.
Men mycket snad rijr han sig hemtamt
inom hela Dalarna, detta antingen det
handlar om fiibodv:isen, brukshistoria
elle.fi nma.ksbebysselse. Ochsakkun-
nigl kommenterar han tidigm resena-
rer i Dalama och levmdegitr deras upp-
tacktsflirder

DetsomkarakteriserarMonteliusftir-
fattarskap :ir bade bredden och djupet,
omfang€t och ved€rha&igheten. Son
ftamger av alla recensioner presenterar
han med int.esse och engagemang den
strida strom av sockenskildringar och
hembygdsbocker som utkormei I sin

egenskap av forskare vistas han inte
endast i arkir och bibliotek. Anda ften
begynnelsen bar han behallit en Ievande
kontakt med sitt ursprung. Liksom en
gangKart-Erik Forsslund iirhan en vand-
rare som sitker Dpp bygdens manniskor
och lyhitrt lyssnar till dem. Det finns hos
honon ett starkt patos och en stor res-
pekt {ijr dem som utan yffe athavor
brukat ma& ochjord.

Diirmed inte sagt att lokalhistorikem
Sigvard Montelius iir motstandare till
nodv?indiga elle. otankomliga firand-
r'ngar. Men det som under alla fttrhal-
iande biir bevaras shr han vakt om -
n:iml;gen kunskapen om hur det en gang
var. D€t handlar i hitg grad om att s€

sammanhangen, aat Iijrste det ft.flutna
fttr att kunna pAverka ftmtiden.

Vilken bok siitter jag sjalv ftiimst ur
Sigvard Montelius rika produklion? Pe
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helt subjektiva srunder valjer jag den
volym om Leksands fiibodar som 1975
utkom som nummer sju i Leksands
sockenbeskrivning. Det ffr illustrera vad
boken dm bygden kan betyda.

Skebers, Skimarasen och Ljusboda-
ma i Leksands socken ar min bamdoms
sommarladd. Niir jag i ruxen elder be-
sttker dessa tralder med Si8vard Monte-
lius som sakkunnig guide ftjrstirks min
hemkansla g€nom den kunskap han
skiinker mig. Boken om Leksands Sibo-
da. ar diirfiir en av mina omistliSa
hembygdsbitcker.

Med fiirkairlek v:inder jag aven eter
till Sigvard Montelius uppsats i Dalar-

nas hembygdsbok 1991. Den handlar
om dalnlvsvddraren Karl-E.ik Forss-
lund. Pa siddl 172 finns ett foto ffin
1939 av ett betydelsetullt mdte: "Ka(l-

Erik Forsslund fer besitk av en ung
intresserad student, Sigvard Montelius "

Artikeln om Fo.sslund avslutas med
ftjljande nenins: Karl-Erik Forsslund
har skapat et sig en frr ftamtiden be$a-
ende plats i mden av stom dalaskildrare:
Linn6, Hiilphers, Arosenius, Forsslund.

AteFttu blott fijr mig att komplettera
med ytterligare ett namn: Sigvard Mon-
telius.

OIle ,Wngborg

FOTO A.BILD AR FOTOBUTIKEN MITT ICENTRUM

Vi har oset f?jrgfotolab, d:ir vi giir dina falgkopior med hdsa
kvalitetskrav, du fardeh dessutom fiirdisa pA nagon timme.

Stor sortering av
Kamero| Proiektorer Kikare mm

Tillbehii| Album ' Ramar

Valkommen t i l loss,  Vikan ioto.
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STORA
ett foretog i tiden

TORA ir ett rv vrrldens stdsta skogsindustri-
fiiretls med en betydande tillverknins av

tryckpaf per fiopopper, kanons och fijrpa.kninsts
pappe. Rrvmbsen iir skosen o.h k.aften.

Ltn8siktishet, kontinucrlis fomkning och jyh6rdhet

ior  narko.den'  behor hr-  ned'e+, t  r iL  r ,  sToRl
fitrnitt miita omvii.ldens knv och den okade
konku.iensen. STORAS miliir lrt konceotrefa
rerursernd till den skossindrstriella verk$mheten.

Svenskt skogsbruk iir kiint 1.i hds effiktiaitet och
stor milj6hiinsyn. Miljijfrisorna har stor betydelse f6r
STORA, $m med skossbruk, krdkproduktion dh
industriprccessr ofrdnkomlis€n bide piv€rkd o.h
prverkas av niljdn. STORA bedriver ett aktivt
miljinrbete, srundlt $ en esen miljijpohiL, STORA

STORA TT ett internattunellt finetas med verk$n
het i minsd ltnder och med hundkontoret i Fahn.
STORA hr e 21 000 anstiilld. i ett tjugotal ltnder
och en iGomsiiftnins !i ca 45 miljarder kronor.

STORA /91 80 |ALLIN Ieelon023780000 ffito,o.5e sTORA


