
GAMLA
FALM

t997



FbU 4"d,
fab r<^4;424*
;rt* L,hi;rila
4zl/el!

falu fturiren
Dalarnas STORSTA tidning

Ring Abonnentservice 023-935 0l

Bokia
Blids Bokhandel

Holmgatan ll, Box 122, 791 23 Falun
Telefon 023-280 50, Telefax 023-280 54

bokia.blids @cradle.se



nrurtgHAr.l

ARSSKRIF'T 1997



Ordftiranden
Htc, HAEC, HOC ,

Jag i Falu skola g6ft

och iur var det, kams det som. Jag t{nker
ofta pa den tur jag haft, son av en stmp
hmnade pA Falu G)@nasium. Det ve nln
dgat. Familjen vd i begrepp afl sle sig ned
i Ludvika. I sista stund, e, knapp vecka ftjre
t€minens fijrsta dag, fick vi en faniljevan-
lig laigohet i Fal$. Onsdagen ffjrc skol-
starten, dejas skulle b6rja i en svensk skola,
fick vi tid hos rektor Lann€m&k. Efter
nagon hahlimDe meddelade hm besked
att jag vd viilkommen att b6!ja l:a ring,
naturvetenskaplis linje.

Ockse pe ?o-talet sablades ntnga mye
ket speciella profile. i liimmet, Sven
om vi dndu inle hunnit portrattem niaon av
dem i ersslaifien. L€ktor Alemd i histo.ia,
Pekbnd i smhlillskunskap, Mulle Metro,
rom i mlsik, Flemoen med sin runda cy,
kelsd€l, Stenberg i kemi. MAnga, binga
Askulltu elever har historier att bergtt! on
dem, ftrhoppningsvh ockse i vera spalter
sa snnningoD. Skolan var fmmgdngsrik.
saval vad galerresult.t i centralp.oven som
elevers r€sultat i hiigE stldief; \i tog emot
nenga utb',restudentet fbrehiidesvis ften
USA. DGF frcdades och berikade fritiden
fbr manca. Allt detta log vi pe nigot stilt fit.
sjiilvklart. \,i hade.ju insa andm refereNF-
mar, vi kende bda var egen skola. Mer! det
A. klan, en och anmn gick sitt lArde ,i pe
Teknisk linje i Borlange, sn lite fick vi andr"

AUt - den sliha stentappan, aulan, stu-
denskiwingsamlingeh,deDddbalateck-
ninsama i t alphallen, pdked'vihnade om
en llng och olvbrute. utbilddingstradition.
Det :tr fij6t efleret som det blir tydligt vjlker
pr;vileg;un det va. att Ii sin Symmsieut-
bildDingjust i det ganla ltuove.ket.

Msst, lektionssrlma kiindes tranga
iblsnd. BiJckem var inte alltid av den ss
naste upplagan- Edeuertid vet vi ju all. au
det inte er istoldna kvaliten siiter, ej heller
nddviindigrvis i bokens urgivningsdatun
(aven om mm kunde tinska att murens fall
sna.t skulle uppmerkrsmmas i dagens skol-

Kvalitet i urderviso;ngen iir en nycket
ner komplex f.aga. Till alFa stitrsta del
Itandlar det om liirukollegiers och skolled-
ningeDs gemensdna atagdden gentemot
och mbition€. fitr elevern.. NA. vi blickar
balet i hroverkets historia, ser vi en lang
kvalil,ectaditior som nya llirar€ mer eller
mindrc slussats in i. Niir skolan b.dts is&
och delades upp efter cent lbraikratiska
mlld i sdillet ilr atf o.gmiseras enligt val
bepr6vad df.&nhet, gled aven Fslu cyn-
l6iu in i den modema skolans gra din-
n!. SH.kandet av kunskapens tairet kan
inte Hnge lysa son den kl@ ledstjitrnan lijr

T.ots allt har falueleverna sliire tur nn
nange ddtE. Vssa lanke bBtlr: DOF,
studdtteg, sengskat en, verbal. De gamla
tavloma och tccklingama fims iinnu att
besL6da. Nagonstds fbminmer elevema
et! smmuhang staire dn de sjiilva. Den
kiinslm gdr alltid gott,

Jag tror att !i med mig skulle 6nska dem
en skola sv den kvalitet vi hade )mesten
ttnjuta. Kanske finns det nngot ver fijrening
kmgdrafirattsklirpadeba e.onkunska-
pens roll, nar vi stir inlitr det nya eltusen-
det! Det tel atr disklteras

Hic lHaeclHoc!
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Redalctciren
Sn nenga bevliga telefonsdtal jag fitt

detta er som nybliven redakti'r fttr A6skif-
tenl Jag lqckd fdr d€m alla och hoppas 6

Bl.a. hd Olle WDebo.s httrt av sig i
anknttnilg till artikeln om Karlfeldtbysten
ocb berdlt.t en lilen episod som utspelade
sig bdsten 1968, de han var bibliotekrie i

Riblioteket i Falunlynadetdn Me.lbor-
gathuset till .]e d'i ara lokdleda i sta.lshu-
set. W hade en .lel tavlor son sku e pld.e-
t6, blakd aMat m ned notir Selna Ia-
gerldfoch ei hed notiv Kdrlfel.lt. En skal
pojke hjdlpte oss och sltu e s?ittd,pp.le tud
ta orka; litet villrddis kod han och frdgd-
.le hig: Skajag s6tta upp kwgentill r.ksto
on d/ottkingen eller ska .let wra rr'd on?
Att hsn kte hade kant igq WsMma bq
$so.ierct till kthg och dtuttnikg tycklejag
lar Jint och helt iktigt ,r tlalapetpehiu

I fbm tusskriften uppmMde Magnus
Hjeln, student -52, vera generationskamF-
ter att "fijdedl. levede intryck fier var
dds skola till yngre gen@tioner"- Uppma-
ningen har gl5djande nog hitBalmats av
flera med Per Arcs@ius, student -83, som
ynesie bid@esgiv@. Jag hoppss pA yttelli-
garc bid€g mder kommande 6J! Dock viin-
!!rjag an pe att leson leknisktk'mig te sig
an uppgiften alt sa.mmsinlb dkivmateri-
al i datorfonat. iG st lHnge {ims arkive!
iitreddmligt ordnat av Rune Sjitd6D, i hans
kitllare, men ny placering viintd.

Faluns skolfbdaltning tilldelades i vens
Fredrika Bremd-Fdrbundets BRA-pris fdr
lrojektet 

'?A lka villkof' for dess jiim-
stilldhctsbete, som sndt bdrjd ledan i
tjNkolan. Son jas se.det inser i jamstalld-
heieo att sevel flickors som lojkas, kvin-
nors som mans minnen och ertarenbeier !f

viirda atl teckn. ned, sprida och bevam till
efteriirlden. Vid ett semindium i museolo-
g; till Gdrar Rosanders minne, anordrat pa
Dalmas Museun, sad€s blud nyckei an-
n t "Vi sr alla en del av hislorien och en
kalbtill historien." @h "Varje enskildmain-
niskas minne iir en del av kulturhisrorien.".
Tjejerl Titta !a imehelsftjneclningen till
dema skiftl Vd finns Ni?

Den Ssskrift Du nu htu i Din hand dr ett
resultat av frnnga liivilliga ksfter och knf-
td som ibland mAste sdverk . Det Sr inle
alltidlettf6rossuppt gn6nutidsmanniskor
att hitla den dlr nddvandig! tiden fdr f.ivil-
ligt fbete och sanverkan. F6m efskiiften
nadde karnmterna fttrst ener sommtren. Nu
gick det pn sanma satt Even denna ging
men vi hopp6 och tikna. ned att den 6nde
sklll bli o trevlig h:ilsing flan skoltiden
och Falun nar den nu iintligen kommei

Gtu Rosandet tal
Ah.lers Millet, tekhik

Fiiredngeus emblem
I samband Ined ,isstammar pa Seter-

gbntan i Insjatn 1998 fregade medlem-
me! LaF-Irye BAckstritn varftjr fitren-
ineens enblem ldrekomner i wa utliF
mden. Den ena hade bokslaven G i GFK
till vainster och deo ardE hade bokstaven
F till v?inster

Svaret tu enkelt. I sambmd med ltt
produktionen !v ir$kriften @h mnat
material "flyttades" till pelsondator sked-
de ett missiag nrr embledet lestes in.
Bokstavema kastades helt enkelt om. I
er€ts Arsskrift iir detta nu korigerqt och vi
etdgAr nu lill "originllet", ned boksta'

An.lers Miuer



Torsten Berggren
ftdd 3t maj 1902,
dad 2d oktober 1997

-.sten Berggren, Gamla Falukan-
'. ie I s he dersleda not och al d ste me d-

Iorstcn ftjddcs ba.a .tt par & in pn detta
.::hindmde ochhan fick upplcva des sista
trnrurn,l.lan tog srudenten fiir76 er scdan
niislan ofaltbara perspektil
Hedersledanot i GFK blev ToBten var

, ir€m 1992, kod ftre sin 9o-dsdag. Anda
blev han ingen passiv "homdrsmedlen".

Tvirt on varhan intresserad och vcrksm
in idet sista, vilkel Atskilliga glintar ivea
skiftcr genom een vittnar on.

Levnadslopp
To6ten var ftdd i Siemsund, Husby

socken, som nummer ke i cn syskonskea
Fa Atta, Hans skoltid iFalun va. knuten lill
den ganla komrninisterge.d som leg vid
Trotzgatan, ta Ostra skolans nu urvidgade
omrnde- Pa "rashvstdd" all$a ftAn d.t
liirovcrk son skulle bli hans och alla hans

Fadcm Eiuso vd konnini$er och ocksn
regementspastor vid Dahegenehter. Sena-
re blev han dohky.kosy$loman i Vii$cres.
Hugo Berggren blcv kiind soln kyrkohusi
ker och tiihammans nrcd Ande6 .lobs, San
Gabriehson och Carl Lundqvist gav han A.
1914 u! den uppmalrksammade sangboken
Psaltcrium Dalecarliud, "Dalaharyan".

Sonen To6tcn hade, soh alla sina sy$
kon, ajp! en stark musikalisk och koDsbrijr-
lis b€gnvning. SA lick han da var legenda,
riskeAnde.s Jobs son musikliira.e. Mallan
liirare och elev uppstod en v:insk p sort
avbrdts fijrsl genom Jobs d6d.

foBten Berygten (Fotag6f akand)
Tohtcn lrbildade sig ofter studentexa-

men till tandltkare och erablerade sig i
Borliinge, der ha neg.a d ocks: var skol-
tandHkffe. Bl.a. hade han av€n det hedrdn-
de uppdraget att vara ordldrande i Borlange
orkesterliJreniss. Sjiilv !a. han fl(tjtisr i

1966 slos sig Toblen ncd iLeksand och
fick uppleva en tetrionris, aktiv pensio,
ninstid. Hm utvecklade sin skapande be
gAvnine genom silveBnride och ahalijma-
leri, dair inte minst etr stoit rAdgafdsintresse
och kairleken lill blommor gav inspirarion.
Urderhela detua tid fams engagenane€r
1ij. den gamla skold och fijr vdr fbreninc

Jobsdonationet
Ett kiiri rinne {if To6ten var den dag de

Anders Jobs hade gjort sin rusikdonation
till Cmla Falukanrater och fij.enineen
som tack fick itved:inna sin hedesplakcrr
till AndeN och fru Ama lobs.

Kort diirefter dog ADdes lobs. Ert er
senare, i rebrua.i 1960, hitlh se den mime$
konserl i lii.overkels aula, som maste ha
varit cn stor dag i Toretcns livochsom blcv



en o{ij.gliinligt hime fd. s;nga. Det lar
Torsten som samlat kiiren av id. tnoverts-
elever till au Adfijm "de gamla skolsdg-
ema'' och det vd To6tetr som hiill det
ispiremde minnestalet.

Jobsdonationen eterkomer ofia i vera
A6skrifter och s:illtu sker det utan att ToF
sten Berggrens namn nAmns, Uppgiften att
systemariskt ordna det omfattande mareria-
let skulle kiiva stora irsikler och kurska-
pe. Det blev To6ten tillsammms ned Sven
Renstri'm som fick det uppdraget.

Kiint ar ju att mat€rialet senare kom pA
awagar i samband med rcpnation av lnro-
vcrkets mlsiksEl, Det hade packats ner i
om:irkta, undangdmda karlonger Lycklig-
tvis uppteches de vid en undeFdknins och
undgick diirmed en annds sMolik fijrin-
tclse vid turbulensen king liiroverkets fijr-
fl)thing till Lugnei.

Torsle! Aterkom som den raddande:ing-
eln. Aterigen o.dnade han up! donanonen
och fick dess deld pa llals. Fdndingsplat-
sen blev nu den omtalade gapskuueD i Stora
Kopparbergs kyrka, Anders Jobs eeen ktr-
ka. En velfumen pl&ering kunde man
tycka, men tydligen ende in1e der biista.

Vid storlraffen 1995 kunde se Toreten
Bergeren, nu ntra 93 e. gam.l, :in en gdg

6 ocb hAUd tillg:inglig ftr flmtida nu-
sikforskde och i,vriga intresserade.

Traditionsfiirmedlaren och
vAtrnen

I manga smmmhag var Torsten den
viirdetulle traditionsliimedlarcn. \4d 16.
.ningqs e$st:imtud 1992 hiill hsn ett up!-
skattat ffjredrag om Anders Jobs gaming. I
en uppsats pe sene tu hd han upplyst alla
yngrc, frkumiga kmrater om balgnnden
tiu vlr ododliga Hic, h@c, hoc-babning.

To6ten ve Kmten och V:innen iir
benga fsluscholder w eldre ArgAng. Vid
minrestunden efter hds jordfastnins oD-
vittMdes att han, som ve etl pd decennier
cldre iin sjelva ver ftrening, ocksn hrn
hed att bli ett stdd och en kar vdn fiir den
gen@tion som nu hd mveet fftr Gmla

Sjailv fitrfogade To6ten irver en smling
musikvdk som v:U dsld! till den Job ska
saniingen, Kolt fitre sin daid 6verlalnnade
hd dessa ve.k till Ddma nuseum.

Nog kaims det som om cirkeln diimed pa

E. Boie Berysnan
Benil Tidestrbn

delta och som nAgot av en
hcdcrsgest bevittna hu.
Jobsdonationen lyckligen
itvedadnades lill Dalar-
nas Museum - ati fiirva-

Enk Ad@d hat A\etl'htut

hn. Ame l'lo@tius. Gdsta

@h fa.ste, Begg@n de ar
j h6gli.l s stu n d e n. ( Fotog,nf
okand, bilden Adigae publi-



Faiustudenter 1947
50-irsjubilerade 1997

Hani Astrand geross en skilding av
e tt o v a n Ig t j u b i I e u n sfi r a nd e

Ver iBkull hair definitivl inte lill de fliri-
ga firamas skara - snarde tvdrlom - men nu
skllle det bli av och det i dagama ivA. Av
skilda skal fastnade vi fiir ett firande i sep-
tenber ftjrlilande oss pe vackeit sensom-

Na€ helfien Av de adre$mdssigt tuma
k.nratema infm sig, nagra av os ned
partnei Egenlligen ar det underligt att sd
mlnga "Falupal' fims spridda inte bM
itver landet utao 4ven intemationellt.

Pa fiedagen den 5 sanlades vi till festlig
middag?i HoteL Bergmastaren n€d etfijl-
jande all! "minns Du". De flestahade 50 irs
egM minnen ait greva ur och hade inle setts
sadan de! begav sig vid efterkigstidens
exanen vid Falu H6gre AllmdnDa Liiro-
ve.k. Naturligtvis berattades eD miingd skol'
fi ktoder ofta n€d ver Rekior Anders V;kar

i central p$ition. Till hds minne hade en
krans ordnats till hsns g.av i Riittvik.

Nostalgin fortsatte att blomma vid ia-
kosten pe mrika Hmmds Ko.dito.i och
eifirljande besdk med ciceron vid var gamla
skol., som nu efter onbyggnad utn]4tjas

Fiir de, son ej stannat vid sina r6tler i
trakten. blev besi,ket vid kalkbroitet/mu-
sik-arenan, Dalhalla, en upplevehe. En liitt
regnlku. medftjrd€ en slilla.dende guid-
ning under talttak. Regn'nolnen skingrades
dock och till solens stml.r lliste Leif Lilje-
rorh dikter med intonering dv nusik f!m-
fijrd av The College Swingers, i slort sett
vrr ganla DcF-orkestei Ett bejublat fram-
traddde iman vi hmnade plalsen och vAra
tvi ir 6ldre kam6ter, som om sannidgen
skall fnm, almgerat franddandet.

Elier god iunch pe Ddssb€rget i Bju6as,
avskedskJamande och uttryckt int€se fd.
ett snart ateBeende drog var och en till sitt
pe brdasseftemiddagen.

Sannanfattat ar H@s
Astraa.l

son/Canbory, Mdda-Grata And,Lkdqvist. (Folo Tany ldatl@n, FK)



Latinare irging 1940
6tersamlade

Man behbverinte allltd ha etljubilaun
son anledning till att samlas i den
gamla klassen. Net OIe Engstrdn
kallade till mAte kam kanralerfkn in-

Alla i LIVa av I 940 a.s dgeng kunde inte
komna till triiffen pe Foresta. Lidingtj, nu i
junime! de alln flesta. \4 mindes student-
svenskan, sk iven iK.istine kyrka och lati
net skrivet pi Bergslagets kontoi Militircn

hadeju intlgit lrrove.ket efter vad som hiint
iNorge ochDamark den 9 april.

Vi mindes r€ktor Vikai. de olika ]iirama
(vilkamimenl),DGF-fesleroch Kronprins-
etr pokal i fotboll. vi mindes ocksa de
kamratcr, som fo. alltid Hmnai vAr krers.

Roligt bade vi, ocke niir vi delade endel
avde livserfdenheie. visjort. och dearju
ganska marga, efter den vita md$ans vir
1940.

Och vi hiilsar med de svenska och kana-
don3hka fldggoha pA borde! andn Ganl!

Olle Ehgstron

Je"\;4-\ rt, t(\ ( n 9a./a'l'na,l /ttulu/.m,
Siiooreooton 2-4. Box 22 - 791 2l FALUN"Telb23-l81 

60 - Fox 023-283 58
E-post: dolornos.muser.rm@nest.se

Hemsido: wwwtelemuseum.se/museer/DM/home.html
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uanset samlat ror en
vlppa

A rsskrift e ns ra p po ft a r an taff a I b ru-
kar hanclla am klass- ellerexamens-
tAtu a ned e ler utan ju bileu n. H Atfer
vi en mppon fdn en Idtff ned geogm-
f I sk utg Ang s p u n K ned fl e n g a n I a f al u -
kam r ate I s o n d e lt a g a re.

I somnafhetlan den 23 augusti 1997
klockan 12 samlades etl gilng td.lekkam,
dterpaOst€skolans gArd i Fahn. Nagra av
dem hade dn inte setts pe ijver 40 er Fran
bdian var t.nken atrkallelse endast skulle
utgA rill dem som wxit upp i kvdrteret
Slaijdskolan, nellan Ostra skolan och Ldb-
verket, Den den grainsdr.gningen 6vergavs,
sn i slntfasen kom aven tva grmnkvarter atr

Efter ett omfattande detektivarbete gick
inbjudan ut titl en femtiotal uppsperade. Av
dem kunde 20 komma.Inte ovantat sakna-
de de som bor iUSA. Honskons och Thai-
ldd mitjlighet att infinna sig.

Alereeendets glddje blev stoi Elier sam-
ling oc! fotografe.ins blev det rundvand-
ring i ganla Ost a skolan, d:!r de flesl! gAtt.
En del hade svift att kiima igen sig. nen en
Iokal, som ingen enda glijnt, varlodlakaF

Under pifijtande kaffepaus beriittade
Leman Fra!26! en del ur uppviixlkvare-
rens historia, fran drottningK.istinas besijk
d:lr I 642 och frmdt. lnfomatioren rar ny
fiir alla och v:ickte diirfiir stort irtrese.

Prosramenligt lbljde sedan vippaspel pn
skolgarden, guidad prohenad i Ostanfors
och be kvdllen) middas pa Semin!.iet.

merfo6, Rdt'rv]l{' Meta wate (La6en), Faru,, Sassa La6son, Falu4 Ino-Bdn Mobea (Lau-
son), M@, LaB Wirqnell, Ao,?J,ge, BedtJans$., Falrn, Maj EFeus Gimmedo6),1;tr94
Ragnaf NAhem (Jan$oo), Bortdnge, Gudrun Bergsr'bn (La6son), Urkdptrg dh Annika iled-
siom (Hjelm), Falun PA birden saknas InseboE Naheftcranhagen (Ja;s;n), Fatu och h9
emat Catlsson, Fato._ (Fatog1r akbnd)

l l



Ett 5O-arsminne
Eiisabeth PAbson (Zandei pemin-

nar on en skolskivning somfdtjanal
att ftddas frdn gldnskan. Den hAr till
den svenska skolans histaia likson
anledningen till uppdelningen i flick-

Skoijubileer ai. nAgot nan ser fram emot.
Jag har turen att lillhom studendrgdng I 950
i Falun. Vi har hittills trjaffats vait femte ir
Viren 1997kom en glad itveraskli!8: lest
IU. oss som lnr 50 e. sedan tog RXALEN i

Irbileet blev mycket lyckat, vi hnde
De.gd minnen att iala om. Bland amat den
id6 de styrande i skolan hade pA 4o-talei ati
g6n skilda flick- och pojkldasser sista aret
i reahkolan. Arledningen var vissi att det
skllle va.A liinard ftr biologilanma att ge
sexmlunderlisning. Men nison aman sA-
dan undenisnilg 6n den lektor Custlvi gav
undor vissa norgonbdner kan jas inle nin-
las frAn skolan. Jag gick i flickklasen

5 5b+44a laseret 19.16-47 och vi skftv skol'
historia. Si hiir gick detlill.

Straffskrivningen
Realskivringama nannade sig och vd.

klass fick engehk ldxa dver en sdndag.
Mandagen den 2I april kom ned lappskriv-
nirg i engelska. Kla$en, som trodde det lar
skriftligt ltixftrhdr enades on slrcjk - vi
bm.ade in bldnka skrivningspapper LaE
ren talade ned reklor Vikar och resultatet
blev alt vi skulle skriva en ny skivning.

Tisdagen den 22 april var lovdag ry reaF
skrivn'ngema skulle bdrja den24 april. M
klllades till skolan pa var lediga dag Lr atr
skiva e! stFffskivning.

Sa har l<td den text viskulle 6versetta lill
engelska (vissaslosor som vi fi cktill !jeb,

"Oh det kohher aft tyckas dis, att
ndson a dessd t.itu elerer hat upp-
Jbrt sis sotu strejkaa.le atbetare. vorc
jaE slad dwr aft JA en sadan tanke
son tasL I ganla ti.ler .ld l.irorerkeh
turc.]e ikas slala e et skatute.le

t2



rdlrypfostrcdT. och Ja hen be8dra.le

fattiea linso tilllnlle afi studsa ddt,
tar disciplihen ldtt tkdtt. Oh de son i
raru egna dagal skola hdllas 6PPtu

f, ven.son hekt gehoh att stua bar
nen tdttnadet ekoaoniskt och ih.livi
duelh ne.l allasa borttag% oh ndj-
tist, sd konnetjag, dajaE blir 60 a/,
ai tah kdtedern fi fidsa en konnitta
av tattare och zigetunngar on rdd,
hv knqldxajasfrr se ti h.ista
gAhA, on den slrivning ka. go.ltlgas,
soh jas hdde tuinkt att jas skulle ce,
och oh jaeJAr uklela utdelbetrg dl
ndcok av eletelna vidshtet @ tertui-
nen; briteh pd henbitr'iiden bh stajr-

Den hiir gingen skev vi alh verr prov.
Sisla raden var den e.daj.8 kom ihes nnr
skrivni'genvarslut. NArvilEittillbakavara

rlihade skrivninga. och Ater laiste texten
r€agerade vi alla, och inte bea vi.

Reaktioner landet runt
FitFt kom stmtrskivningen in i Dala-

Demokiaten och sedan i manga tidnirgar
runt on i Sverige. Jag hd ett tidninesur-
klipp ur Vasbrbotlens Folkblad den 8 ftaj
1947 diir man klaver att SkoldveFtyrclsen
ska ;ngripa not ltiEren. Det skedde ockse,
Iliraren fick fijrklara sig iijr SO!

Och klassen fick sitt stratr: inga premier
eller stipendief utdelades.

Sannspidd
Vtr Iarare blev sdnnspldd! Nar ho ryll-

de 60 nr - 1967 - vlr grundskolan Senom-
firrd i nAstan hela virt land. Den skola fdf
alla, som han med sina reaktiona!.a erikter
behaktade som en skackvision, filner vi
idag fulbtandigt sjiilvklar och nddvandig.

Elisdbeth Pdlssonf.
zan ler Uned

Elektriska installationer
och reparationer

w
\ | /.,

CANLENEflS EL

ii*e

TeL023-26040
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_F erolnano lJooefs

Gruvarbetarpojken som blev sin
tids framste arkitekt och dknade
kronprinsparet Gustaf Adolf och
Louise samt pris Eugen till sina
ndmaste vainner

F al u p oi ke n F edi n a nd B oberg h ar varil
al4uell undet Aret med den slora ut-
st ii I I n i n ge n p e N ab n aln u s e u n.
Hans slaking Madanne Nystft|n (MN)

gav 1992 ut B9BERGS, Anna Scho-
landeroch Ferdinand Boberg, en inge'
ende beskrivning av Ferdinands och
hans alskade hustru Annas IN base-
ad bl.a. pa deras dagbocket och an-
teckningar Aven Ulf Sarcnson (US)

beraftar on Ferdinand i FERDINAND
BOBERG, At*itekten san kanstnair
(1992).
Jag sammanffi hatuppgiftar ur beda

b 6c ke m a. oc h 6 te ry e | 6 ve n ytte d i g a rc
fawa om Bobary och hans vefl(

Falun - Norberg
FdrAldrama var stigafen Lsrs Gust f

Boberg ochhusnsmsellen Abigadl Boberg.
Gustaflerdinand ffjddes 1860 som dettredje
och yngsta bamet i familjen pa "Grufback-

en' diit dbetdbostiidem. lig pn &dn si-
dan vagen vid gruvhelet. Redan 186l fl}'t-
lade familjen till Kdrgruvan. dair fadern

Skollndeoisnine fick bamen av en am-
bulerande faitre - fdbrcr Pettersson - som
s;ckfienbylill by och samlad€ ihop barnen
i en stdre gird. Nar ftriildmma markte att
Gustafvarrnus;kalisk fick han ett dragspel

och kunde snart vid endasl fen
tus Alder i! ut e.kla nelodier
ned basackonpanjemans. Fa-
den tycke ha skulle bli klock-
de - en tryggad tj:inst, en sdke.
bana. Farbror Pete.ssod i,veita-
lade emellenid fiiriildrarna att
siindapojken till lrrove*el i Fa-
lun. Detta kunde ordnas utm
kostnad, da en bror till fadem,
stigare i gruvan, erbj6d sig att ta
emot pojken och ge bonom nat
och husrum. I fbraldrahemnet
fanns inga bi'cker, men f.dern
hdll sig fted 'Dalpilen" (MN)

Ater till Falun
EIva ar gammal kds han av

en av driingaha till Avesta dlir
huseds feLrftjlja medden gula
postdiligensen, "en tungklo$ig
vagn", tillFalun.Detvdendags-
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resa pe den tiden. Fa.brom, vars hus Ee
hundra alhd tm Fschaktet, Ar bmk nen
sn5ll mot [erdinand. Han sdker upp
huset dilr han fiiddes i Cruvback€n vid
Stora $t61en fitr att se hu. det sAg ut, det hg
bland slaggvar?d och stenig brAte. Han
studed va$enhjul. koatgangd, pumpar
och gruvspel. Allt 6i st6re iin i Norbe.g.
"Och Ditt ibl.nd allt detta mdrkverdiga
skulle jag fe bo! Lycka utd like!" utbrister

Srart flck han hoppa in som "spelstyra-

re" niir hd vsr ledig, hu kitrde de stora
gtuvhissama i Creutz' schatt vilka dr€vs av
kolosala Ettenlrjul och msndqerades med
komplicerade aoodning!. ftr p6drag och
bronsning- OveFllt rostades malne! i sto-
ra rostgropa., den gifti8a ritken tog d6d pe
a ll vnxtlighet och marken lrg gul|6d. Rdken
stack i nlsm och vd besvarlig fdr andninS-
en iman maD blev ve vid den, erkainde
Ferdinand Boberg. som helst st'kie $ det
posiiiva i aUt. (Us)

Fadem fick 1874 en tjainst son fijfl.ttare
pe egendomen Sveden, da. Gustafse<lad {|
skriven. Pe somrama wdervisade han yn8-
re elever, ned mat och husrum som e6att-
ning.

Musik och teckning
Fair musikHmren i skolan blt jade Ferdi-

nand Boberg spela fiol, men han Iyckades
ilte t upp spelandet igen d,e ha. efter d
somma! son infomator gldmt att ta med
sig instrumentet, vilke! han djupt beklsgo-
de. Hd stelade o.gel och fick skiit! stora
kyrkorgeln i Kristine IqE vid aftonsengs-

Hans favoritinstrument var amaB en
e@Ml B-konett som hd hade med sig
heniffi n. Hans j:hnarigekldskamo! Axel
Tallberg, son senare skulle bli beraimd lijr
sin elsarskola, har bergttlt ltt Boberg bru-
kade slela pa kohetten om siindagama. Di

i'ppnade gubbma och gDmnoma firnsEen
fiir att ly$na uple vid Kopparberget. Han
kinde ocksn sa ner till sjirn och spela nlson
gm& da hdrdes det dver sladen och md sa:
"Nu air Boberg ute", och sn satte man 06t pA

TecloingsHtren avgudade Bobers. "\4

ha en pojke i skold, som nog ned tiden
kommer att satta sjslwste Rafael i baksa-
tet", brukade h3n siiga. Studiema gick Iy-
srnde, wi klassr fick han hoppa dver, och
han skiver sjiilv, pa €tt ftjr honon t?iskt
vis: "Sen 

sick allt normalt,jas blev No I i
kla$ema heb vAgen, utm att ett dgonblick
vara hdgfdrdig -jeg ryckte det var se natur-
ligt och enkelt och tog studenten I 878 pa
varen med fina, i flem fall fnoste betyg."

Hon var hmoas favoril 'nen kunde ock-
sa hiirma lararna nitt lnder en allvarlig
'ektion se at han fick heh klaser att skrat-

UppvAxten ftrefaller ha Erit Fyge, v:irl-
den runt omkring var ett eventyr, och na-
gonstans fams "en skyddmde hmd". Avs
studierDa till &kitekt skulle bli fmgangs-
rika - men vage! till det fbrst. .v honom
sjalv ritade huset blev lans. (US)

Arkitekten
Vad beriittlr elt hls om sin tid? Om sin

sk.p{e? Att ftjlja Ferdinud Bob€.g i sps-
ren inneba. €n ua in i dkit.kturcns vlrld.
Det sena 1800-tal€t ar en tid av ungt sdkan-
ile eftq det nF, efte. Jugend och An nou-
veau. Med Bobe.g fir ded svenska lrkitek-
htren, samtidig. som liftenturen och mele-
riet, sitt ' modema genombrctt",

Keske kan lr@ siiga att Boberg inon
arkiieknen spelat en .oll jAmfdrbd med
Shindb€rgs inon litt@turen. Utiften en
klart, mtionellt uppf.ttad byggmdsuppgift
uwecklade Bobe.g djEr\,t sitt personliga
fomsprak. (US)
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I fiirordet !ill Nationalmuei uBtaUnings-
katalog skive. dverintendent Olle G@ath:

Fedi@nd Bobele ar en @ .!e le-
datde arkitekterna under.lecekaiernd
binssekelshftet t904. Han sdss ar
sit tahtid son eh Jbrhyte, a son
tedde utuecklinse4fa' de hitoriska
stilarha hot ex nytt fomsprAk. Me.l
dekorctiv och lew J.'ntasi skapade
han en rat ialitisk orhahehtik, son
ar en pe^ahlig tolkning @juSer.lpe-
riode^ kdtionalrchatuik. Flela @
hans riktigdste byEsnadee* fn,s i
ceniala Stockholn, sdson Ca bery-
sta h'set, hurarun.le Lo-botsd,
C entral pos tkanta/et Ros eabad o.h
NK-varuhusel Pa Djutsatder lissel
Prins Eusens WaldehdAu.Lle och
Thielska calletiet och i Dju$holn och
Saltsjnba.len earad ptitatvi or sanl
Uppenbarclselq,rkan.

Med Willid Moris och den sgelska
Art$ and Cmftr6relsen som fitrebild in-
tresserade sig Boberg och hans samtida
aven fijr bygAnadens iue, den ldta irred-
ningensmtD0bler. lampor och odn kotrt-
hdlverksfdremll. De sng tll helheten och
skapade ddmed miljije. som var allkonrt-

och designer e, allkoasthdr vars
Iike bam aterfris i sekelskirteB Bel-
gien (Hewi ,at .ler l/elde, n.tur HoF
ta) och Katalohieh (Artohio Gaadi,
Dotuenech y Montdner.

Fdf dessa arkitekter var arkirakturen ett
"allkonstverk" en org.nisk och o<lelba.
helhet. lnteridrer och inredning skulle i
ninsta detllj harmonieF med exteridrerra
och det kunde bara nshdkommas om dki-
tekten sjalv formsav varje enskildhet i in-
redninBen, f6n ditntjversiycken och diiE-
handtag, till kakclugnar, glasnAlningar.
mdbler matur, klockor, textilie., bolds-
sryisefoch prydnadsftreDel soD t.cx. glas,
vser och blomkakoi

rerdinand Bobe.e gick bort I 946. P.ins
Elgen talade vid gEven. Under en enk€l
platta pn Nom Kyrkogerden i Stocknob
vilar Ferd;raod och Anna i "var sin uma" -
tyv:ir inte i sahna, som var deras dnskan,

Niir kungen kofi revs Selnas
,drl.rrg. Centralpalatset i Fa-
lutr

I samda nunmer av Falu KDrircn skrivei
Marime Tttmer oh Cenlralpalatset:

Formgav rllt
Aven Falu Kuriren

uppmarksammade Bo-
bergutstillningeD den 10
juni. Britte Montigny

Fet lihahd Bobe'Es
bygghader eat sob
dohinerande nonu-
ment 6tet h4nt tuinne
och hdt tjt ttairgt det

faktun, att hab ocksa
rar en ,ahedek.le

Centdlqlat&t de Fobghl Augusl Wahl*dn)



''Det naste betecknat ton adets
ircni att det ar jat Fer.linan.l Bobetgs
esen lrlehestad Falun son uharkl
sia senon att sa qtunt jbrvanska ei
@ hars Fdhsfieade skapelse. Cen-

Oaaken till missnijjet ar faktiskt, indi-
.ekt, Gust.f vI Ador Pa de flesra andF
orter ddr Bobergs byggnader Gtt en centml
place.ing h.. mm vltnal och virdlt arvet
efter en av landets st66ta dkitektei Cen-
t.alpalatset vid Stom Torget i Falun iir nu-
mem en stymlad storhel.

ParadvAning
Pe ett folografi fiin 1902 poserd Selma

Lieerldf pA sin balkong ut mot torget. Idag
skulle deiva€omdjligt. fitrbalkongen fi nrs

Selm! L.ge.ldf flyrbde in i en gmdios
par.dvlning i Cenhalpalatset - sa hdgt i tak
och sn imposant att ingen man ville bo d:!r,
pestod fiifasalinnan Elin WUCnei Selna
lade n.r sA nyckei tid pA alt handla mdblei
tiU den stora legenheten alr hon knappt han!

Modernt

pd mode! den hiir tiden. Faluns palats rita-
des fdrst i slonllik rendssansstil med brant
hdgt tak. Det slutliga tilrelaget l.des fFm
1897 och fick manga buspmk. balkonger
och f4tsal m€d hdga fonster,

Men Guslav XV (=Vl) Adolfs eriksgat!
1953 blev husets 6de- DA beslsts Giikelt
kMgen ovetande) att alla utsmyckningar
skulle bod och byggnaden blev lotalt intet-

Vrftir? Jo, dbrldr att dd inte lille ha en
konkunent rill Tessins I70o-hh.ndhus nitt-
emot.Centralpalatsetansags utgdmeti"bru-
talt dvewald" mot torgets andra domine-
.ande klassiska bygsnad.

Falun gick miste om en karaklii.sbygg-
nad som kunnat ste son represeniant ldr en
intressant arkitektonisk epok-

Men nu air lokal! kFfte. nter igang ft. ait
€ fasaden eteEtiilld rill ursprunget.

Fijr nog bode vail Ilandelsborkens hu-
vldkontor i Stockholn kunna inse vardet,
sven reklamvArdet, i att verda en sadan
kultlrbyggnad.

Sanmansfillt ar Gitt Rosan.ler
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Johannes Kiellstrcim
Per Skoglund, student -44, ger nagm

ninnen ay en onstridd bnrc. Neriag
nngde upp Nils-Eik Delphin, student -
40, fair att fd hans godkannande av
texten, drog han sig till ninnes lEni-
gare episader. "Klatis k.avde atl
elevena skule kunna Aterye sin texa
ordagranl eftet boken. En gang hancl'
lade den on egyptiska b'nder Erik
Westlins svarade: "De var jordnara
ach bundna till sin egen hentrckl".
Svatet agilades. "De hade tmfasthet
vid to an", skule svaret vara.

Nils-Erik sjelv vat intrasseracl av his-
loia och vile gana veta sitt betyg.
'AB" blav svaret. Nils-Eik vat ej nojcl
utan ville h6ja belygel genom att av-
ve*a eft ensKft ahete. Katis, son lec!
av fotfdljelsenani, hade tva bosbcter.
Ndr Nilsfik anlande til Pa*gatan tdl
att tentera, harde han hu trc sakeF
hetslis drogs ifran. Sedan eftjAds han
en cigai nennisdankte alt detla val
en tint ttu att satla fast honon och

Nils+tik, son kAnde Kotis egenhe-
tet hade letl sig den tekiga boken on
nedeltidshistaria utantill, och inte bara
den utan aven innehalsftiteckning-
en. Detta visade sig vata ett lyckokasl.
Net tdrhdret pe boken vat 6ve!: bad
Ktotis aft fe Nib-Enks uppfattning on
hur fdtaltarcn clisponent sift verk och
tick innahalBfdtleckningen lill svar
Detta resufterade i 'Nu * jag se ilb
lvungen atl ge Er ett "a .

Johtues Kjellsk6n var frl.di och lek-
toi Hm tjiinstejo.de pA 1930- och 1940-
talen i svenska och historia vid Falu bijgre
allmanna id.ove.k. Typisk! att.ibul hos JK
va. klipp och podlijl.j samt ibiand aven
kartfodEl och pannlanpa. Han kallades

"KIoris" eUer"Klotjohm". JK varstoltdver
sira brcFitn€r son hade stanat fiman fiir
den valkanda Silva-konpasen.

JK var €n onslridd liirare. I ring RIII
skuue vi ft JK son klasftrestandare- Detta
vtudock inte populM bland oss elevei Vi
shaill dairfijr skiftligen hos rektor Vikd drt
faen eom klassliirestAndare. Der. bevil-
jades. JKs son v; lyckte lustiga ord och
fomuleringar har dock urder arens lopp
frmkallat en hel del munterhet. Av egna
minnen och andras be.Alteher kan fijljande

''Kan NN ear. pa tdsan? lnte?
Asch dd! Ni setju inte inbeci ut. I/el
NN va.l inbeci .it? Inte? Sb.!A upp

LeRq Jahannes Kje|stin. "]<latis" elet "l4ot
jchah'. Leae ieens*a och histotia pA 1930-
och lg4tlalen vid Falu Allnema Ldave&. Ri
hl av Ragnat tkgluhd, elev vid ldtuwtuet, stu-
dent 1944. (ObseMe@'Aoisld vat'/ enlist te.l(
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otdet I verdan.lb ordlista a.h sktiy or-
det pd sratta ktrldn.

. \'id behov h:invisade JK ofta tiil "Vir.

r rnligaste friimmande ord".
''lIar Ni bltt boken ned Er i .1ac?

- D.v.s. .nreckningsboken, som skulle an-
\andas flitigt.

''l/dd son gdns i snA kotnher upp i
? Nasan? laseh? Asch ddl

S.k.lillerifrigor anvAode JK ofta-
'' .. ach deT" det ret.antlessah tu.l

.lK vd mycket ill.esserad av konsthisto-
na. Unde.en listo.ielektion visades skiop-
tikonbilderav gamla romersk! notiq BLa,
yisadesen f.is meddelfiner Fragan stalldes
rillelev sodjusl hade bln siltgadla efteF
namn AndeBson till Delphin.

''Det tur et ninus det, NN, det wr

' NN meddelade JK i konido.en ftire en
lektion .11 hon intc hunnii fa et plherat
lijredrag om keFa.Augustinus ldrdier i tid.
- JKvarftrtjustiAlice Babs(ochliven i sina
kviuligaelevet. H.nlirha sett var.je ftre
stAllning av "Swing it nagisreo" nAr fil

- JK leste "Du :ir nin hela vlirld" nAgon
gang nai. hsn hade norgonbain i skolan.
Negra fler morgonandakter blev det inre fdr

"Inte 
fit D, 96tu pa det dLit s.ittel

inPa (:inte). I{ah kan jr stuPa och

' Pil detta satt tillraittavisades NN en gang
n:i. JK .Akade pasen och s6s afi NN sane
krokben ft. hig ftir att jag skulle..nla.

Glasoeon
Kontaktlinser

omunos omH$synsnm
Stora torget
79171 Falun

Telefon: 023-'10283



Den uppmuntrade
skolpojken...

...sanl blev fatattare - Lars Ardelius
Lars Atdeliu s at anyo aktuel genan

tjatde boken i sin sjAlvbiogratiska svit,
BITVARGEN. I den forsta, BARN}
BEN, sam kom1988, berattarhanon
b amdan sere n i F alu n, dar h an f'ddes
1926. Jag nngde upp ach batl on
n eg r a f al u n i n n e n s p e c ie lI f d r er s s krift-
e n s la sarc. Larc var prcssad av nang a
etug anden nen va r dndA vtj n I i9 alt 9e
nig negra farssta*a bilder.

Fiinbyt.ige - f.ts.tns bost.td
N!. re-fyraiiringen ser ut genon ldnstet

ser han del oliicka gasmolnet son stige.!pp
som en g.es!a.tsvmpur G.sveiker. MaF
ken mot Thken a. lanverdad och sjitn en

Dalio'karsata" / Fiinselsebrcken -

Familj en bo. i iiverveningen p! villan till
vnnste. nAr man ger upptu. backcn. T.ad-
girden brei nI sig som en djungel dnr alt
k.n hiind.. En ijle.given Ford ruvd blmd
buskirna och lnangrovetrlisket" Iockai

t\\/bbgatan 4 vid Fdngelebacken. I hak1tuh-
.ten skyntarlengelset. (Fato Guniua Mittal

Granntonten iir iide ned !.nvArdade tp-
pelLdd- Bakom villan .cser sig den rijda
murentillfdngelset, enspannande byggnad
lir en liten skolpojke. Fangama siltefofta i
ftjnshen, spanar in fam il.jens j unsfrur, ber
bade denr och pojkarna Ardelius om tj:ins'
lerson attringafaniljen ochlala onntiide
kommerutellerattdevill hanegorslecielll
aid nasta besdk. Vinredid konme. elt geng
fingar och sandar Fitngehebacken - de g?il-
ler det ftjr pojkama att snabbt li undan
gruset sa alt det ger att aka k:ilke i backen
igen. Den erDodigast som vagd aka under
de nedtiitlda bonnarna och susa naimast

La.s Dred brcfoch kanEter bijrjar griiva
en tumel i ftngelsenu.€n frr att skapa
flykw:ig ftr fAngama. De lysniroch lys-
na. och uqer frin an lingarna Braver hi]
ften ardEsidan. Vlken ilska niirpojkama
nlte lir nagot gensvar - och desutom blir
avslijjade av villans iigarel

En dag upptaicke.lij.?ildranra att tapctc-
ma oftrklarligt biJr.jar sp.icka. En inspek-
lionstlr till vinden avsliijar cn jafiehdg Ded
slaggstcn. "Den innehallerju guldl", ulro-
par pojkarna, som flitigt agnat sig At det
fijrbjudna aventy.ct alt kliittra vid gtuvan,
dair ldmdgenhetei vlntade.

Sju Allairingen i.ofta!e siora rorsct tjr
.r! se om nisot hiinder Han iir pnjakr eftei
markvlrdighete.. sonr han skulle kunna
sp.inga upp till niira gEmen Selna LageF
litf och beriitla. Men ingetspecielltskermer
aln att fulla gubbar lull.r onrkfirg. Folk tir
fattiga, sliha, fted dilga liindd och sd!-
d.rviirkia leder. knotiga och sneda. E! sex,
tioiring verkade dA ganmal.

En del kullor i sina sockendriiktef air
lysande f;ireklickar i allt del vodnalsgl
och svarta. Allt tillverkat .! nerniskohaid
iir svaft. bade nans och kviMokhde! cyk-
lar, bilar, galosche., alh. Pojk€n ha.en fd|g-
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lan. Di, vet nrn a1r nan ofta ike.pe shgs
mil med vastugnbbarna.

Klasrunner ligge.pA ned.e botlen, till
vainster Lars trivs rift bra i skolan, Favorit-
lArarennrOltoKronborg, ityska ocnsvens
ka. Han tplmulrar Lars sk.iverier Det blir
bara tvA nr i hroverker innan familjen fly-
itrtiilBronma 1939.Lar da ll ei En av
skolkamlalerna ar Lennait Pettersso! och
en annan CurL l-agergrcn - "en begivad
pojke som jag mest sliss ned-" Den nii.a
kontakten b.J,ts i och nred Ultten.

MAngd nr senare ldr han bor i Solna
uplticker Lr.s ulder en ordstdd on cn
parkerings!la1s.rl bakom del okenda nans-
ansiket fJanliJr honom filns den samla
slagsmihkonpisen. De har lainge bott i
samma trappuppging, Cu i v:iningen ij!e.,
ut.n att ha en aning on varandra. Aven
andrd lusiiga samnantliiflanden med gan-
la fllukontakre. intrAffar, bland annat iir
LaE nunera sliikr ned sluklen med lamil
jenKJonborg. si ralunsldpper lnie grepper

La6 Adelius (fala Kunt Bild)

hunger Nair snitn falle., fiirgas den $rabbt
gul av hiis! och Lundpiss och Rr iijda
blodstink av spott. Han snubblar pA de
b.unsvrrta f.usna hasdortarnasom blir bro

Trivsant, men dik nnns en skriickelev
soDr gever i skittunnorna pa utedassen och
sedan kasLr pi dem hdn inte gilla..

Slijjdlekrionema :iger run i viist.a sko-

Nigra komneniarer,.

Den 2l septetnber 1997 ber.ittar
Fallt Kurird att Fdhaks tenare rat-
ta ger Tiskeh lilbaka sitt r.iit- och
djurtif ned badefsk och sjnlaset de1
i senare artiklat tas sjbns katasrolala
til Istdn.l !pp. STOP,A uppges ihte' i U a
bidra rttetlisare till.less rcking.

Da 16 septektba. !997 tkalar
ldflsantikvarien stark kritik i Falu
Kuriren nat polnens tiyninear i Jlin!-
else6,sEnaden ed b1.a stinaerckjul,
,a Ms ach dt rar Detta har innebutu
ran.laliseringd rlet 150 ar Cahla
k tth"set, son anses wta ar riksih

Va. "tekniske redaktiif' Ande6 Miller
jntlikar ftjljmde konmenLa.:

.Iren t966-t978 boddejag a.h nin
f.tni, ijust det hus soh anhahns i
l.tinselsebacken (Nrbrcsaldn 4). Ht,
set tur en .lrijn fi t e Mea hb.lel
ned stara lror att tlbrskq ach rusa
ankring i. tttstikeh krins detfatlisd

Jiihcelset och .len Jnnsslan.le sptih-
flinqd a suyt ltriir FangekebacLen i
en heh akafiro erad pulLa ttirlinll
rat ingteAierter sat, nnn nlnhs
lahg.. Hijsn upp i hrsct, db liitla a
rcn LaB Adelnn bod4e,ftnns Pd "tih
tid Frdken Lassoh . En snall dan
sata Cama spelade ehpati dahiho
och bj.jd p.i karane er



Ingeborg Hermelin!
-93
En hdstdag taffarjag nin latinhrare

lngebarg Hernelin i hennes hen pa
Daljunkargatan snan ska hon abr
b6rja den studiecirkel i italienska son
han lett i 24 et. vi talar am clagens
F ai u n ne n n aturl igtu is ave n an gam I a
nin n en. Utan tueka n ka nner hon ihag
nina klasskanrater fren studenter-
geng1950.

Fi lun och l i rovcrket
Folun och dcss liirove* h en sPeciell

bcrydelse ilir lneebo.g ellcrson hennes
Damma tog studentcn som privatist hiir
1898. Nir hgeborg kon hit son lii.are
I 946 tr ivdes hon onedelbait och haf l,ali en
bra lid i laircvcrket, som hon lamMde 1970
efier ed e. "pa dvertid", ellersom ulndn-
ning av eft.rtrada.e Oirsen.ts. Det innebdr
ijugofyra As lii@rg:irning hiir med u.der

visning i latin och erekiska pA gynnasiet
och hisiori! i smikla$ema. Dl. handkde
det o.r antikens historia som nest f.amstod
soin sagor li. de nnga eleverna. lngcborg
drarsiB till minnes en replik:"Vilka fanta'
sieC', sa Sigge Redhe.

Mingc klaser nrinns hon viil och kon'
nei ihig var alla sati, andra minns hon
sainre. Hon nore.ar .tl klas
individer, en del hadc 15!t njr g.annatik,
andra 1ir glosor. En delklaser varNsika-
liska, Andra hade inte$e liir konst.

Virkla$ fick lngeborg t| hrnd on uder
de lvA sista ircn lii.. studentexanen efter
tvA bortkasrade liircAr med Carl Lindberg.
Der endo htin vi i stod selt liirde oss nndd
de fijrsta Aren var "Grudeatuus igitur", son
vibad attfasjuneariirvi intc kunde laxan.
Hon kan dock inte minnas nigla svirishe-
ler med att liira o$ ryra i.skutse. pd Ni ar.

lvlesta liden och intesset aignadc lnge-
bo.g skohrbetet. I en del inreni'rssvcrk-
sanher deltog hon dock akti!1.

T i lhaDmansned lek lorL i l iedrh lb i ldc

ir ung

l:troverk. Sj:ilv gil
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na mdnsteclever men blev sA smAningom
o.oligare. Latinklasema ansegs'\nalb.e"
an realma - ocb innehitll ju mest flickoi
Laroverket var kant i landet frr stram be-
tygssiittning,

Kvinnliga l?irare
Effe. disputationen 1934 och provar i

Srockholm tj:instgjorde Insebo.g vid Jdn-
kdpings Hitere Alhanna Lltroverk, Det
hade till helt nyl;gen v.rit ett gossldroverk
och diir tjiinstgjorde bsr! tre kvinnligt }in-
re, va€v ingen vd ordinarie. Hijngde en av
dessa sin kappa pe en "manlig' krok, kunde
hon fim! den flyltad oamast dtiftn. Vid
kabdem stod spottkoppen. PA, katrebjud-
ningd kulde nm fortfarande h6F vardin_
nan saga "va. sd goda. Fruama fljst."

Dii$fie. fttljde ljiinstgitring vid Msld6
och Sddermalms flickhroverk samt lre ar
vid Statens Nomalskola fitr flickor Dar
tams en kvinnlig vaktn&rde, till va6 alig_
g@den det hitrde sn kngppa lararimoms
panpuscher Skolan vd trevlig !$ arbeta i
men det fams en misstro not akadeniska
tnarc: mm ldredrog semindieutbildade.

Ingeborg sitkte ordinqrie tji!\st met det
var sven fiir' klass;ker" att f;i vid den tiden
Slutligen blev lektont lediga i bede Falm
och Gade. R€ktor vikd ville inte giima ha
kvinoliea liirare och satte diirfrir upp ryra i
staillet litr nomalt tre siikande pA ljrslag.
Hen es nedsdkande ftjredrcg Glivle, sjailv
villehorhelstkoDmatillFalunochs6blev
det. N6r hon val fitt tjansten markte hon
ingen ovilja frin rektoms sida.

De kvinnliga liirdna var till en bdrjan
inte Dinga och lmgicks ne. med varandra
och med latrfruamd dn med sina nuliga
kollegea Sa sininsom blev det dock ett
livlig.re Mglinge och Ingeborg lrdffade
olia bland ddra fanil.jema Ahlin, wiEn

och det symerligen gaistftia rektoBPd€t

Chef€tr And€rs Vikar
Ineeborg Hemelin he tjiinstgion !'nder

fyra rekorer: Andea Ukar, Erik SandberS,
Ingvar Nodby och Valte. Lamemark. Det
ar om Ande6 \4kar vi smlalar

"Fa ha. hafl ett sn Sott hjalrta och visat det
se!tef'cite@lngeborgnagon.ImeBtinne
var rekio. \4kar osaker och gitmde sig bak-
om det litet bufiliga s6ttet. mser hon. K!p-
p6 hade hu behov av som stvrkesyrnbol.
Rekton kunde namnet pA v&je elev, visste
vilka som hade underbetyg och i vad, klilde
till vd allabodde och on nagon hade svA-
righeter hemna- Han ledde koUesiesan-
maotradena med schwng och var tillsad-
mans med huslru Anna'Greta g{srf.i med
middagsbjudningar liir laEma.

Men ekononisk var han. Ljlset fick ej
tlndas fitrc morgonbitne. och skrivnaski-
nen med ett tdsigt "e" viue han inte se, "fdr

da blir jae sd ledsen". skiivnaskinen fick
fortsaitia sin oreparerade tillvab.

KlasffiEstindama skuue samla in teF
minsavgifterna, som lades i eti kuvert son
fijljde kldsen under irm. Diir sku]]e note-
ras hu. menga soh var fullbetaldde och
hur menga som hade nedsaittnitg, Med ti-
den blev kuveitet tulltecknat, men .nv:in-

Nair det blir dags fbi nig att ge, beklag.r
Ingeborg att hon inte hd nagF selsatione.
att beretta. Jag iycker nog at des. minnen
f.in sex decennier iir nog sa sensationella
och a. ghd afi fa vidarebeford.a den.
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Bamdomshotellet
1 988 beskev hotelldirelLi,rssonen

Ingnar Lindna*er notet med bam-
donens slad ien artikel i Svenska
Dagbladet. Jag harfttt l.ifte attidare-
bafardn det@ mdb till en publik necl
lokalkannedon, En och annan kanner
kanske aven igen sig i skolpojkens
skrickupplevelser Sjelv erjag klass-
kamrat med lngmar men har tillsan-
mans med mina flickkamraterhelt an-
dm oc h me r posi tiv a n i n nen tA n s ko ft i-
den. Det vorc intressant attte b del av
yftenigarc, bede kvinnliga och nanli'
ga, elevers upplevelset av skoftidens
stAnningar - ar de nanne kdnsbe'

En dag ndr h6sten ristdr kruningar pe
Faluens yta. sterjag pa Grands bakgerd ocb
fijrsijker lyssna mig till hur det va€. Klock-
oma i Kristine b,rk dlndr ffjr en begEv-
ning; da var det fiir ett kigsutbrott och jag

ryude 8 ar smma das.
Det ai. en dde sfaltphtt som inte ser

mycket ut fiir vadden, en uppkorsplats litr
brodbusssr och itltruckd. Fdr mig ik det
bdndodens hem och lekplak.

Trafiken taitnd pA Trctzgai.n, som var
skolviigen och sreket ut mot Ddama. Lju-
den fren ftjr ar svaga men tydliga: ed for
boll dunkd mot en cementvagg, lilme
efier timme. Springpojkar visslai, rykande
bryggarhast.r st mpai, pikn€rtackd gli-
de. liirgs en jamskeM ne. i ksllarno.krct,
kalhkiinkor skrsltar, rullgddiner far upp
med en smliU i res.nderunme.s liinster-

Nu har Bergslaget, elld Bairslage som
StoF heter i Falun, sin kontoreflygel dii. det
ftrsta hemet lag. lag kikd ut pe Asgaran,
son liknar en grngtunnel melld bmkpa-
lats och varuhus, och ser med fdskdckelse

att Gtu.ls entrd bar krympt till ett discoin,

Och det som v& viirldens centrum. Ge-
nom gngates titcken !v jeans och jackor
serjagcykelkiimn,med ballongdiick, kon-
m. ruUMde Aen Sijdra station. Bagaget i
gult svinliider ar dekoreEt med fiirgg]1mr
hiilsningar, frensavoy i London, Sheph.tds
i Kairo, d'Angletefte i Ni%, paklhlrade

Bocknitrg ftir gatans farbriider
I fonden boitom det som nu heter Soud

of Light och Doms slqmta. en imposet
gstalt, borgmiistdr€ GBtaf Po6e von Ho-
henhauss G€ete. Jag stir vid crandskyl-
ten, trtioled Cr smrc, och kanner hdger
hddendrasnotredskolemiissan: ettsDabbt
lyft, en bockning fdr alla Asgatds f&brd-
ds pA vag till horellet- Systenbolagets di
reki'r D.hlstrard, Falu-Kurirens direktdr
Bengtsso4 gbsshmdlareNordqvist, BAs,
lagets disponent Frisell, lmakare P€fte6-
son, bygsna*arc Lindborg och sjllvaste
lan&hiivdinsen Benfi ard Erikson-

Det iir till niti bamdonshem, mitt bm-
domsfiotell, som de kommef, och tu drar
jag mig in pn den dvergiwa gerden, som en
96!9 hade sin egen spaming och bestiimde
g.Ansem fijr banets vltrld.

Hotellet vd en grotta atr upptaicka, ryId
av hehliga genga. och farliea ddmr Ma-
skinisten Pettersson bar ved och skdter de
dlndde pamoma, son i djupet av e1r far-
tyg. Tvattdkomatuhgla.med grcvadvq,
.md inne i en engande ksmbare, d;t gas
tet@ lakan och bordduka. skymas i en
aldrig sinande flod av hotelhmuts.

Flickoma i kallskiinken fnitt aroch skiim-
merboltned chokladsmel griidde ocb glas.
ruanfitr kitksd6den, synlig fran sandledan
under €ma dagar, stAr den vaildiga vita
glassmdkinen. De hamtd skopa efter sko-
pa.v d$sertportionerur dess omiilliga inne-
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hell. Det Finda bamet bjuds och hr sig sn.rl
att fiiredra de fitrbjudm glasspimma fre.
StoF torgets kiosker frmfijr den vanniga
gratisglassen fren hotellet.

Langre in, bortom baiterier av drycks-
ghs i gula tlstAllningd, nater kassijrskan
upp spriten och stlmllar gastemas notoi
Kiiksmasbren svetlas v;d en svartjiimsph.
som air bred som ett fotbolhmel.

Bestalhingar skriks och bekrdftas med
de invigdas kod. Tr€ spatur pa sjud. En
ned I6k pe elvan. ljugo&m ska ha stekt.
Stexton fiegar efler sin Oscli Klarr sparis

Resandeviningen blev famil-
jens lilgerhet

Unde. negra ar blir en del ov en resand€-
vaning lilgenhet fdr fah;ljen. Pojken ger till
skolan liings en koridor med skor som
sr{llts ut till pqtsDing. Pe dddhddtagen
hbnger skylren vs. stiir ej. Nar han komner
h€n till hotellhemmet nige. i4t EIma,
stlidemkan som d. liien som en dviirg och
med tunt vitt har dver det bekymFde ansik-

Pi ftukostruten sitter han ofta ensan vid
en bord i vinie.Liidgerden och seneds sv
unifbrnerade seritriser De passar upp pa
direkliJms pojke son on han vore en bet!-
hnde gAst, Det an bord 21, llaceEt irvid
svlingdijrara till kaiket och med Werk-
masies kelfeldtska melninSd pe veggen.

kla! sig in i matsalenoch fiiryanlt tin r pA
skolbamet Ded kdttbullma- Det eren osan-
nolik vadd fijr pojkens kanmt€r son kom-
me. hem till korv och smitgds pi k6ksbor-
det, men han awndas dem.

Holellet vAt tryggheten. Nu heter det
Sda" vilke! skulle IE gmndaren a$ ftysa om
hu kunde, och bar i liknet ned staden
fijdorai halva sin pmonlighet.

Det hr sim risker att rola i .iitter Man
komme. liir a1t satka vila i minnen och grips
av oro nar det som var inte kan bestyrkns.
FGn grotlan G.ud striivar jag lsngs gaior
med valbekanta n!nn, son leder till nya
namn, och tycker aft nasta! allt har blivit
nagortidg mnlt eller ftrswnnit.

Min kindergaden er n! byggnadssryrel-
sens lokalkontor Busstorget kallas termi
ml. Centralhotelletairshoppingcentrum och
i Stadshotellet ligger sociallbwaltningen.

Sntskohn ar mlsikcenhun, kardell-
affiren heter Salladsm?jstaren och pa gyn-
ndtiksaleB ddr star det Elevverdsavd€l-
ning. Kung Custals to.g har reduceEts till
bilparke.ing och pe egelvaiggen till det
g@la mejeriet i MAster Jons grand slqliar
Subaru. Bam Engelbrekt stir kvar, plrull-
stensAsen son iir Stors torget, Men korvki

Minns pojkpligartra med bit-
t€rhet

lnre i dethijgre allmiinna lairoverket, som
nu :ir vdrdskola, har dolien sv skola och
rndsh gett ur vaggama. J O Wallin ster dnnu
byst pe skolgirden och s{ lika snall ur som
dA vi janlijrde honom med lai.dna. dessa
pojkllisarc som jag naste tiinka pe med
bifterhet ngstan tve g€nerarioner senare.

Skolan vaivamingar, betygsutp€ssning
och kvasittningshot. Negra hm@ nnfte ha
varit sadisten som Slig Jiirel i Hets, och det
tog mig ett hallt liv att bli av med msrd.Om-
nen om att klggas i srudenren, slussos ut
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RingL1 ll 1946, F1naiaten iliAnsta ledet, Fotog@f QkAnd

bakv:igen till familjens och smestadens till Ryska posten och Glldvet vad till Kaka
skam, se kanraternas rysta so€etag utfbr sdker maka. Det var lan$ inno det blev
trappan till Falu hdere allmainna ldrove.k moderni ati grubbla dver vilken casanova-
och vakna lika svettig son pa en provmk- ty! mm tillhiii

Det hgg.des och snaldes ned linjal pd
tingrama. Skraicken var ah bli kallad lill
rekto. Vika. pe expeditionen. mannen sofr
ingen hade sett le. Det ryktades atlhanhade
en rolting och det g;ck historie., som nu ter
sig groteska, on bestdffrtingen av rdkande
eller svarjaode synnasistei

1 dag sitter blivande sjukvirdsbftriider i
trappan ulp till aulan och ser skuldffia ut.
Hdi de nigonsin ont i m.gen av hxingesl
pA morgonbdnen? Hai de morgonbitn?

tr1, etta for falskt ackord
Skolds lilla inshg !v lycka var fotboll

och flickoi Men nahtolparna pn pbren
bEdvid Arbetareliireningen, jaimnad ned
markcn, har ersatts av bamcker Flicko.na
stdr inte ati kaima igen och de drdmslott diir
hilporna hijlls ser i dag ut som aanliga
villor Elt st.utt.nde till Gled Miller och
Johanssons boogie woogie'vals, kindpuss

Nngodstans pe Slaggatan, son ha. sitt
nam av gruvans slagg, gickjag och spela-
d€ p;ano i en liigen|etsom nu ar bortraiio-
naliserad. Jag lyssnar ftjrgaves efter klaso-
toner ur fiinsben och und.ar om tanten som
v.r hin ldrdinna blev ltjmiigen pa spel.

Hon satt n:imligen och fyllde i tipsku-
ponger medan jae klinkade. Vdvdje lalskt
acko.d satte hon en ettd, vid vdje felslag.-n
en tvaa och omjae to8 nig igerom eu hell
stycke felfrilt blev del et kryss. Slorsatem-
valsen ocb Tess l6rdan, nagot litet av Schu-
belt - hon eung.de i en gungslol, smekte e!
kltt och tippade siillan oavsjort. Min kadar
son pianist blev kortare en en stryktip$ad.

Hiirde det god! ridet, bitrjade med

Famn ned au ateAe sin bamdonssrad iir
att behitva kinna sig pas€. Falun e. val
snart tusen e. &lld4 men fijryngEs i takt
ned atl dess sdner ftrgubbas. Des chann
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och ffj.bamelse var lange sdll.staendd och
bakatsllllvmdet. Det som helie Luenet gjoF
de skAl ftr namet tills staden vaknade ur
dvalan, rev i sitt fijdlutna och sitkte olym-

Myckel av bamdomens och tonlrens stad,
30- och 4oralens Falun. kan man nr sebad
pe bild. FiJr nigra ertioDd€n sedan gick
rivningstueriet ftam som om det hnde galut
att griiva ryp en ny koPpargruva, nen lyck-
ligtvis hade stadens tlder tydligen hairr d€t
goda redet till den son dveNager en d-
siktslyinins: bitrja med den ena halvan,
ifall det skulle gA galet.

G*ivskoporoa skiJvlade king torget. Fa-
lugatan ftfludlades dll Sveriges koitaste
lveny. Del hlrliga gula badhuset blev en
ki4ter och eFattes av noda EurcPd d-
sk:imligaste polishdgkv.rter lnte ens de
rdda triihusen sparades. Men den ena an-
siktshalvan blev kvafoch i dag lorsdker de
gottgii.a ded slaNiga operationen genom
att tillffJ.a staden kultu och skdnhet,

Och det vorc prelentidst av en sdh glv
sig av att s6ti! sig till doms ijv€r det som
blev kva. Son skolgFbb i Falu! hade jag
inga andm estethka ideal:in barnliirbjudna
filmer ocb ing! kulturella ambitioner utai-
ver tjuvlasning rv Rid i natt i biblioteket pA
an<lra sidan en. MiljiJn skdnkejag mdjligen
en taDke de morgnar da der luktade Grycls-
bo, dlker var stadsbornas nedlAt.nde be'
skrivring av den slra doft fren pappe*bflF
ket som med nordanvinden Hgrade sig 6ve.

Vi beskrevs om en miljdfara
Snarare beskevs mina kanraier och jag

son en miljdfda !a elund av den rotvlilska

som vi talade, falmelet. Det lnsAgs pa
goda grhder va€ er av de tulaste dillekte-
rna i rjket, rcntav Brdvre an del avskyvairda
Bodangemalet, och vi som hade tilldelats
d€l gjorde ingenting lbr atl ftj6kdna det.

Nu eterhdrj.g det med en viss rorelse och
faller rentaa in i talet varje eAng sofr jlg
pa$e@. grAnsen till Kopparbe€s ldn. Men
nii! jag vid sexton a$ alder flyttade ftnn
Falun, med dalet i bagage! blev jag i inter-
narskolan sA ohyggligt rctad i dag skulle
det heta nobbad - ftjr min dialekt att jag
gjorde D;g kvitt den inom ett halvi.. Med
en Woody  llensk vandingr jag skulle inte
vita kolm! ftan en stad dar folk hlar som
juE

Nu ateBerjag b@dotustaden, fijrlitln-
de nig pi en anonym, riskti rikssvenska,
och tanker att det kanske var en pesonlig-
hetsfijdust att ge sig av och skatra ett nlti
slags spmk. andm stiider, stdrre laindci

Jdg silter en stund vid bord 2l i vinrer-
fidgarden pa GErd och lunderar pa om
mm kd fijmeka sin egen slad ulan att ta
skada. Falun blev ed plah att brtta upp
iftan. InD€sluten i det instlingda blev jag
tvinS.d a$ vanda ryggen not skolan och
radslo.na, att uppsltka varlden bakom klis-
ierlapparna pa Crands bagageklfa.

Men visst hender de! att jag konme.
tillbakd. Jag ger d:i. !n garden bakom ho'
tellkiiket, ins6ke. iyssha mig till hur det
var och fer ald.ig vela hur det hade varit att

Ingnat Lihdha*er

Den 25 septenber 1997 sktirer Falu K{ien on Crand Hotel: Fdlthistotid i
gtureh. Db @na sbiiis igen Jdr IesMarinsen och natsalen. Men .len 3 .lecmbq
blir det klatt att re borlangebor sko se ti atl kl8siska Gtuk.l ska JA lir isen.
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3l-omapi Owe
Ostermalm - och i
BlSHallen

Annu en mppoft fren den goda eF
gengen 1931 . Nog at den inspiretan-

Ar 199?. Sjalvfallet skulle v;tdras den
htir viien ocksa, det vd ju ett helt er se'n
sist. Men var och hur? losikten att Stock-
holm lie€er baist till for bekvaim och bilfi
sammanstalnins iir numera kld ffjrde gm-
la. cenom en viss (l) ftjnedlarc ii! vi
konhkt med en ung stockholmsfamilj Yts
gA.d, Mats och Len!. Eftemamet fijrefal-
lerjD bekmt och helt benfggdde. Sardeles
valartade stockiolMre, hob att ingen fos-
t.ats i Falu lerove.k! Och helt fdrtjusede,

Ovre Ostermalm
Se fick vi dA, den 24 naj invad@ en

harlig vaning n6stm under taktsama pn
Ost€Dalm, bli nottagna som i en kir faniij
och bli tFkterade frin ett ftjrslkldsigt kdk.
E. tbgen kAmtrupp pa sju m.n Ge ev fiira
iEls bild) hade lyckd att kuma della:
Fremling,HaUden, Kar€n,Nordin,Schwan-
bon, Tidest.itm och Yrgnrd, d.e. alhse. Fdr
ltt nu anvanda det gamla iilltabsa$et fiin

'Ijllsammans med oss var ryra alltid lika
kerkom! bustM I andanom vidgades kr!
sen ocksa genom rapporter och hiilsningor
f€n n:inv@de kamrato.

Och se fbrsds husets folk, t'msom dis-
kJet men effeki\a age€nde onkring os,
dmsom deltaglnde i den glada smvaron.
Med bade sang och ackompanjemang.

Sans,jal Hur ofta sjunss DGF:S paFd-
mdsch nrfbrtiden? KaBke ,n den umodig

som vissa gamla psaimer, men 31:orna !v-
sjunger den autid. Sdende. SA klnde man
da haira OlofThunmans ,Fr,lt ka vindat yina
bwr Dalaland och liiska ,in.lar spela ftr
/e !rga, och fiir de aldre pe Ostemalm.

Och vad ned BIA Halen?

BIA ha[en
Stor prodotio6hdati.l den 26 septenber
rAr egen O e Ha dla he.len.Jaktar

FO de flesta ynere F.lukammte! beho-
ver nog OIle en niirinare presenlation, Ined
tanke pe tidens flykt. Dei klassiska konet
nedan, fFn bttrjan av }ans kaRiar me sym-
bolhem hans verksamhet som idrottsman
och ockse som ledare.

Bo.langepojken Ollc Halld6n, ned tvn
iildre briider ocksa fabstudenler, blev gym'
nastikdirekl6r examinerad vid GCl, gym-
nastikllnre vid olik skolor, fil.lic. 1963,
laFre i pedaSogik vid CCI och en tid skol'
psykolog i Vaisteras. Manga fdlt oendepos
ter i svensk Smrastik- och idrcttsrdrelse

Vid en !v ven trAlTsr Iijr nagra &r sedd
beratfade Olle om ett studieprcjekt som
engagemde honom starLl. Den gingen fat-
tade vi nog inte .ikigt vidden av det a.bete
sod nu blivit till en bok. En bok pi 240 sido.
son tilhandars ned .lla .ndra merirer har
gett lonom doktorsring och lagerkians.

VANDRINGSBOKEN iir de! vailtunna
titeln eftersom unde.laget :n en un;k sd-
ling brcv, en solts kedjebrev, skrivna inon
en askxu av kvimligA S/mnastikdhektit-
rer, utex@ine.ade i Stockholm dr 1893.
Niimde 500 brcv omstannude ungeti.
50 ir, med nag4 smiirtsamma lvbrctt unde.
krise. och kdgstide. Smmanhallna, inte
ulan mttda, genom brevslrivamls skildd
bden. Sanlade och inbundna i efterhand, i
fle.a volymer, dkivende och seda. prak-
tisk taget bodgldnda. ]j Us de nu, naF I 00
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er efter starten, taeits om ha.d av OUe och

En fascinermdebelysningavde harkvin-
nomas vaimande od sitt yrke och sin slatus
och ookse on deD inbiirdes kamntskape!.
En berettelse ocksA ofr motsiittningar m€l-
lan olika skolor och riktnin$r av gymna-
nikverksaFheieniolik lander-de!sveB-
ka gymDastiken inte undutagen.

Redan detta attedig@ ett sA onfattaDde
material, att bedi'na och gaira ofteokornli-
g! unal och ltt ilhstrera m€d valv.lda
bilde. sr en pfestation. Diin;I har Olle som

den psykolog han ar &iort egna intre$anla
komentarei Och int€ minsl, hsr hd beri-
kat boken med kumiga redogdrehe. njr der
svenska gymndtikvasendet och des hisro-

Fdr den som har 6lder nog fd. att peson-
Iigen kanna igen sedana eterblicka.hd!1lt-
sanmds bliait en shrekilt njutblr Hsning.

Olle ar vard ett hjedligl SAL\IE CLA-
RISSIME DOCTOR!

Bertil Ti.lestdn

Lengst ltatu ti hdger O e Ha|d6n, kapte. i det legendariska Falu ldore*s-/aget s@ ,930 seg-
@de (nal tlon*'pkgs letu@tu ned +2) ilunetugeh oh l@n inehs pakal. I lagel linns fleni
gare M 31or ned. I stAende Eden nmmrft fa wjnste4 Anda.s SchwEnbon, sant nunner
te SigMd Beryh, (Fatognf akand)
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EnDGF:are fran
1970talet minns
Det at mec! stor g6dje lag h6r kan ge

nina lasare ninnesbildet ften en av
vem unga Gamla Falukamratel
Dcl vd inle hdsten -78 som Falu Gyma-

sium blev verklighe! fdr mig. Som yngst i
syskonskaran hade jag pA mer eller mindrc
niim hAll tidig! fiitt liira mig hur rcligt mm
kan ha det pA Gynnasiet. Om mdnddsu!
om ensaseEde sig i DCF va. det hela
fuukonlisl. Med detta ringande i itronen
k mpade jag nig upp fijr trappoma till
ulprcpet i !ul.n den diiraugustidagen 1978.
Den som tog emot och viUkommde oss var
en parart dam med '3pruck€n" .dst, Kar;n
Michols. I{on var vid det laget redan ut-
namnd till rektor pe Vesha och slolle efter-
traidas av en,som det visEde sig, niSo! "trdtt

och seg" Bengt Mlmiis.
Sa blev vi dA uppdelade i olika kla$er

och fick triitra respektive kldsfitrestmda-
re. Vi Natufletre hade turen och fick,
matte och tsikhraren, Olov Lundin som
kl.ss{iirestinde. I vems neddes vi dock av
beskedet stt Olov hastigt hode gdit borl
vilket 6r nycke! dkigt men det Ijusa min-
net ov honon lev€r alltj:imn kvar

Ater till hiisten -78
Efter en tid blev det dags for INTRO-

DUKTION. Denna tilbtauninB somjag liist
on i min! syskons gamla Galdtu b6de jag
en kld uppflttning om. I dessa beslaiv-
ningd talAdes det om det sk "Splnnnef',

hemska b6dlar, o6ck Haixma$arc osy Vad
skulle dA hendd os stackar€ son nu skulle
intoduceras, Jo fitr det liir$a sA skedde
int@duktionen !a dagtid oah inte pe kviil-
len som jag hade Hst mig till. Fiir det and!!
sa iigde den rum utomhus och inte i Aulan

som jag ftrvantat m;g. Spytunnel var eF
satt av en liten inhangnad invid den gamla
Missionsk)*an dar vi blev ;hop{dsta. Dar-
ifan blev vi fEmplockad€ en och en, eller
tvi och tvA be.osde pe uplgifte, som
skulle udi€s. Jag sjalv fick det gamla klas-
siska uppdr.get att iftird gasmask, box-
hhdskd och en pis tio6ringd kdpa kory
i kosken mitt 6ver Trotzgald.

Somjag naimdt tidigare vd det fitr mig en
sjiilvkl&hd att ge med i DCF. Jag blev
tidigt involveEd i det praktiska arbetet i
fbrningen, fbsl $o vice ordldnnde och
sedrn som ordltrande.

Er sak son ar ett trevligt minne var dcn
g6.ge! DGF fick nttjlisheten att i STO-
RAS Be.gslagsalong€r filnd fiacahen.
STORA niillde upp med lokal och filmde.
vi m€d nycket "prorsiga" dansare. Nedan
kan ni aterfinna det tappra gang som sa
vackef dasade, n eftwerdens frc'ma.

SoD etr parantes kd namnas attjag hade
ffiminen att vdra en av fA som har fett v.ra
ned och dansa fmn@isc alla de he eren jae

Att vM utonhus med introdukionen
har sina dsker, dsrldr besldt DGF styrel*n
-79at lbrlagga inroduktionen ; gamla rym-
ldtiksalen. Allade blivandeDGFmafiie
tes in i Bdstun i vantan pe Hiixma6tdrens
"dom", I dvriet vd det mesta sig likt, nan
fi. inte vildfitra sis pA naditionerna i oni'-

Allt gick val, utom ftjr Hamiistaren
(Svante Kettner) som blev rejitlt bldt (;
duschen) efter vel ftrntiat uppdrrg.

Under vintes:isongen bg alla i hA.d[e-
ning i!&ir vintems stora tilldragelse, kalk-
backstdvlingen i fuboback€n. Den ena fan-
ldiskapelsen efte. den and€ presen1e6-
des. Viss. av knkm fick underkant av de
mycketstrgngatevlngsdomama.DoDama
kunde dock lita sig peverkas mot vederbdr-
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ligeFiittning. son stod ipropoltion tilldet

Vad Hlnde i samband med det vanliga
skolarbetet da? Som vanl;gtva.det nanga
av liirana som va. pe s;n vakt pi vad de sadc
undcr lekrionen. Minga var ju de dron son
sksrp ly$nad€ efter lelsAgningar varda ait
public€ms ' Galder under rubriken Citat.
Det cital somjag skaryast kodne. ihig var
der som Cunnar "Punpen" Siiderbergsade
(efter alt ha konstate.at att han var citemd
tre ganger i senaste Calder) "Ja t.e citat fi!
man viil riikna som etl mininnn". Detta
ledde till attjust denla koDmentar publice-
rides trc ginger i nesta Galder, efteEom
han inte lyckades kliicka ur sig neg.a tokrd-
liga komnenlarer diireff ei

Ett.nnat exenpel pe hur det kan bli, var
niir vi skullc hAmta bilj etter tiu Operan hos
To6ten'Mulle" Englund. Vi inom skol-
kitren och o.kesten fick som tack lijr gioF
da insatse. en "kultunesd" till Stockholn
pA virkanlen, Jaimgelget var dema glng

ftst hos Mllle lor att hanta biljettem..
Mulle tog f.am eti mtal och intyead€ dyrl
ochheligtaltjust dessa biljettervarmycket
bE llaceringar i salongen. Niir vi val var
tiamne vid Operan fijf att titta IJa baletten
kunde vi konstaterd r11 !i litt placering se
att vi endast sAg ca l/3 6vscenen.Desutom
hade dansma valt ati inte utnyttja just
denna tedjedel mer an spo.adisk! unde.
fijrestaUlingen. vd sntl da MuIe, jodi hm
badee!piats i linje mitt fianfbr scenen och
sag hur bra sonr helst.

Vi i Nl besliimde os att i avslutdnge
veckan ha olika naskeradtenan. !a nd'
dagen var lemat "grovlrbete". Ilirda oaer
alle., hndskar och bygghjdlmar gick vi
undei en haltimne in tillstudierektor Hans
LindsrriJm. Dlr frneade vi om han hade
bruk ftj. negm sta.ka karlar ld. att flytta
skolan utP till Lugnet. Detta Wpskattade

Pa de. viigen gick det ind! fam dll
pyjanastenal, dagen innan avslutningsda-

Francaien santad vid hspelnin@o i Bepsl1gssalohgan. FonataEn P6t Arosqnius s& son Ledie
pe6on ldn haget i bakQ Eden, (
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gen. Vi hade netts av informationen att alla
Hmma skuue vam smlade i aule kl 14.00
denna toBdag. Klssen tyckte ati nAgot bus
mtute vi allt hitta pil Sagt och gjon, det
infiJskaflad$ en pese sega glbbd. Med
dema pese gick vi in i auld uder peeeen-
de miite. Klassen tlkades king Reklor
Bengr Myniis, och den infitrskatrade lasen
dverlsnnades hdglidli gttillRekorochdvrig
ledning. De$a under mycket tiss lrin 6v-

Dagen €fter, i samband med avt ckning-
en i Kristine kyrka fickjag fregan av Bengt
on det var nAgon symbolik i "presotd"

han fick dsgen iman. Jode svamde jag, ta

De! er sverl at! sA hdr kunna fe en fullsrin-
diBt trickmde bild av tre hiirtiea dr !a Falu
Gymnasiutn. Pe eti beg.asat xtry1me. Jag
har b@ sknpat lite grann pe )tu, det fims
mycket mer att beriitt. och ndnna, men det
ftr viil ansti till en amd gine,

Ner nan m€d snart 20 drs pespektiv ser
tillbaka pe gymnasietiden i allndnhet, och
DCF arbetet i synnerhet, kan Dd konstate-

m att mm la.de sig mer dn nan da aDde. Vi
genomlijrde olik! pojekt Oale./siudent-
midd.garfanbo.g mD. mm.). Jag hade eit
budgetansvar och ldrde mig leda mdten
(sryrelse#ijrenins) osv. AIlt detla harjas an
idag nytta av, aven om kunskapen har blivit
djupde med aren. Dema typ !v kunskap
hd skolan svart att i p€ktikd ftna ut, Detta
96r att det :ir sa viktigl Atl ftr€ningar av ryp
DGF 16r leva vidare och att kommande
"SrgAngal' g$ samma mi'jligheter soh jag
sjiilv hd lit!.

Avdutningsvis tycker jag personligen att
det 6r slnd ati eynnasiel inre fick vaE kvar
nere pA slan. Alla de iijslag som DGF
(blaDd mAnga andra) tanftjrde avtirdades
dA som onaijliga och alldeles ftj. kostsan-
ma. Det konstiga i de! heb nr att Landsting-
et lyckades bygga och genomfttra minga av
just desra ftjrslag. Detta gjord$ dessutom
till en rlativt.imlig kostnad. D?brilr kanjag
vel kosta pa mig att saga att' Der var battre

s s P

ffi
w
8)

F0renings
Sparbanken

Falun
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Mossor och lavar
Eft botaniskt minne fren Allan Rast-

vik student-50

I nitten av 4oralet var vi nAgia fijrhop!-
ningstuUa tonArinsar i begening$esenen
sonr rckrttcrades till Falu httgre alhema
liiroverks 4-n iga realskola.

I biologi hadc vi den gaDle adjunkten
EjnarKlefbeck. son sedan liinge vissie vad
man kunde begnm av lorlon- och fenton-
iriga goss.r, nen som:inda k:lvde att man
itnirtone anskIngde sig. Fdrsta sommd-
lover skulle vi ta vaxter och pressa och
liiesa dem i et! herbadum. NAja, del gick
nAgo.lunda, klnske 1ii atl min mor tyckte
det va. skojigl aft bbdd6 i KJok & Aln-
quists flora. Hdsten itrea. skullevi lssa om
kryptogamer och ta mo$o. och lavai TeF
nr inens ld^ta friluftsdag ordnlde rnr hrare
enbobnisk exkusion i Juneftuberget stnx
nor om slan lijr att lnrcla lytta med niije.

Det Er en vam och skdn seisommar-
dag, och vi vor te ungdomar son cyklade
de l.e nilen gnsvtig frAn Envike! in till
llngfrubergel. \.4 plockaderenlav och fi11-
la! oc! bj6mossa och allt vad det vd, at
,latsiick och hade allnnnttrcvlisl. Egendi-
Cen skulle mb h. ed poni'r ati plocka
vexter i, menjag hade en b.un unicabox,
den tungemd€ lika b.a. Jag salte unican pa
pakethallaren och trlnpad€ tillbaka hem.
viil hedna fann jag att nina botaniska
fynd hade rorkat, och tre nil gmsvAg hade
skakat om dem och blmdat dem till e|l
pulver med st6re och nindre frdgnent i.
Det var bara a$ halla ut.llrsanmans.

Terminen eick vidare, och varje veck!
nck nagra elever vis!lpp sinamossor och
lava. En bit in i rovembersade vaf Iiirare :

Ja, nu;ir det baru A an laat
- Menjas hat irEa nossot och lavar
Jo, .1, &t h ne.l pa fir akursion?

Jag ber.itk'.le atu 4et sotgliga ula et
@ dea resan, men ndEisternfrdnht'
atjag hal hela htjsten pd nig ott rc-

- Men .!et ,it h.jfk hat jag Aket hehi

ldnoch nd l narjas konnet henl
- Aja, du har j1t s.jndasarna i a a fal!
-Da ri jas wn ledis!

D€ orden kon direh fren hjiirrat, .jag
|drde hur illa det lA! men det gick inte an
gdra osa8t. Magistem stelnade till och s.de

- Det fnns neto.ler att Jd A llan pd

Ach se fick jag sanl4 betyg ti jul.

Men Dnder pisklolet hadc sniin bdrjat
sniilr. bon, ochjaggjorde en slabb.ad ut
i en myrkant hundrafemti netef henifien
och plockrde nAgra noso. och lavar pres
sade, klistrade upp och skiev etikener Min
nagisterblev rikiigt rdrd, hansade sig ifte
ha lvivlatpA att jag skulle ordna upp det bAi
Av tio etiketle.var det visst b
hell kodek. nenjag fick tillbaka mitt be-

Men historien slutar inte h:ir Sexarefter
mig gick min syster i .ealskol.n. Hennes
klass {ick ocksa redovisanosor och lavar
Nar hon kon med sina satte magisternupp
en ftrvinrd din. sA ffirvinad an bedc mnr
syster ocb kla$enreagerade. Han sigdems
udr.n och {ii.klarade:

- Ja, ni liiBtir, Alva h:ir, hon har en bror
som gick hiir ftjr nngm Arsedan. Han var en
snAlloch ordendigeosq men han hade en
fix ide och de! var al! hrn irre skulle ta nAgm

Det finns lilliillen niir det inre air liin fiir
en ung dan att vam lemlon dr och ba en
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Cirkeln iir sluten
Anders Vikars kepp hat shnkts till

LugnetWmnasiet

Den 13 september dverliimnade Rune
Sjiid€n och Le.nrt Franz6n Ahde6 Vn<ars
kapp till Ka.in Michoh, reklor pn Lugner
gymnasier. Knppen hade skainkts till ldren-
jngen av Vikars sotr Las pi sto rdllen
1995 men sryrehen ansig att kiippens.iitta
ptats :ir gvmnasieskolan.

Nu ar den ftrsedd ned cn graverad sil,
verllarb som b.dittar om historien.

Kopparhlttoma liings
Rogsan

Vertmgne och tr,igne nedahetare
under eren, E. B.jie Betgs,i'an, glii-
det oss i er mer indirekt. Det nyutkon-
na stora verkat Koppathyftoma lAngs
RogsAn, ett resultat av ljugo Ars fotsk-
ningar i en stucliecirkel inom Ostem
byalag, harhaft Barje so'], redakt'r
Boken htr blivit fitremll ftir entusiastis-

ka recensioner av sAvall Erik Jdddhl i ralu
Kuriftn och Hakon Ahlberg i Dala-Demo-
kraten son A*i Enevoldsen i Dallbygden

och fitt lovord av museicbefeoa Tommy
FoNs och Jan R.ihle. Jag kan ba€ instiim,

Denna rika bok fti.klarar den kidglie.
prccesso att tillverka kolpar pa e$ n)'tt och
fatlbart sntl den beskriver hyfto. och slagg-
bruk och icke minst - den lyne. i-am
kdnda och oka.da levnsdsdden. Boken a.
r;kt illustrerad med folos, tecknin8ar och
kaftor och det finns all anledning atr rro ari
den konme. a$ bli en klassiker Flur man
kan bli lycklig aigare tiU den? Se bnons pA
last sista side (omslaseo.

Arkivet
Fijrelingens a.kiv konmer att flyttas lill

ldsbara ulIymnen i Lugnetgymsiets kiil-
1are. Lennaft Frd.zdn ar utsedd nll a*iva.i€
och har frtt skriftlig. hstruktioner till sritd.

Det finns fortfarande exedpldr kvar av
nengi arsengar av ersstriften ftr den sod
vill rekvi.era. Lem.ns ad.e$ fimer Du i
styrelseldrteckr;ngen.



Efterlysningen
Den beriimda bofinken kunde se ut hur

som heht. I der hair fauet iir det i stallet
ka.ikat/ren ; ldna tusskriften som Att nAnga
olika namnfbBlag. Roben ?almgfen, Her-
nan Fo.sdins och Johames Kjellsr,nn ar
nagra av ftjrslagen. Dateringen - I ? gi'r dock
a vissA ar fdalagen aulonatiskt falle.

Fles! ritste. lir dock Axel Heman Wal'
lin. "Fabo" kallad p.g.a. sitt sult att uttala
o ei "fd.bror", av bl.a. Nils Andrdn (stu-
dent 37). Hans Floderus (43) och Bijrje
Ostb€rs (16). wallin fbddes 1873. aD*ell-
des i FAlu! 1906 son adjunkt i enselska,
tysk.ochftanskaochdog l9l L EnligtNils
Andrdn var han en lysude spriklanre
inle pA grund av litrdon utan genom sin

],tt

fiimaga ai! hra ur det han vissre. Nils
ingick i den kiir son unde. AndeB Jobs
taktpime sj6ng "lnteger vitae" vid begrav-
ningen i Kristine kyika.

Se dii. en "lcvande" mainniska v:ixer
itn bakon karikaryrcnl

Dalalitteratur
"Son nan kennet sig sjelv kainner

nan andta. Ajalv atjag intrc$erad av
att f6lja vad san skivs om Falun och
Dalama- allbe tor jag aft det at ller
son er del och refercrar hdr vad jag
kunnatfinna itam$ Falu Kuiren.

E| pl.tts i tillti.trcn. Stttdier at' flltt-
nins till landsbrsden

Helena Kdk ach Erik Westholh, D4-
lanas Iorckkinsvd.l

Boken bygger pA en studie dai. ett 50-tal
peBoner intewjuades on varftr de flyt-
taitill ettparolikalandsbygdsom.ideni
lenet: Leksand och Husby. En del av de
inierujuade hade ri'tter i Dal.m! medan
andE flyiat till lalnet utd ait ha negon
son h€ht anknlrnine hit, Unde. iniewju
ema vaxb en bild av Dalarna fran dar
dalahilsren och andra atlribur inte iir helt

oviktiga. De flesta svelskar hd neeon
lorn av relation tillDalama.

Kunskale. om dct son varit och kinslan
av ati hiira samman med historien Ar en
trygghetsfaktor fijr miinga manniskoi
Den son saknar r01te. kan hitta deni i
Dalama. Dalana stAr i det allmdnna ned-
vetandet ftr det svenska. ftjr landsbyg-
den. fii. rdlter baki!. I krdfi .v det er
Dalama en sorts allmain egendom.

Helena KaLs FK 9?011 7

SilreL kaftone\ briinnvin och pap-

Bd,Je Ostbag, Falt kllhnnAnn.ls

Industrihistoria fran frlms! fakten av
Gustavs lorg i Falun unde. ca. i,Ehundra
di Diir beriittas om klama. och lillverk-
n;ng av silvcr. kanoner, lapler av lump,
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mjiil, elektricit€l ochj edigt kungliet pa-

Rostftia kanoner, tillverkade i Ostanfors
skulle ge klirr istalskassd under Custav
II Adolfs kdg. Udder 20 Ar tillverkades
nilmde tue tusen "stycken" d.v.s. kano-
ner i koppar vid en h)ata strax nor on
Ilanrdb.on. Eller att kanontillverkning-
en upphorruppgickhyttan iDidrikSkeijs
hytta och fick senare namnet Herhyttar,
som levde kvar till 1881. Denfinnsbeva-
rad !a foro i Kultumenndens samling.

Benh Slh.lsti'tu FK 9705I 0 och

Wid rttans och sn&ens dtarc.
La,dshiivdingens rcsidcns i Falun

Da"iels Sya Olsson och Rlhe Boh.ljen,

Boken imeldller ftirhistoren, bygenade
historia, landslitvdirgelangde. och be-
skrivning av iredninssderaljer med in-
redninsen dokumenterad i nirgbildei Re-
sideDset ar en spamdde byggnad och en
av de riktigt fiM haigresEndstuilj6ema ;
Dalana. Det Ar dessutom byggnadstek'
niskt en n,likl;g byggnad.

Sren Halledal FK 97A607

Strtinnirtgar .ill oehfrdn Stors

Fairetagets histori. fims i Atskilliga veF
sioner, nen hittills har ingen fdddkt sig
pi att visa vad det pfrve.karas av och vad
de! fijrt videe av sina egna erfareheto.
Vilken laobok de! hir ha. blivit. Hem-
bygdsforskare, ekonomistudemnde eller
varffir iDte hemmablinda F.lubor so',
gA.Ibrbi sritien och pa "infitdingds" vis
inte ser v.d iJgat registerar, alla htr de
fitr na8oi an ta dll sig,

Erik Jbdahl FK970612

Dalfolk i Aneikc

Stilelsek Bohas Byqdegad

Fiira iret hade Kulturdagama pl Bon6s
By9degefi Ddlfolk i Anerika somrema.
De intresanta och lilrorika fitred€g som
di hdlh finns nu lillgaingliga i bokfom-

Heleha Hatrt.arckjbld FK 970802

Ett ekomuseum i F un?

oriaa Haurin och Seen Ohson, Fatu

Fitrlattarna skhsar i en anikel sin syn pn
hu. etl ekomuseum i Falu skulle kunna
realiseFs ned utgangspunlt lran lrakten

Tidiaoe drtiklar i .nMet bl.a. I9/4, 30/4
ach I l/8 saht iBdndare a Lenna

D a I rcge n e ntets Pc rs o n h isto ia D el
IV 1900-1949

Kohnnin JAr Dalres. Pe6onhistotia

1995 avslutadesdensistadelenavserien
on rym. Den inrehiller Resementets
flytt till Falun och kalemliv samt Bered-
skap unde. de tvi vaddskrigen.

Kutuw och MiUa i Fahh.
Medlqskontak 1995

FALa ro ahtikpd djupa
PO Tidholn ach Ihotuds Fahla ler
"\4 drcg till Falu!. En helt vanlig hel8.
Det blev en resa in i nationalromlntiken.
Ochett n6te ned grdna pubar oc! indis-
ka nunnoi" En annorlunda artikel i an-
slutning dll Svenska Turistldfeningens

Tunst h.isrea 1997
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Klipp ur tr'alu-Kuri-
ren mm

Res;denssladen har nnder senaste iren
itrlo.at drygt tvniNen arbetstillLtllcn. Vad
hairder i FAlnn?t{illef citvlepi an ta dver?
(25t4)

Historisk sottbl sot 

 

lockar fanto-

Tysi och vindomsusar. sterilEre iin kal-
lAlet lir Be€et ovdlfitr Sidten. Det har
lppnAnen nyvindrjngsviig.unt Stora Sti,-
tcn n! n:i.omrAdet stoFrddat . Koske kom-
me. folk itt e! ha. just lltr .tt upptevr
klndrn av m:iktighet och lvskildhet. (30/4)

Si ska blnna bevffas

Kommunalt progRo sk! bevak. r.mt!
oiljiter V.rje by har nogsamt sitts igenom
va<l gAller bevarandev{rda byggnader, fom-
Dirnen och naturmiljder (23ls)

Tack till trcpA Lrynetskolnn

TloEanarc avtackade - Ut.a.en Eva par-
sjd och skolassistenten Ingegerd Johansson
iliiir sin lenlionering och rektor Kar;n
Mjchols ftj.25 Ars tjnnst. (6/6)

Fih lA ba liils i Falnl

Kommunen sti! infb. bcfolkningskrh.
F{lrn hartapp.t l14 personei En av osa-
kema :t det liga bamafijdandet. Det bti.
inte heller bsltre av att fl€r kv;nnor 5n miin
lnder 30 ar flyuar frAn ko'nmunen. (1618)

Dolamas gynnashtnjrening har h!ft sin
lrliga nolhing.I den ingickbl,a. s!6triim-
ningsbid och kvilter i ottentliga tratd i
cenrun samt att li:igg ocl filnji'tk innsjk-

te och hir och bli kollade kiik. D:trcfter
bands nolloh{ pi rad med.ep och rvinga-
des promenera genom srrdens gator Noll,
n'ngen avslutades med fest i Kllgnrden.
(v9)

Stdrsta ve*et on o4fi Carl La6-

Ulwa Neergaard vnxte indirekt upp med
morfar Carl LiBson - genon DamnaB.i
tas bedittehe. frin bcmdomsiren. Unde.
decennie. h.r Ulwa forisalt attsamli takra
kring Carl LaBsons konsrnn.sskap med
milet ctt ge ut en komplert verkskalalog.
Tanken ar sl! varje konslve.k som presente-
6s ska etftjljas av lnteckiingar nred bio-
gmUska uppgifter om konstniiren, t.ex. vit-
kn utstJllnins.r cllcr fi nniljehtit)delser sonl
infirll samtidist sotu de skapades, eller vilk!
brev som ldrfsttddes slmmd tid, No6tedis
fijrlngh.rvisat intresse ange ut boken rilt
hdsten 1998. (10/9)

Lat d ets Ji; ̂ t a et ik u h ikt n i n g

Mor0l och Iivsaskidning grundliissande
i KJistineskolans ny: gy.onasicprogmn.
Dalnrna konmer toligen att bli fijsr i t!n-
detmed et! gymnasieprognm med lonvikt
pi eiik och moral. ((20110)

Siamo 'a i Fatuh
Nu iir det ordendigt fasrslaget. I Faluns

m;ljitryms ntgra av Sve.ises merexklusiva
sevindhelel Det konkets beviser tir an sex
!v Falu.s turistn fAn t.esrjamiga betyg i
den prestieeryllda cuide Michelin. De nr
Stord M,sexn, Fatu Koppargtuv4 Datar-
hds Musern, Stadigstuqan, Cart La8son-
aadeh och Ca4 Larssaht poti.iusantine.
(Falu-Miljtt 1997)

37



(iamtu Sfutr*n?i?ifil

I{edersledamtiter
E. Bijrje Bcrgsm.n, Lallo tllird,

AndcB Johansson, Mats LxgeNru,

V.lter Lannermark, Ulla Lindg!€n.

Clrristina Nordell, Er;kM Yrgid

Styrelse

Noda Rilta, ?9031 Dju6
't!l 

bos!: 0247-920 52,
Nb: AA'627 25 62

OIle Eklund
Knprilolvngen 42, I65 59 HASSELBY

Telbost 08-38 47 97,

arb 08-550 210 45

Mo.kulleviigen 39, I 75 64 JARFALLA

Tel bost 08-36 78 94, arb 08-737 65 00

Tdrnskogsvaigen 298,

I92 48 SOLLENTT]NA

Tel bos!08-585 708 02

19I 43 SOLLENTUNA

Tel bost Q8-96 25 78, aO 08-690 30 35

K.rh Marvick

Bi.kasatan 25, ll3 39 STOCKHOLM

Telbos!08-30 07 46, arb 08-616 40 02

Skaldeviigen 84, 167 ?3 aROMltdA.

Tel 08-25 53 l1

Trollesundsvagen 52, 5 t.,
]24 32 BANDFIACEN

Tel 08-647 13 ?3

Srypleant och rc.lokt ir

|ridshyddevdgen 5,

I91 ]6 SOLLENTLNA
Tel och ihr 08-92 02 66,

sommafbostad 023"263 ?l

Suppled n I och d nnons akv is i tdr

Lillemo. Spahr

F.hlhemsviigen 4,791 45 FALUN

Telbost 023-253 84

Kj.u Anselid. Per Hikan,{benius

Birgitta Nordling, Tore Svensson

Bngittd La.sson, Per Slr6m,

Erik Gauedau, Marianne Lissdrnieh

Slageatan 21,791 70 FALUN

Telbost 023-283 25, son.02l-440 4l
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FOTO A-AILD AR FOTOBUTIKEN MITT ICENTRUI/

vi ha. eset ftirsfotolab, dar vi sdf dina targkopior |ned hitga
kvalitetskr6v, du 16rdem dsssutom tardisa p6 negon timme.

av
Kikare mm
Eamar

Valkommen t r loss,  Vikan ioto

Stor sortering
Kameror. Projektorel

Tillbehtir' Album

NYUTKOMMEN

Kop p arhgtto rna king s Ro g s dn
Falumalmens fijradling i Ostere bergslag. -Teknik och Miinniskor

Redr E.Bitrj e Bergsman
' I -<ichefema Tonn1y }-orss (STORA lnuseun) och Jd Rail e (Dalmas nuseuln)

sager on boken bl a :
-. Falt koppatgrwa har skririts nycket Det nesta ftt sjaba gruybrytnihga, nq
,:: *opparhantelinaen hal turitfarcndllir djupto.lade studier Dock ej sa insaencte

och gripbalt sou .lenna stu.lie i anhet Koppalhyft./ru ldnAs RoAsan .
Boken kan kiipas eenon:

"rcinn din bygd", Osteri byatag, Uggelviken 35, ?9191 Fatun
fel: 023-300 52

: ick kastar 200: exkl porto. Ex enkelt sdtt att.fa boken ar aft sdftd in 25a:- pd
pg 7 34 94 - 7, Osteld byalag. 'Kann din bygd ', Fatln.

Glan ej au anse nahn och a*ess.



STORA
ett foretog i tiden
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STORA 791 SOfALUN r€bbn023780000 !l/\N5roo5e

TORA iir ett av vrrldens nd6ta skossindustri
fiiretas med en betydlnde iilherkning d,

try&papper, finpappcr, hnong och forprckring+
parper R,ivatub$en iir skosen och kruften.

I;ingsiktigher, kontinuerlis fo6kninS o.h lyhdrdher
for marknadens lthov hrr medlerk.r till.tt SIORA
finmtr miira omliirldens ktuv och den iikdc
konklrensen. STORAS miler att konccntrerd
enrsern.till den skoFsindust.ielh r*kemheten.

Svenskt skoAsbruk iir kiiDt fijr hiig e{fukriritet.ch
sto. miljiihinsyn. Mlljiifdsornr hr {..lFrrdcl* tijr
STORA, $m med skossbruk, knftpnrdnkrnrn oJl
indlstrllrq..esser ofrinkomlism b:lde filc.krr L{h
piverkas av miljijn. STORA bcd6er err ,!krn!
miljit.bcte, srlndar pl en esen miljdpolitik, STORA

STORA rr ett inrci,rtionelh ldretas merlrrksn:
hct i min8a linder och nled huvudkontord i Frl{n.
STORA har ca 2r o{)0 rnstiillda i ett tjusot.llrnde.
och en irsomsiittnins Lri .. 45 milFrder ktun.r

STORA


