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Ordftiranden

Kiira Gamta Falukdmrater

Iblmd |tr nd rycka att det m aret iir det
a ra liki. Anda tyckerjag att d€t iir ndSoi
visst med Ar€t som nu tar sin bdjm. 1999.
Det :ir lite son ned j;ima fddelsedasar I

lrultiken giir de lngen skillnaq nen iinde
vill @n giira bokslui fdr att sedd 86 vidare

on jag fiirsi tittar pe erelsom get1.
tycker jag atl det var ett golt Ai ftr
fi irmingen. Annu en fdrelingsangeliigenhet
flck otr Ungsiktig 16sning, niin igeD arkivet.
Rune Sjdddn, tidisde redaktdr och D var
senasr utsedda hedesledmot, bar nnder
manga Ar veidat dNiaet lema hos sig
S@lingaru viixer och tar allr ner ulD.lme
och vi hd liinge vetat an: en ann& ldMg
ma$E till. Til]smnans hff Rue och vdl
dkivdie, Lemart franz€n. smntt med
Karin Michols och tunnit ett utmiirkl arkiv-
utrlme i anslurning till Lugnetskolan.
Brandr:ika sket har infdrskaffats och aila
invdtdicr hai fl)4tats. Det kems myckel

Arssitman 1998 hitlh pa Sai€rglilntm
i INjon. Vi hd ju dlnga medlcmnar som
bd kvd i Dalam och son hai halt svart att
delta i de evercnang som fdrlagts till
Stockholn. Vl var inte lika mansa som vi
bruLar @4 aindock smlades cirka 40
medloDmaJ. Marya av dessa deltog fijr
ftnta gengd pa mycket liinge och de
utlryckte sin Dppskaitning lijr lillfiillet att
fa unses med sila Garnla Falukamrater

ocksi hiisttriitre4 de vi sar ades hng
ett julbord pn Kulgliga Djuserden, har rdnt
stor uppskatbing- Flera hd sagt att det iir
hevligt att emellanet fa m6jlighei ait just

Under de snarl 80 Ar son var ftjrenlng
nmits hd omstindigheter viixlat md detta
bestitt. Vi Gamla Falukamat€r njute. av
att 1Z sanlas, nmges, byta erfare.ieter och
mimon. Vi vill hela kontakte! med
nanniskor som betft nycket ftr oss undei
en aikigt skede i vara li{ vi tycker om att
fi se vilka som kommit eft€r o$ och vivill
giima fijlja ver ganrla skolas ntveckling.
Bander ii]l Falun bestAr, oavsett vart livet
lijrt oss sedu skolans pit si8 ddt.

De11a seklets sista er skall vi ta lag i
lasta utmadng. Vid litfta stiim beslots
aft alla DGF:are skall e6judas en ars
mediemskap utan koshad for att de skall €
en kitnsla av vad ver fijrening kd erbjlda.
Nar vArteminen ger mo1 sitt slut kolmo
vi ati ta kontakt med avgengsklassem. PA
detta s t hoppas vi kunna itka
iillstrdmninger av )agre nedlelmd.

On vi lyckas med detta, :ir de senaste
arens tre ltora dgeliigollleter omhiindeF
trgna: Jobsdomtionen, arkivet smt
aibetet mod att bredda mc emsklren.

Jag itnskd er alla ett gott slut pl elt
ganska mihkligt sekei, d:ir mycket hd vdit
olijrdsagban genom eren, men diirvi haft
itlinstone en fast punkt att iterkonna till:
Falm och Fdrcningen Gmla Falul(atuater
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Redakttiren
Vilken gliidje det il dtt fil niilla saman etr
sklifi fred sd minga irressanra bi.La8 1ii!
nii. och lerrar och dii. bada k6nen iir
representeradel Tacl< alla som se villigt
stelll upp pn min fijrfi:lgd och lack alla som

Son en r6d tllid genom skrlftetr gtu [a]u
Hdgre Allnanna Liiro\erl - Falu gyma
slun - Lugnetskolar Lugnctgynnaslei,
med bdrju i 100'e6 jnbileet 1958 och
avsluiiDGfrs 130 Arsjubileun 1998. Bade
.ekor, skolkurabr och elevcr ger oss
diienellan sila minnesbllder ftir 40 talct
och fianat. SkolmintrcD blandas ned
lewadsbeskivningar. nan och huslru
bcriittar or11 utlaldsli! fona och nuiida
jnbileer besknls och glmasister nen 50-
och 90-talen liirma. sila bidras.

ELI uniL:t inslag i derh nnmer ar he
ddlbd, som alla sl.irer om slna lddcr ocn
samtidigt ger oss livtulla blider av eh
svuNet Falu. E! a! f.idetua, Carl
Rogberg. belyses dessuton fran elelhdll och
poiriittel Er diirigenom yrterligarc en
dimelsion. Di. ulover dlerkomcr Damnet
Gustav Fredennol!, hedcNordfiirdnde och
enav ldrcninsens gtundare, i lnte nrindre iD
fyra inlaeg.

Nesh d$skrlt honmer att rappoficra
1ilin 1999 is Stoftai]l och redovisa ldr
irorehallet i iNskiftema 1938 - 1999. Dct
tims itven utrynme fdr spontma bldrag. sd
kiira Camla Faluka at. let oss ta del a!
Dina nimen och erfarelheter frnn
inncvarande sekel sant tanka., la.hagor och
ftjFloppningd inl-d. niista. Falta peman
alt€bali!1 sla Dig ned rid dAtom (och sand

de gama ned Ditr diskett)l Redaktoien e.
ool<se glad lijr syrpuikef a! alla slag pe

Cilt Rasan.let

rARovpnxrrs
lOO-ARSruBILEUM
1958
I samband med etsavslutningen
for 40 et sedan lirades 100-ers
jubileet av Falu skolas om-
bildning ti fulbhndigt hroverk
med hdgtidligheter i Kristine
KyrKa.

Som rcpresentarFr ldr Ganla FalukamEte.
frdnfidde Erit Ehlund. Kdl Magnus
Erlandso. och G$taf lrede{hoLn ned ef
fdna son gila ill liifoverket. Vir
hedersordfijra e rn<tadc negra vama ord
tiLl skola och rektor och fra&\dLl, alL det
sedu fb6ta norLraffen l9l5 blivit naditnnr
dtt Ganla fainkarffatef har ei gilv! dll
ganrla slolan ner sannine sker till lcst lian
lrnyckte lijrhoptningen om att den nya
fdar mattc bli en syftbol fti det goda
kanralskapet lid vir gxnla skola och atr
den nnder menga tu miitt€ fi1 bli en eod
viigvlsare ej bara $r de d iga studenttegen
utan iiven lnr Ganla falnkduatcr de de lid
stort:irar ert ljiirdc ar dga fta! skolgarden
fian dll den minncsrika Knsin€ tyrkr.

,4rss kri.ftan 195E

Fiireningens cmblem an en ging

\ . . . t - - r . i ,  n " , d J o r o p , o r  . ,  t J e . r - p e -  e m b h m . . . t u  v . l \ f

ryckfelsnjssc spelat os eu spntt. \ri gil. n''t'r ftrsdk och sriivar
eiler aft lAta C:et a€ia sin gamla Plats liingdrill lenster.



, ?1' :ii

,t r,:.
Rodel Stinzing haler latinsk oratiof: Viriclarss mi, l.4agistri, parentes, Sodaes...
(Slyresman, Larafe, Fbraldrar, Kamraler...)

Ovan iren vansiefi Fdrenlngens ordfdrande Er k
Eklund samt Kan N,4agnus Erlafdsson paradetar
med GFK:S gAva, den nya skotianan ...
. . .som sedan overeimnas Ut rekior Erk
Sandberg i  neruaro r iven av Gusiav
Fredenholm, hedersordfdrande och en av
fdreningens grufdafe.

Rektor Anders Vikar i sanrsprAk med
gymnastikdirektdr Aneite Kronbofg (Folo
samt iga: Sven N lsson)



31-ORNA HAR GJORI DET IGEN -

TRAFFATS
31-orna, de oforlikneliga!

Vissi har den liaymlt ordentliSt, skard fran
det ganrla Dely-kortet pa skoltrappan en dag
i maj 1931. Da, Diim ly.lloh6vdad '-_ nu
inte ens tiofaldig. De. resliga ugdonar,
nnnsa ned spanskijrskblar mcd
sllverknopp - nu, bdjda miin ned behov av
stadigare stdd. Och :inda, en liten lamtflpp
som i vAms knalpt kunde q'Cla sin hDgtdn
efter amu en 3 1-r:ifl: Aahallen den 9 naj av
sex lyckligt lottade hamter tillsanmans

Camla skolstadcn lned skolrruplor och
gflvhissar har vi timat at $iit dde de
senaste irer Den fa. mg viinta till 70-as
jubiieet. Stocklolm haf i staillet blivil den
liilbelaiena. sjiilvklara m6tcsplatsen och ett
par urya faniljer u nAsta generalion hd
blivit ovdrderliga stodhopper Negot av ett
v:ixe1brul har utvecklats. Aterigd vd dct
iilvdalsonen Birger Nodin son, den hiir

gingeD med dotter och sviisotr, log emot r
sin vdligt inbjdande vaniry i Nacka.
Leckeil bord ncd garanterat saktunigt
tillblandade drycker Birgd har inte gldmt

Sanvdron son alnd lilld av santal och
minne!, fdtatad av pamjmelser on
frenvannde el1er bonsengna kamter och
bdikad av Erlk Yrgdds gitdspel och egm
slng*. DArtill av alla Jobsenger som vi alla
ofte. biisla liirmnga fijreijker g6ra till

Hell samstiilmigt ljuder ocksA vnft tal
om komande ers traitr, goralcts sislal

Det rradiiionella raplortslutct, om
avsjungandet av DC[:s paradnanch, nasie
hiir fi etftljas av cn dttelse - om nn lego
skullc ha nisi sie vid rad son skevs om
fjolarcts trdf. "Mn friska vindar vina ..."
ftrfattadcs av Beitil LnDell och ingen annanl

I mai 1998 - 31-orna sjungef unisont. FrAn vanster: BetilTidestfttm, Sven
Frcmling, Erik Yrgerd, Birger Nordin, Olle Halld6n och Anders Schwanbom
Foto: [,4ajt Yrgard.



50 AR MED FALU GYMNASIT]M
Tillbakablickar och reflexioner
Fren elev i Falu hdgre allmanna
laro\€rk till rektor fdr Falu
gymnasium - den fdrsta kvinnliga
dessutom. Ingen har som Karin
lvlichols kunnat foUa gymnasie-
skolans utveckllng.

Presentation
I augGli 1949 illogs jag i RI i Falu hdere
allmiima lA.overk eft€. realexamen i Orsa.
Tre ar tillbriryade jag med att skatra mig
$udentexamen. Sen fortsatte jag !a Uppsala
rniveBitet med humistiska iime!, bl. a.
engelska och svenska, som sd smaningom
ledde in nig pe lararbanan och dairefter pe

Ar 1972 Ateftinde jag I Falu tlroverk
som studierekor Till 1978 rj:instgjorde jag
dih. Det vd liitt an: kiim igd sig. Skolaa -
byggraden var sig lik ocl den anda son
radde pe 1950-talet svalade forifardde iiver

fu 1989 itrervnnde jag en andra gang dll
Falu gynnasiun, dvs. Lugnetskolan, en
antag@ till liiroverket. I var 1999 :ir d€i

Jag blickd tillbaka pa tre ldioder i mitt
liv ocn g0r jAbfitrelse neilan nAgra
fiireteelser i skolviirldd.

Rektorer
Vid mitt lirsta ilt.Ade i hrcverkct w
Ande6 Vikar rektor Det vd er bestAnd
here. Hu mdrade onrloing blud elevema
m€d sin villbekdta kiipp. Med detta redskap
fl)4tade hd elwer ftr morgonsamlingm
bl.a. Ett lar senser var jas in /l lrang
expedition. Det gellde val lov lbr nAgon
begivdhet. Vi fick nogCrdt ange !€d vi
skulle giira. hu oc! vart vi skuile resa.
Konsliet nog blw lovel bcvilar. Jae t or det
gallde en eller tue dagar

Sista sommaren ldrt min stldentexamen
gick Anders Vilar i lension. En Dy och

modem lirmlga kom till liiroverket. tld
hette Erik Sandberg. Hm vd en av de fdrsta
laroverksrektorerna i Sverige, son inte
dokoreEt. Hd vd mildde i sin ftdtodng
och fiirs6kle vel moderniseia under
visDilsen. Son elev miirke jag insortils av
de1. Men senare liiste jag i facktidnjngai om
hds liNiik ned Trump metoden, dvs.
storklassundervisning blandad med

Niir jag eterkom till liiroverket som
studierekor 1972 var Valtd Lmemdk
reltor Hd lar ocftse en testiimd here, som
med fdt hmd styrde och ledde kollegid.
Han hade skaffat sig auktoritet. Liirma sado
med viss mdakt i .dsten: "Valier har sagt

HaN demolaatiska adm kom i dagen, r&
der skulle inkittas en daior till skoiar. ?e
fl@ personallonferenser drog han drendet
med datom, men sn kostade d€n ockse
70 000k dvs. i stoit sett arels tilldeliing av
kapitalleryd. som det hette pe detr liden.

Nu hade skolan omorgais@ts pd det
siittet a1t fijre della yrkesskolan hade
smmslagits med Liroverket och skolm
var onddlt lill Falu gymnasium. Det
betydde all adminishationen okade. vid sin
sida hade Valler flra studierel(or€., wav
rre kom fttu )*eskoledelen och sa jag-

Valtcr gick i pension 1974. Jag hoppades
pe aft bli Lms eftenradde, nd jas dusde
bda som vikdie tills skohq,aelsen tillsait en
ry rekor niidigetr BeDgt Myrdis. Hatr kom
fran Kirutra och ve byggnadsingenjita Haa
var tillsatr ldr att bygga ny skola, sades det.
Det gjorde hm ocksd. Llenet8)lr]Giet bl4
till nnder hm tid. Sj:ilv varjag mder am
liiin 1978 och tolv e! ftmet rel'1or pA

Nti jag Aterkotu till gldnasiet dvs.
Lugletskolm 19E9, hade MyrnAs ]amat
skold ldr nagra Ar setr och eftetuAtB av Alf
Cd.an WaldcNik. \4d sin sida hade hu tre
siudie.ekto.er Det vd en sadu tjaNt jag
tiltrAdde. VArt smarbete blev inte



Hryva.igt. Alf Gdnn lade hijgre mbi-
tioner och flyttade snarl til lansskol-
nalnnder Jag blev vikarie pe rcktorsiiansien
igen ftjr neSor mer an et| ir Se! gtordes
orgmisaLionen om. Studierekorefla blev
lekorer och som chef fick vi cn

$dDasiechef vid nam ingw PeFso!.
Nu var jag da anrligen 1992 rektor inr

gott pa Falu gymasium, dar jag sjnlv

Liirama
Da ja8 bddade glmsiet som elev, qjckte
jag an ala iiirama var betydligt Sldre an de
jag hat pe realskold i ONa. Sit var det nog
i vdklighete! ockse. Laitud i cng€lska vai
dd! och sAg helst att mm hste Ek in i 6rat
pa honon. Lektom i i'sit, wtugdr4 vd
slraing och tesatt d oerhdfd kunskap, tyche

vi. Leklor Sjddahl i svenska och historia var
en vallArd akademiker, som slied sim
kunskltper, men galrrml och triitt vd hm.
Lekom i kistendonskmskap, Selling, 1Er
akadenisk hdet ]nerilerad det sadcs att han
inte ntr den docedtjiinsl som hm aslierat
pa. Hu pigsade upp kisiendomsieklionema
med ati dislutera bddymatcher och
intressmde sig mycket fijr hr det hade geh
fijr Faln BS !e senaste malchen. Jag kanske
kan niim att mjn klass inte hade nega
kviinliga lArare - uton i gymnastik, diir vl

Niir jag sod studjereklor Aterkom 1972
vd ctt pa. av laram kw fien nin dd som
elev, niinrligoD iektor Wislrand och I'rgtid
Mofeldt. Dd selde kinde lag iger fran
min rid som elev fois att ho! aldrig
undervisade oss. Lektor wlstrand hade bara
et1 lir kvar till sin pensionering niir jag kon.
Fitr ijvrigl var dar nya ldnre. avd om.lag
tyckte an do var gamla j:infdrt med larama
pl den skola jag tinDat, gymnasiet i
Hagfo6. Pa Falu larflerk hiirskade den
ganla liiroverkudo fast de1 vd 1972.
Lektorerm stod lirsl i katalogen, ser kom
l)djunkma och sist tirnldrama. Ljkasl va.
det med lerarskipen. Hiir var del inte ial om
bokstavsordniry. Dc gamla adjunllerna
skulle giirna ha lilel favdrer t.ex. b.a sclema
med lediga dasa. eller dDldiga klasset som
mn kunde fa bra resultdt i.

Ar 1989 niir jag kom till L4netskolan
mdrkes etr stor {ijrAndnng i liirdkden. H:ir
fanns inga siiskilda stolar fdr lekrorerna,
som lir oui81 a\tagit i dtal. Suimilgen
var betydligt mjukde 5n pA det ganla
lairove.ket och menga nya pcdasogiska rdn
hade leiat sig ftam !i]l Lugnerskolan. Monica
Dofs. son ocksn varit elev !a Falu
gymnasim och som N aar liire i bil4
drev mcd kraft pA att skold skulle ha
esieiisk praktisk linje. vilket ocksa blev
falet. Denna linje eBaites senale med
nedlaprogrMet. f Or delta progratu
byggdes ett helt h!s: vaft mediahls. For
6wigl lams N pd Lugnetskotan litje. 1-dr
prakliska yrkon. byggnadsutbildnitg,

Karin ihemmil jd.  Foto: okand.
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hmdelsntbililning, kontorlmdkisreldatd

PA horetiska sidan var det natuF
velenskaplig och ekonoDisk linje. Ovriga
liajer var placemde te H@ldsboskolan,

jaftbdrdis skola ned
Lugnetskolan. Lu$etgymasiet har ftr
nnNa@dc samhnlsvetenskaps!rcgrahmet
i stiulet f ijr natNetenskapslrogrmet.

LiiseEi 1998 99 kan jag konstateF att
Lugnetglannasiet har etr kader kumiga,
etrektiva och keativa liinre. Utan minsta
sviidChet och diskussioa sntt* Itmrkollegiet
up! en revyfijrestallning eller en
dansorkester, nA. det sA behaiB.

Skolutvecklingen har b1otushat. Liirdna
har iltt reglerad dbetstid och skall vam i
skola! sina 35 tirnnar per vecka. Prolekl
efter projekt utfoma och var skola niinnar
sig hiigskolm pe olka satr Var neihet i
runftet rill hdgskold gymd detla.

Lilrdna stora intesse fiir an el*er skall
lyckas i sina studid fijrtjijnar ati liamhellas.

Elever
PA 50 taler lar jag var elev pa ftir@erket
redde ett oerhiid stot av$end mellm liirare
och elever. Vi dristadc os dock nl aft
uplvalda vAr klaslbrestlndare pa LEia
morgonen. det var nog det dhmasto i social
gmmskap som vi kom vnra lihde. Pl
DGFrs bale. lick m! jn fakliskt ta
nandmde ldtu i hand vid hiilsin€@.
Kske dei t.o-m. firekom aft nigotr liiEe
ddsade med negon av khseN flickor Det
ldrekon ordnings- och uppftj@deberyg och
den elw som rdkt pA obopligL stiilie eller
vistades ure eft6 kl- l0 pa kldllen. fick nog
ett siink betyg i uppfijrande. Atminstorc
hiindc det en d mina klasskdmter

N:bjag atdv:jnde som studicrektoi 1972,
hade cn hel d€l had pa dessa Ar sen 1950.
Borta va ordnings och uppfirandeletygea
borLa var studenlemer Elwe@ tillralade
sina latuc och nven mig med du. negot som
ingen elev vid mi! fitra skola gjort.

Stu<lentexamen fortsaite elweM att fira
hots att den avskailades 1968, och gijr se dn

idag. De hedervarda DCF-balerM son jag
mims frnD min egen skolii4 tend@de en
tid att bL vara feslei. DGF hade ldrlorat
mycket sv sin litteriira itrikining och
sysslade till stor del med fester DGFrs
introdultion var ibldd en vild och vit
tiihliillDing.

Under de sista do eren har elevena
ftr:indots. Skolu hd viilnotivmde elever,
men ockse motsatsen. Vad som ar
uhnnrkande fdr ver skola idag ar den lediga
tonen nellm elever ocb vllr@. Mie elwer
tilltaltr mig med fitmam och pratd glah

LiiEm hd fatt nya upgifter de ar
hddledaie ftir sina elever och elaem t2r
answ liir sim studid, mr ftan v?i1 hop?as i
aua fall, ty se skall det vara.

DUF lever fbrtfarande och hd stor
berydelse fit en del elevel DCF:S baler
ftekventcras inte ldngre av l?jiarker€n. En bal
hd jag besitkt uder mina ar hiir. Dd vd
tradinonsenlig och hiigtidlig, etevema
dansade ftanqais. Med ddra ord en myckei
trwlig tilbt ning. DGF har irte et€rf;itt sin
Iitter,ira iril:t ng mo ger nu och da ut sjn
tidning Calder Kvaliten pe liddngen v:ixlar.
det skall i sanningens n.um erkiimas.

De sista Aren de biista
Skoleddbdd lar inte hela tiden vdit
guldkantad fti. min de1. Sa mycket roligar
tu det da aftjag kan siiga att fdr mig hd "sn

lAt de si$a aten bli de biista" gitt i
ulpi,llelse. Trivseln och smebeiet med
lilrdna vid Lugnet$/masiet iir mycter
goda. Jag komer att sakna miti &beie och
lnmfiir allt mina dbelskmater
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NASTAN INGENTING AR OMOJLIGT
ATT LOSA
Ner Grete Ramsten inteyiuades
i Falu Kurhen infor sin 70-ers dag
sa hon: "Tenk aft fa ge ti iobbet
med en sprittande kensla av
gledje i btiistet. Se kinde iag
varenda dag i 25 ers id och
glonmer det aldrig!" at sedant
uttalande av skolkuraton vid
Fatu H'gre A menna Leroverk,
Falu Gymnasium, Lugnetskolan
och Lugnetgymnasiet lockade
mig att be Grete skiva ned negrc
minnen fren sin "skoltid".

Att vam kuator pn Fah Gyljmsim iai jag

tyckt r]m eD ]nnest. Der var rektof Erik
Sddberg som uppsitkte mig i Stocklrolm
lljld vi flyttad€ till Falun ocn staidslade mig
son kurator Jag hade inle vdil der lijfli,
uian son socionom hade jag dbetat bda
son bamver&man. Jag rycke att det liii
locl.ande att bdrja arbeb pe en skola" nen
samtidigt aar det lilet pirigt. Vad skulle
arbetel bes6 av? Hu skulle elwerna ta

Vl fi.uade till lalun den Mecember
i963 och jas bitrjade Pa skolan vid
vlrtemjNns bitijm. Jag mims del alln
fdrsta mdtet ned elwer Det skedde pn

Kdstinegtuden, diit jag skulle presentera
mig fdr Bntsdvets hiigstadieelover sod d,A
hade sin undervjsning pe brovertet medu
BrilsNsskolan byggdes. Nagrabilgrijstade
pojkd gjorde mig liter osiiker dii jag stod
frmfoi dem och lalade om vem jag va. och
vad jag skulle Sdra Pe skola. Md den
osiikerheten ftjrsvm snabbt och jag mims
i e Nai;in att miitet med alla andia elcver

Erit Sandberg ur en bra dbetsgivde
Hd klarsiorde snabbt och koncist vad hd
itskade av mig. Hd svdadc alilid lugnt

och uhdrnmalde !e fiegor I bdrian fiigade
jae ganska myckct och jag ninns atr hd
smrt sade til1, viinliet me besliint. att han
nu tycklc att jag skulle kma klan mig
sjelv Det w ett klok grcpp och jag kiinde

De! hade aldrig foresva t n1g att lrg
skulle saika mig son kuntor till en skola
Mitt arbcte som bdnaverdsmd var er
blan.lniry avjundik ochkumtivt dtcte. Nu
blev mina ffbeLsulpgift* Mdn. Sj:ilva
skololljOn lockade mig. Jag hade sjnk
tri\ts med min skolgiag oclr hade glada
mimetr av den. Jag ar fitdd Pa en gdrd
utmfdr Abo i Finland och eftersom det inte
fams negon svesk folkskola i dirlete, fick

ias liisa henlna iils jas som niofing fick
bitrja i ett flickliiroverk i staden. Som msd
elev lahgtade jag odhdrt efter katrater och
ddrfiii bl{ jag ijverlycklig niiijag fick bijta
i en "rlk!ig" skota. DeNa var Helrlilska
skolm i Abo. gmdad 1860 av en frzmynt
dm vid nam Augusta Hfllin. Detvaren
llter och fanlljiir skola genomprd av en
speciel god anda, omvittnad av de olika
gercrationema skolelevei Med sadana
dfdenlEter i grodcn var kiinslm av rivsel
i Hijgre Alldina Liir@crket i Falu given

Arbetsuppgifter
En kuntoN arbetsulpgiftcr varierd stort.
Do ftiigo. och Fobletn som clevema kom
med handlade dels on dens skolniljii.
svtuighetd med studierna smt konflikter
ded andE elev* eller med liinre, dels om
ftmtidsfrasor Metr det fanns ocksa mrnga
li{gor som berijrde fmiljed, pubertels_
brytningen, ekonomi. livsaskidningsfrneoi
Som kumtor giillde det fraofdr alll att lyssna
och i visa fall atr nedla, att litta ldsningar,
att fi fran resuser Fdr alt klara av det
sishimda linde jag mig att leta reda pa
fonder och fijredngar som kdde fa aam de
pengar som lmde bjaba i den uPpkoma

12



Grete och ame kanske ambassaddrcn Forsberc med utbytessludenter bland
dalabidrkar. Foto: okand.

Men kuralorc.olien innehdll inte bda
svarigheter och bekynnct som skulle ldsas.
Hela skolniljdn och vad som kunde gdrd
fijr elevema vd aiktig och daar kom
skolldrdtugama in. DG!_ erbjdd elaerm
manga tuevligheter sisom vis- och
poesiaftnat skoldmscr, kilkbackstavfins,
olika ceremonier i samband med
studenteunen och den vacka och stiltulla
ba.len med frmqaisen. DGF d.ju cn av de fi
ijvedmde elefdreningena i landei och
b6r om mdjli$ slAs vak om, trois att det
teoieliska gymasiel i Falun N iir delar.

Skoltidningen Gald€r som utkom med ett
nrrlmer per temi\ togs alltid emot ned
entusiasm. W$a numer hd nder nrens
lopp vdit fdreddmli$ vnlgjorda och roliga.

Det la!n3 ockse andn skoffnrolnge.
bl.a. iilrottsftrding och kislen ftrening.
UDder Arens 1op! hd dessa vrx]at. Det ld
ocksl funnits er socialdemokatisk, en
moderat och en foltpartistisk lijrening. vad
jas kan erinra nis. Schackklubbar och
leat€rg.ulper hai ocksa Iijiekomit. Jag
ansig det som ntu lppgift att stddja
fij.eningslivel i skold, efteBom det gav
elever nijje och llslker ocl triidng i

70-talet
Under de nigot tumultafiade AEtr king

1970 ja$e det ocksi !a Falu gymdilm,
som skolan nu hette. Radikala impuher
pavc.kadc ndnea clcvcr. Det liirekom
sysiernatiska fd6dk liifrin att tinga in
ungdomdm i kolmuisliska grulpcr Dct
fdmerktes en iniolerans och en negadv
ulpkaftielet som var oroande. Annars
bru}jr mu riil tycka ati det iir fiisld att unga
persorer stiiller hegor och vill lrdm ifall
gamla sjdlvklarheter heiler Men no
diskutc.adcs nrtc ens sid$a lidgor ntdn
fdrkdtades dirckt, vilkcl into ingav rcspekt.
I skolu fdNdkte etr gnp! av lildc ocl
elevverdstersonal kanahera denna lilja tiU
ftjriindring geom at tubjuda lill diskussion.
Vi var ins$llda pe at lda l),hdrda och
iilpna fd.liirnyclsc. I tilrja! ttckte vi os!
mrjta smrbetsvilja, men den rache inte
lAngt och heh projektet ftI eter ett tag.

Som klraior imponerades jag dinpt av
hnr fijraldrd, vds bdn v:lnde sig emol dem
och hemnel och dess baditlonei och
f ijrkastade allrsamnans. lbrsdke sitr )4te6ta
att tillmdtesga de uga. De aDstrihgde sig
att fdNdka l-drsle dem. De satsadc !i att
ly$na pA dem, att diskutera, att ge sh syn !a
&Agorna. De flesta misslyckades. Detlanns
n€cD vilja }os dc 'nytihta' unga alt vara
flcribla. Nlinga tagcdid utspelade sig.
menga hetu fijrlorade Lrlvsel oc! mAnga
bdd skas an Det fnM ftBtas ocksA 13



ldlnldur som i ilska eilcr liirh.ir.lan ncr
eler mnldre ld6kdl sina ban. Det \rr nigra
dr soft var turga och svdra.

Dct \u oroande att sc hur \issa olcrcr
ntsafics lir cD odcrnoioatisk pavclkar ocl
anmadc jd6cr som lirdc dcD linet !t pi
kanlen ftr del lagliSa Der iir hle liift att
sonr ung kum genonsH,da ondd rvsikter
ofl ,r.- r $ crfl id fnmfii . lr i

Internationellt elevutbyte
J.e lror dct ra 1965 som ii clcver frnl
skolan lar dc td$ta som dcltog r dct
intemarnDella elevulbyrer Sull lirle
dcDa vc'tsamher. f.iin h'jan \ar det r\ii
organisationer som var aki!.. niimli_se!
,^ls ochYFO. I967 bij!ade Rota,]kl$Lren
i lalL$ fiimledla stelse i USA ldr eleltr
mcllan 16 och 18 Ar. Eleven behilde inle
tillh6ra eD Rota yfamilj. Snlt kon dct flcr!
ltbytcsorganisati{n,€r in i bilden och
verks.nheten lairte srabbi Som kLuaror
alsAg .i.g dema fraea van ar stdrsla !ikt.
E|| si iilei land som Ster]ge hade hir ett
nnjkt tiili:iilc all sklcka u1 u.ga Fe.$ne, i
stou viirlden oci genon defr ft nltyck och
inpulscr, son ft]r fiamtiden kunde ldra brr
ldr lddel. Genom utbltct fick !r ocksa tilL
!4ft hnd ungdoma. ft4. niimft USA n,en
sende fra! andra laDd{ och kulde dtrel1
bed.ile er verksm PR ldr Sv{iee.

Del var vlktlgL att inle l:ita delrr
ungdomsltb)4c tlngera som en ,esely.ii
u1aD ge del en nyckel stijre dnnenslon.
vdo elevcr vd inte ule son lnyaFerson€r,
dc vu utc soDr skolans elever och skulle
vcta. att skolln lnte hade glinnr den llslan
de lar linei borta ctr hclr skoldr Jag
korespondcradc r.gelbDdet med dem rlla
och knndc oclisa i vissa tall ihnge.a som
hrator ocksa pn bill. Dct farus clcEt sonr
under udandserel hade olika sorls
bdk]nfrer. soh de hte ville belasta sina
ldriildrar ned De$a skulle fdrnodligen
gcnast ha lhit bdde o.oliga och qprijrdr.
Da 1u det lugnarc att skrira till ku.ato.n
.lag rar ocksi angeliigen om atr hiilla den d
jour med vad nrm hinde I skoldn. si a|t de
i!lc. nif dc ko,n hem. \lul1e kanna sig

.l!L llcF sonr rarlt urc som utb\4cscle\cr och
kon heLn igen deslo kilra.€ slg jag villa
stuigheter €n hernkofrsl kuide ldra rned
sig. Dctla ut$4tjadcjag si, attjag ltNdkie
parcfa dc stdrsta lindFn tdr at
aqassringcn skullc bli si 1nfi solr mdrliet.

Vira udlindska eleler hade der sti'.sta
bekynret i d€t 1_rLltFn ar de nrre kundc
svclska. Liirarm stiillde npp !A ett
beun&ai$,ilt sat ocfi undd ircns lopp
ofginiserades svensknnde isningen alh
biiltre och biit.e DeL var viktisL liir frlg xtt
liirsiika "h,llla i' de hiir clelcnra, visi dcD
pa, de speclell. faror ocl! fallg.oprr !:irl
sanhiill. erblijd \amL qfmuntra ocl \linld
de lamilic. soni log cmor ltliildsk
ugdom och1]ti alll linl giira lirel i Falm llLl
cfi mlmevik och ljusr ir.

Urder nnr td son kuralor lar d.y!l230
a! veia elere utonlands lil dcLta satt €u i1.,
och skolan 1og under saflnr lld ehor drlgL

Ldrare och fiiriildrar
Dct ar undcdigt hu djLrpt r€spckten ftr
Lardc kan sifta i Di ja8 b6rjade som
linrator kardejag allra ftst en viirdnad ocl
er blyghei ldr skolans lirare. trots aii -iag
sialv lar mcdcliildcFl Strdt d!{vam.iag
detuF kiinsl. odr sdarbeler md iiir.rkirer
blev mycl<er gort. Relirioletua !d fti del
nest l  d l )Dn!  od1 rak! 'oc l r jagf ick e, f ! ,a
ncd lilketr orntar*e elelerm omlalt.des.
LArlmas a rctsbdrda aar stor och lDdcr dc!
ldsl. tiden l"dsiggick t.er. aUa koderelsd
elier skohd. rilkei knde inneb:ira all de
hiill De till midnaftl Nego! dvcnidr
e.satrning ifgick inic ibjldcr.

Dct liLnns c. tinrgcrandcHcm och Stolx
l-d.cning pd skolan, vilk.t inle it lrnlier pA
gymn.sieniva Den befoikades .\' in
hess..!dc fiirAld, ar som alltid !!r vjllig! ah
d;illa ulp i olikd sdmrndrhug. Di t.ox.
danser anordrades tunn\ eu behii!li-qL anuL
l'd.iildrar nrcd blard raLcDa. I dct gamla
skolhusct fa TrorTgatan hadc man intc
kunnat ha danser onr nrte liiriildama stilh
rlPp. Mina luratoFkolleger i m&! stiidcr
unlladc nrdnga girecr siD f-dnuine ocl
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ndsla! alund dvei a$ ftrdld.a.na visade elr
sadant iDtresse och lar villiga att stadia

Lugnetskolan,
Lugnetgymnasiet
Dct gabla. trivsamma och iircrika skolhuset
Trorzgatu 30 itvergavs 1982 och skotatr
u]'tade lll nlat skolhus !e Lxgner. Den
bylte namn till Lugnetskolan och itck scnare
Dmnet Lugnetgymrasiet. E igt n n
mening var det slod an flyfta frh cenrata
Falon och rrcd slnuc lilja hade etr
nijdviindig ombygglad kmnar ske ra dd
gamla platsen. Siaden gick miste om
Iontaken hed ungdomma och desa i sitr
tur gick niste on der soft iDieslade! kunde
etjuda dcm. At dessurom dcla der
reorenska gymnaslet. son skedde pi
1990-1alet. ar inre bmt A a de olika
litriernas (etler lrograment etevcf

Tillbakablick
De jae ser rillbaka pi de niistan 25 d..
1964 1989, jag lick yan kuraror pi
gynnasret kilnncr jag racksantet och
vdrme. Det tu lijr mig sjalr urveckldde an
la ta dcl av ngdomamas AAgor, dens stn

DOCTORES ET
PRAECEPTORES
MCMII - MCMVIII
Hdstueffen 1997 gav inte bara
en trevlig och infotmativ
rundvandring i Medcinhistoriska
Museets lokaler i Ganla
Eugeniahemmet vid Karolinska
sjukhuset under Johan
Killanders kunniga tedning.
Anita Hedenstrom, student -63,
passade even pe at overlemna
en unik skrift som hon lunni pe
en loppmatknad.

Skilten herer DOCTORES & IRAE
CEI TORES SCHOLAE & CYMNAS]I
FAHLUENSIS MCMII - MCMviIt ab
Aogusto Molteluce, delinead. tyckl pe
Nord;k Rologravy! Sbcknoim 1941. Av
iijretalel ftmgll atr Ola Bambers, A{el
David Str6n smr Custaf fredenholm
ve'ksdll bidragr iU atr imehelter btivit
tryckl. den scnde pa sisrore sorn'\kr:imb!se". Skriftcn bestar av 22
karikab,rei pn Lirarc sahr vakhnastare
Cal$on. "Ingetr tjren sliirst uken exha
iiimre kan mcd rafta gdra aDsprat !i atr akras
lnrdjg att medtagas uri en smhg, sA
lerkligi illuste. son dema',, skriver Augxsi

Kdrika\,rema kan bclndras ria konrah fted
ver arkivaric Lennart Franzan.

och hur olyckliga de iin kudc kiinna sig. se
mr de uga ocli lrjska oc! hade ala sim
resuser k!a. Dairldr var nnsratr iDgenlins
ondjlist atfuela.eu och l6sa.

A! de erkatuandcn jas uM* erens tolf
fitt v:irdew jag nog h6gsr an ha btivit

clete Ra sten
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50 AR sEDAN ri,tOssaN rocs pA
23 maj 1998 blev jubileernas dag i Falun. 1948 tog 48 unga
manniskor studenten i en latin- och tva realklasser. Efter fio er
trdffades de flesta men sedan har det varit uppehAll till det blev dags
for 50-5rs jubileum.

Fran vanster nedre rcden: Solveig BergeA_Astrand, Lisbei Olsson Ochner,
Ulla Brenner, Barbrc Holmgren-Larsson, andra raden: Otio Wigatdt,
hger Larssor-l rcr.ng. lvla'ga'eLa Jorsson'Ekmar. Gu li Al'kula. Slig Fr hssor-
Holback, Krister Berggren, Finn Harald Wettedors, iredie €den: Lars Kyhle,
Stig Pettersson, Mats Lagelvall, Svanie Granath, Torbjijrn Samuelsson, Enk
Kampe, dvre €den:Jan OlofWestlund, Jan-Olof Lenman, Per Edman,
Berlrdi Andersson-Dimle, Gunnar Ekman. Foto: l,'likaei Forslund.

l
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TILL FLYDDATIDER
Otto Wigardt, student -48, hdr titl
de gamla falukamrater som givit
sig ut i varlden. Her ger han oss
negrd filosofiska tankar fr6n
70-eringens horisont.

Egentligen Ar det helr olijrswLier atl L6t n!
gijra nagotr fonn av bokslut fdr en penod
som $.acker sig frin studentiren till de
beglmandc pensioniirs:ren. Blickft man
tillbaka ser viirlden helt annorluda ut och
milstolr'ama ger itle.viildigande intiyck.
vad vistc vi om va. iimtid nar vi stod i
bcgrepp att llimna var skola? Nngor ku
konstateGs triir vi ser tiilbaka.

W hd lert, mcr eller lniD{Lr paragligt, ari
vir viirld iftemaiionaliserats. Vi hade levr i
en varld pr:iglad av kriget, beredslapen och
freds, nred - fdr lyckligr tofiade - sa katal
skolbarnsutbyte begr:ilsal till en sargar
Europa. Vi lhste inte rikiigt viste hur vi
skulle ldlera miltct nt2nfiir griinsema.

Utlandet
Med liden hnde vi kompensera dena i folm
av arbcte i bistendsinsatser i NIB (t{iinnden
fir intehationellt bistind) eller SIDA.
Ocksa FN-tjainsr av olika slag blev narutiga
arbetsuppgifter iunt viirlden, inte bda i
Congo.

Sjailv fick jag arbera ett par er jnon
ramen fijr ver| genom ridema sriirsra
bistends!rcjekt, jiirmalnslrvimingen i
Libe.ia i Viist-Aliika. Fdgm ilr vilka
ldngsikiga q,er detu lemnar efler sig i
nottagdlmdet revolulion elld sahllalls

Manga svenska fitretag ger sig sedd
lange ut !a den intemarionefla metMden
vtirlden ijver fdr aft sAlja produkter eller
ctablm produldionsenheter I de yttersra e
dessa dagd lan nan kolstatera an ingen d€l
av va! Iilla kula iir o$ Eiimmande, det mA
gella Kiu elier Uschuaja. D.Nin ellcr

En alr]m trm4 som vexe. sig allr sta.kdc,
Ar rcsmdet; med flyg, buss eller
kry$ningsfartyg. Chdterbolager skatar
Dya "produkte/' som ldr oss - rill skiiliga
priser - langt boit hen vin ',pdreD',_

Teme$arcn Oito Wigardi. Foto: okand.

Viinner
Frdn skolars lorrar ga er de1 att hala
kontak med skolkaruaier - jas maste dock
medge afijag bru$it i denna tijresar. Vad
jag dock slr?ivat eftd ei att gdra m insats i
det levande samhAllei, nara ellcr mera
pentu1 Man borde ockse skriva ned sim
minnesbilder av kanraler och ldmre llson
av det sanhaille som blivit ett sjalvklar ar{
Till detta h6r den sjAlvklara militinjiirster

Vad som ?ii vikrisr iir alt helta sig vid
vigdi genom att tisd och resa octr - sjiilvkl.n
vidmaktlala Lontdker ve nu viiuem hi
fimas pn v:ig mor reservdelsposilionen.
Den rid son iigms dr 'flydda nd* " tir viil
dsponerad. Let hdra av Dig. Redan i
morgon slyr vi in i morgondagcns riuvaro,
med dess mojligheter rill xmgAlgc och

ouo Wgdfllt
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HELLRE EN BRA BERGSINGENJOR...
Den tidigare redaktdren fdr
arsskriften, Hildur Krantz-
Jensen, inleder har raden av
ddttrars pappa-portratt med
nagra sekelgamla bilder av
tradgArdsmastarpojken Einar
Kranlz.

Mer dn ett sekel har geit sedar nin 1i4 Eind
Krutz, tog studenten lid Falu l. alln.
ldioverk och 65 er sedan jag fiiljdc hms
goda exenpel och gick ui som ltudeni fiin
sal]rm skolbyggnad. Man kaimer litet
svindel - nen det komer ju med ,Jm.

Pt de1 stilisa fotot (ate! 6 Anna Schr6dd)
av de l0 sludenterna vircn 1897 skiter sig
mitr palpa - I,ingsi t. h. tnn dc ijwiga. lnte

fd. att han skulle se men hdgtidlig och
uppsirackt ut men genom att han pryds av en
ovanligt magrifik sludenlkrans. EltcF
lamei uppfordrade ju ocLsl lill ndeot cxtE
- han vd son ti hadgerdsm:iste Andes
K.anrz, som grundat Krutz' handels-
trndgard och blomsterhandel pA omndct
a1ldeles nedom lasarettet lid sviirdsjdgatan.
Niir jag tihd nalnnar€ !e bandens stliga
irilialer och blomsterbrodeier faller det nig
h att de kanske broderats cller nelats av
!6gon av Einars lla sysh-ar Bda det ba*a

Si fick det bli
?ii den tider var del vdligt och ofta v;intat
att sdnema i et! laniljeloretag ldrdc finnan
vidde. Se blev del inte med Krantz

Av de 10 studeniema pa lotol lrAn 1897 finns I med i 1896 Ars skolkaialog, det
namasie man kommer narnnlistan. Tyvan har del inte va i mdjligt alt _ med
undantag av Einar Ktantz, som slitsA staf langst till hdger - ange vem som arvem.
Kanske nAgon av GFK:S medlemmar vet? Pe latinlinjen Arvid Coll6n, Joel
Gabrielsson, Kai Jansson och Gustaf Nilsson. Pa reallinjen Hakon Beru, Otto
Eidrklund. Thorvald Grinndal, Fritz Johansson och se Einar Krcnlz. Fotoi okdnd
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hedelshiidgard. Diir kom i stiiller iildsta
dotiem Elin att med dm ;iran ta dver till den
das 1961, de Falu srad exlrolierade den
valbehgna narken och hela blomsreF
h:idigheten sa sDaningom mdendes ur fdr
a1t ersattas med prosaisla flerfamiljshus_

Balgrund€n tilt atr Einar r€]de en annan
bma sk)rdar i hans levnadsdreckningar
som ocksn ser en bild av ett fdr ldnge sedan

Skolpojken Eina. - hd det beriittats mig -
var som de flesla bm tuedigr fiidusr i
ogr:isrensning och fijrsokte lydligen diverse
tiicks fdr att slitpa udm. Det vd rctiede
och nei s?amdde att saDrla srenar vid
gruva!. Sa hr hm la iivertalat nAgon av de
snalla kullorna, son var ansrallda vid
handelsllidgArden. att rersa hans bctiDg i
lddm, nen ladp smtidigt vid sidm om
hme, l,iqande en bok!

De nin farfar up!fickte dctra
konstaferade han: tr'Hellre en bm
beresiryenjijr ih en dalig hiidgerdsiisrare t"
EiE fick siudeF. Vilken klok farfar jas
haft! Einar fdddes 1878 pa hersnrden
Saftuelsdal vid cruriset, diir hans fd da
vd irddg{rdsnastare hos iigden ka €n
Jiirta. Jag har gjort ett lirEt axplock r traus

Grindslantar och bj 0rnkonster
Fran Sannelsdal komnerjas ihAg kullomas
ankomt pd varen liir att bitrja arbeter och
do tama tr'!m, son dasade i lander
Ibldd hiirde ]lm uvds lai !a nifttna, d,a
ocksa skralarde bonder !a vag dI Asreboda
pdsende pe ladsvigen. Wd grinden till
hdrgAJden stod jag ibland med lekka]mtd
och det htnde ltt jag lyckades koma et en
sld| Sdrukiit @ jas stolt de jas fick en
tioiting, som lad$ i spdbi'ssar En eAng
kom o bjdmloEvisde pe garden och visade
djurets kotuter Mm hdll sig bakom tar!

Mh fr var offa pn jaktstigen och

resuliatet kmde bli vackra ortu Han hade
o enpDis nlaningsladdre som bl€v min
jahsev?ir, niir jag i 13-14-5s eldem nitt sa
stort mbesse ttir skogsvmdlingd an jag
sjalv skdt ortu bortli Myckelntran.

Fisketue. med fd btev det ocki gmka
tidigt. En gang tug han mig ned pe en tard
till etl fiibodstiille vid sjin A.ten i Bjuseq
en l6ng resa med hiist. Aman blev det atr ge
tiil Hijl<viken €1ler Srenniiset 16r an m nega
abboffpinnar, ibldd ocksa till
Hiitsingge.d€n.

In till Falun
1884 fl,ttade vi in tili Falun ochjas fick fbr
ltirsta gAngen se ett jiimvagsteg: Det
lasse.ade blon iiver en och gjorde en

Vi hy.de en vlning i vagmesta.e
Fredenhoims lilla hus vid PronenadeD
(ldnge sedm rivet) och bodde d?ir tilis vi fick
fl)tta in i det rlr€ hemet vid Svitdsjdgaran
pa en tomi som pappa kdpr av rddman
O. Herdin, siadsrisan 917.

Fijr den som t€r det storsta kalitaier i en
gott huad och en !& sra.ka .md iir det
atrda eil vegspel alt sluta pa en siike.
dbetsplats och bi'da pa egen hdd tdr att
bryta sig vAg till oberoende. Men
h?mAtande faus hos min far och till ljAb
hade hm sin duktisa h!$ru.

Vid bygget arbetade fd med ne$a
byggnadsarbetde frh Leksmd- FitNt
byggdes bostadsluset ned tillhitrmde
vii{urus och binderi, ett gediget hu med
tidstlpisk sick reladje och killdbjatkrag
av vit iolimpiegnerade stockar ier grove.
Se timades de! riida stugan up! ned
brygghus, bagarstuga oclr fterumshgenher
lbr farfd och famo! som flyttat till os och
hjiilpte tili ned olila sysslor Sedd rillkom
den stora uthusbyggnaden ned stall och
hdugard och sende det dda viirtirEet med
bostad ldr rradSrrdskuUorna.
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Eft eventyr
Det vd livliga ar Et evenBt fdr oss bam
och en nhaning ldr ver fir. Onredet var till
hiilfl,en Aker ocl restetr en stenig hagmdk.
Joden vd ej i hnvd ftjr triidgArd$kijlsel utm
lij6t drenderades hyddgerdar vid
Trumb:icken ocli Koparbergs lryrka tills det

I tradgArden viinlade det somariid av
kullor tidn Lekand, Floda och andra
dalasocknar, som dbct e lillsalma$ lned
bolardm Vass Kersti, Djiiker Britta och
BoldMma.

I vexthusen d.ogs nlp ldvkojor,
lackvioler och primula. omrycka pA den
tidd. Vi bar fick liila oss en del om
blormor. men det irhessanta var dd
s:i ningama !A hdsten kom f.An Tyskland.
Belgien och qolldd ned azaleo! kmolior
och ldkd, son tog nd och arbete.

Drivbtnkdnd antal vaixte och prcdull*
til Darlnad och lorgdagai bereddc al]tid
eatra dbete tsanen merte ocksa dn sitt
sh't till stacten med utrotalde av ogriisl
Utrder feriema deltog jag rft mycket l
didgirdsarbetet men de slsb iretr liiste jag

ed en de1 pojkar blmd annat i Bispbors,
der jag ocksa fick viss inblick i

Gruvan lockade
Falu gru@ lade ju sior loctelse fiir mig
under uppvaixEren och det hiinde flera
genger att jag kl:ittrade ner i Stiiter fdr att
samla stufcr tillsamaDs med nilgon aMaD

ryfiken. Ddflid kude han smyga sig in i
odema. Alli Srck dock vall

Svavclroken n6n rostbesen iAg ibldd nit
6ver stadcn och v:ixdighoren king gruvu

Mh skolgaq biiiade i885 i Enl
HedbloDs privatskola vid tromeMdcn och
sedm blev det liirderket fr6n vtuteminen
1889. I vederbdrlig ordning pasemdcs
tldserna ti]l studdtexamen pe reallinjcn
1897. H6std salma ,r kon jag in Pa
Tekniska llijgskola! i Stockhola och avlade
examen som tergslngenjd 1901.

Einar Kranlz (1878-1961). Foto: okend.

Hildur etertar ordet
Ja, en bra bcrgsingenjijr blev hu. min pappa
och hms dbebplatser vai i tw oci ordrdng
cdngesberg, Umanak och Upornavik pe
Grddan4 Falm, Kiroa, Malnbdget och

I sjnl och hjil1a vd han dalkdl, trygg och
eftertiinksam, sffiare ordkarg en ialttingd
och med en klnrig hmor Sltt dalnel hde
han aldrig av tots mer i1n l0 er non om
polciikeh. I GFK vd han en togen ntdlem
och pe hms iritiativ blev jag sjiilv GFK
mcdlen negon gary pe 40-talei.

Haff stdka hiinsloi ldr hembygdd
slelade nog en rc1l niit har skickade mig, sitt
aldsta barn. till skolgeng I Falun, ett
teminspendldde ned dyelsE€a dgresor
nellm Malnbdget och lalun ffin det jag
vaf 9 ar till dess jag ryllt I 9.

Mcn det iir en heli mnan lisioria... Sjnh
komjag inte att bosiitta mig i skolstadd men
min bror Ande6 (sludent i Sigtuna)
hannade dar lon ldtmatare 1952.
sedemera ldtbruksdlrekdr till I 982. Hans
bdn, Pet*, i dag redman i Falnn, student
1967, och Anette, bibiiotekarie. gift Guthte
i Skottlan4 studelt 1970. har ocksn gatt i sin

Hildur Ktuntz J44
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Kranlz' handelsiradgerd ibdrjan av 1900-taiet med kutlorna nnkledda infdf
fotograferingen. Til den siora anliiggningen - som I bddan hade komptetterande
kryddgardarvid Trumbacken och Kopparbergs ky*a - hdfde eniigttdens krav lthus
med slall och ladugerd fdrutom viixihus och drivb.jnkar. Den vackra
huvudbyggnaden med sin ijdstypjska snicka€ledje btev eii offef fdr 7o{ateis
ivningsraseri. Den borde isiallet ha K-mafkis. Foto: okand.

LARA FOR LIVET

't '.i ';

"Upprepning et inErandets
model', det har Lars Ahlman,
student -51, feft eiara.

Luffar4 alias fil.dr Cumar Sjiistedt,
urderisade i biologi i realskola!. bldd
atuat undcr 40 ta.let. Hdn vd en gansk!
spcciell, i n,igra avsecndetr unlk ldrarc,
ldrmodliSen fratusynt. iiven om tudn intc
l-.jNrod det n:ir rnan E i2 ar. Elr exenrpct
pa lus "ledagogik" sitter olFlinligt kvaf i

Alla elevcr fici< l.ir jag gick i 25 (1914-
45) d lilen trycksak ned haihorid. De!
innehilll cn dra.l sn1a bild€r med tillhiirande
text mod iid och lijmaningd. En ltudlade
om smittrisk vid lij*ylning. L!tram hade

klippt ut jusl de. bilden och texten och satr
lpp den pe gareln lill ett skAp aldetes
imantij. ddren lill biologisaler

Om nagon hostade elle. rijs lick den
elevcn 8n ftatu till iappen och liisa upp
texie! hdgt, iem genger trorjag dct vtu SA
smeningom lastnadc texten i ninner se etr
del klarade !v att rabbla upp den uran att ge
liam och ]asa imdntiil. lrligr ni1l hinne

"Dcn nr lngen god kamat son i onddan
uts ier mdra fiir snitia. Snuva och trosia
bnkar smitta. KAnner d! dig ordentligr
fdrkyl4 stlma dA henha de ftiisra
dlgana medan sjlkdonen er som nest
smilsam. Dct fd dtr sjalv viil av och di.a
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SAGOKUNGEN FRAN ELSBORGS SLOTT
Nigra minnen frin Falun och av min far, Ehar Norelius
I anslutning ti l l  hdstens
utstallning pe Millesgdrden i
Stockholft om Einar Norelius
som il lustrat6r bad jag hans
dotter l\.4ay Strandberg om nagra
minnesbilder HAr kommer ytter-
ligare ett kArleksfullt portrdtt av
en far.

Sagokung
Far ve min bmdoms sagokmg ' det @
heltnaturligt'atf hanv&fiiddpee slott. Nu
vei jag att det visserligen - kmske - var en
sorls b€fiistning yid Tisken pe 1400-talet
men alihig w det ett iiktigt slott aiven om
det kallades sa pA 1600-taier. Tomet kom
till i bilrjm e 1800-lalot och nu lallas huset
Elsborgs slotl. Mln ftufe och fmor hlade
€n vaning !n nedre botten, i hdmet
E!g€lbrektseatan-Bergshau!tmansgatan.
D:n i hil1mlmet fdddes fd ar 1900.

lmiljen bodde sedan i villastan nAgra 6r
men at€ry:inde till "slottet" en tid ti[, niir far
vai pojke. N:ir det blev akiuellt att rusta ulp
huet pn 1980 ialet och g6ra bostads.ntter av
det, fm nan gMla hddmnhde t petd.
Det stod i FalGKuird att "ldske vd det
Einar Noreliu som hade mllat dem niir !d
bodde diir". Fds kolmentd va! "ManDa

skulle aldrig ha tilntit mig au kludda pe
v;iggana, det sku11€ jas frtt fm fdl' Vid
den tlden hade huset Agts av mtikhmdl&c
Lemertso!, famo. var vice va.d och fai l€t

Far €r till skiunad frin de flesta fdder
alltid hemma ne.jag vaxte upp. Hdn satt vid
sin ritbrada och tecknade tr'oll. lrinsesso.
och tomtai. De fldt u hans pema och det
var fa$herarde aft sre bredvid haas stol och
se, lul de v:ixte ftm. lit! mig mr dei
@turligt alt det fams tioll och tomtd. I&
beriittade aldris sagor, det var nog mor som
liiste hiigt imdn jag sjalv kunde slnka

bi'cktr, men sasoma fmns iiverallt i bild.
Ibland fick jag sie ftodell ftir en teckning -
t.ex. huta med munnen sA att den visslande
vallpojken, son jult hade drapt en
enhitrning. sng latnrlig ut- Me! fm
beriittade alA och dA livfullt om sin tamdon.

Bergshauptmansgatan l905.

Tfe briider
Fd mr aldsr d ft biiider Ame blw
irye{dr vid Gnvm och Oile blcv teclod€
och uppfimare. Fe hade son liten geti i
skola pe seninariel, si a de blivande
liireimom fick iiva sig pa honom, som fe
sa. vid eti tillf;ille koh Selba Lagerliif och
lijlte hilet i h@s kla$. Ner han senare kom
att ilhaora cn be.Attelse av Selma on
stjamgossd sd placerade han dem i
Bredbergs back€, utdfdr Elsbor€s slott. Se
nade han s.jiilv veit med som pojke och
sjmgit och lett kakor som tack. "Ack kiiren
I god viimer skank Jud.s e! sldtl" sjiing dc
i visd och vevade dd stora laple6lyktm i
fom d a slnma sa att den sakta gick rult.

De tre britdere stalde till med hys.
fiiNas. De gjord€ skattkaltoi, de Hatl%de
runt hulet pe Hans J:irtas vag pA en snal
gesims. Tui att inte famor seg detl Detve
?ildsia, Einar och Amq tyckie at lilLe Olle
ur altldr boltskiimd sn de ftrsitkte visa
honom livers hardare si.!or. i pedagogiskt
syfte. Bland annat anordnade de
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StjArngossar

kalpli'pdngar i barnka]mde! lid trdskcltr
till garderoben, d:ir den vann son ftrsl fick
Lag i garderobsnyckcln. Dc liil Ollc vi.Da -
mcn hade desftrirnar hdUlt en ljushga
ulder nyckeln. Jae dta at se grymma
saker alilric sker i nntidens syskonkclslr

larlar var bankkamrer men hade
egentligen velat fortsAfia studera sprik. Hatr
klnde hal! tal pa latin. skrev ofta verser
som inftrdcs i tidnnrga. och lrdntade med
sin vaclia hadstil i e! stor ilbutden lok
latirska sentdser och citat. Hd har ka.llat
verket "VAft bcvitrgldc latin". Diir har han
no$mnl h:irlett alla cilat. Jag hd bokcn
kvai. Farlar rytmutrade ocksd sina s6neN
velglrighet och fdsdke ge dem sn bred
alhnnbildring som miljligt vid
middagsbordet hdde han sig liir om lad de
jlst hste i skolln och int.kldade det de inte
finstod. Hd iNag ocksa, att fiir an fa de ft
pojkama lugDa behilldes bam att Enra.
sattes i ett ma1 rum an b$dema, eftersom
han !e der som oliast inilierade upltegen.
SA fd fick sitta i f-ariits rm, i cn gamal
gdgstol Gom N stir herrrm pn girdetr i
Rog) och taisa sim tixor

VdkeD faifd eller famor spcladc nngot
inshxment men sdnerna skullc laE sie slcla.
Far fiok ta rianolektioner ftr AndeB Jobs -
Jobs kon heft och n;& leklionen ar 6ver
satt han och farfai och dmck pusch. Far
glllade liil intc sin! pianolaxor nen ladar
var striiry och. t|ots att han utagligcn led av
d€t, satt han bredvid pianottills alla czenrys

ctydcr hldc t€gghts igcnon. Senare i liv€t
vai far en mycket god pldist och skev
ockse esla piaDosrycken hm fdrsoktc sis
till och med pd atr skrie er strdktanett

Farfar hade galt I Falu Lioveik, han hade
dessuton startat insanlingen rili
brosbysten av lO. Wallin som $ar tmldf
nuvamde Krisdneskola!. ftr gick ocksa
din och tog studcltcn som reaiar€ 1919.
Aven jag gick etl er i laroverket. 1941, och
nenga av mna brarc hade ockst far haft
son sim liirarc, l0 6. ijdigde.

Skeppsbyggaren som blev
tecknare
fd @ inhe$erad av matcmatik och ville
bll sLeppsbyggare, kon ljll Stockholm och
bdrjade pi Kugliga Tekds}3 Hdgskolaq
KTH. Men det fanns ockse eti lltresse f-di
att teckna. Henna fanns inte hyckei konst,
ingen konstMrlig lradition. Men Einar blw
in$ndad av Dofts illushatiorer i Bibeln
och gick ofta Berssiawtmansgatan upp lill
GruvaD. Diir fa.ns motiv Ax€l F.idell va.
fijdd rld szllma gata. Hd mr nagra d il{he
och far och han triifi:tdes itrte ldrih i rdetr
elder. Fijrsla gengen l'ar kdnde doften av
oljeliirg var nar Helge zand6n. som de glck
p:l Konstakadmln. kom hem fiji att mala ett
portrittt av fdrfar fijr bdrkens riitn g. Far
blev lscinmd. Han var tol! er. snichrade
geDast elt eget stafili och ftBitke mah han
ocksd. Senare bls Helge och han mycket

De1 lanns allbe ingm dnekl konstn:idig
tndilion men famor var fiAn Vdmldd och
hernes sagor och t-urasdska beriittelser
viixre far upp mcd. Jag ocksa - nae.a ar
boddc jag hos farmo. pa Bc€miisra.egatan i
tio-elEe.seldenr. Farnor lande sp6. hon
var sylsk och kundc historierl Diirldr iir dct
egeDlligen tue se urderliet att fd kon att
iigna sig al sagor till slut. Vngen dit n'
kokig nen den kunskap han tlllij$ade sig
pA KTII on fartye och bygenadritningar
har tdn omsari i lantasrista tuschteckniDgar
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och etsninga ar skepp E! del glr ij\er land
och vaften. andra lar in c. stormiga hav d:ir
prnNafrider pA valiskar Dcn teckning han
giorde 1922 till ctr ldvling om biisu xffisch
on F.lectrolux ddm$rgare va.n fdNta
I)ns. Dil hadc hdllaceral en husmo.!]i c!
dmsngare son hln fij.sctt med segel ocir
roder - skeppsb]ggarcn lims nedl Den
affischcn gjorde atr han beslulade sig ldr alt
iakrlskl holpa rv tckrologiliver och bli
teckrdrc, nhirstone afischleckflrc. Han
hadejn blilit Iegifineldd sedan och fitt 600
kronoi, vllket vdr enomt mrkei f,engar
Har kurde skalTa arelje i Clan a Stm oc!
glla slgl

Affisch for Electrolux dammsugare
1924. (ur Daarnas museums kata os sid 16)

Krubblindan
De tre aren a! tankfaitycsitude gjorde ati
I.tr ocksa er kuflig I anrat byggande. Itrte
av sherp men av hus. I Rog slog lan ocl
mor ner sina bolnla. pd en ndde som
kdllades Knubbhrdan och d:ii bijrldde
blggendet. ECrer .ngra ir kdpre han rill
)ticrljgarc mark. Vid der tidei giorde han
dekoranond odr driiker till Rolfs r$Ter
Till Knublrlindan kom relrygihge. fa.ardc,
tots rtt far dA i1rl. hunnit bygga bilvege!
liirdig:indd lnnr till sardcn. Rolfvarocksi
uppvuxen !l Elsborg nen far och han
tdff.des inre som pojkar utan ldngt selde.

Emsi Rolf va. dctr store entusiasten , sag
han ctt timerlus sonr hu lycke on sa
han: "Del k{tperjagl Dct foslaf vi ner till
Stockholins skargtud.' Han seg talluddctr
som gransade till Knnbbhrdun och sa:
'Urderbaftl Dnr rjll jas bo!" Se far
sklndadc sig att kdpd udd€n j ftrcbyegade
sllie. Den lallds dnde fbrtfdande i foiknnnr
ftr'ldfs uddc". Vi kallar den Talluddcn.

PA g,rden iortsattc fir att riln och bygsa
hus efterhus ftm till 1969. DC behdvdc hatr
eD st6rc aretj6 ldr a1t fii plats ar mata de
stora skivor nrn sedaD ettes npp tiu en 70
kvadrahncter stor miilnins i Bjlrsis skola.
Atcliin byggdes av tinmcr son tillhijrt en
dendaL.rbostad vid herigarden i Crycksbo.
E. dcl hus fl)atades alltse ri]1 girden nest
hirbren fteD Ros och Bjursts - och dd.a
byggdcs pi plats. N,ism flyttldes sedan nnt
lill olik stiillen pe lomtc!. jbland bl* det
bara cD grrld son revs fiir alt ee plats ,it
atrdra nus. Hela min bdtrdoh vaknadejag
on soninma vid ljudct av lndnarshs ocl
sigande. Fa'.btdcf fral byn kliift.ade !e tak
och slikade och g6t sk.6tend fe rilade
hdr husetr skulle place.as ocli han
dekouade ligra av taken - i det li krllar
ston nmmet har haD fyllt taket ned englar
son speld gamh nahuncnt. Eit .mat tak
!d blald arnai irenrdlxts med er1 sloh lartyg

skeppsbyggannftsser fams klarl - Jonls
lastas jud ut ffatr bAten neddn valt-iskc!
tittd !i.

Sa eveD om fd flyttade lien tulun och
Elsborg i si! nngdon sa iltcnii e ha! si
sntlDilgom dil lgen. nemae gerden i Rog.
Han brukrde alltid siiga: "Knubblhdan iir
ccntrum i mlu li!. slockholm harjag sotu
nnr flibod - jag flrr drt och mt6lkai
tiiniiBgtuel" Vidranra bodde vi alltsi i
Slocl<holm men eft€r atr ha bort 20 er pa
KijpDrangatan i Camla Stan killte nor och
far en gruvaftctestuga 1ra fars Balmas
eala: Bergshauptnugatar hdgst upp mot
GrLvaD, ovarnjrBondegnan. OchMrje dag
sick far, llll des lan lar 83 ar ealmal, till
Kon\tgnfiska lerkstan pri Blirdgaiu liir att
r.iiFir kollcecr och ersa.

E-L|] X
\AER Vlfl, lJt\i rh 4l r
lPElt0Rif'\ 5APeET[]
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Den fdrtrollade grodan.
( l lus l .  i tusch  i i l svenska sagorde 1 .1943)

Tecknaren och grafikern
Fd sag si8 sjiilv timldr a1lt som techa.e
och gmfiker Hds ilhslrationd till Svenska
i'olksagor. Svenska Sagor, Sve6ka
Folkbilcker och Svenska Folkvisor
betiak.de Iu sjah som sitt livsverl Det
var ett oerhdn stort utal tuchtcckningaf i
"tusen-sbeckteknlk". De Dorebilder hd
bcundEt rom bam elervende han ofta till i
studiesyfie. Hd studcradc Kettelsen,
Renbmndt och andE tcchde. MeD har
skaFde sln egen stil de bndeska sagorm
u folktruditioNn iilslade han, de tilltaladc
hus sinne ftir dftstisk ldnor tlan skev
och illustrerade neDga an&a sagoi, 1il1
Bland Tomtar och Troll. som han illustierade
i 53 n6 tid, tillsener oc! tillsagobijcte. Nu
har "Petler och hus ryF gcttcf' givits ut i
n),tryck. Men menga av de gaftla
sagobdcke.na har hunnit glijnnas borli
"Trollet Trix". 'Tie trallande tol]", 'RAtid

Ta" och "Snisel B]e" dll exen!e]. Diiifiji:ir
dct .oligt dtt d€l under hijsten 1998 gijs en

utstillning !e Milesgiiden ddr lds bilder
visas. Ulstdllningen finns s€dan ftdm till
vdren 1999 !a Kahar l:irs musenm.

lai var ockse en god grafiker ' det var en
slm! som gjorde atl hd inte kon atl
tillhdra srulpen falugrafiker 0lans NoNbo,
Stig Bo.glin4 Ddvid T:igtsLrdm, tlelge
Zuden och Bcrtil Bull Hcdlund). De skulle
alla ser stilla fi pa Konsthallen i Falun metr
*{ tackadc lej - hd tyckc jnte att tur nad€
tilhiickligt ned saker att stiilla ut ooh han
hade annat fdr sis just di. Si den snpp
falugrafiker som etablerades son ett
beg.epp blev fen och inte sex. I.ar hade tiil
sig ctsa 1938 av Bull, i hans kijk pe
Riddargatan. Alla herma nmgicks fdrsds
och iag nrinns alla roliga bster - mengd pn
Knubbllndan. Efterai kar ninga sAdda
mimen fe ett sagoskimef dver sig, sagor
av deL burleska slagel jbland.

Mor och far.
Foto:  St ig  Johansson,  1974.

Far var nin livs sagolTg, uppwxcn pa cn
slott i Elsborg. Hu erdvrado sedd sin
sagoprinsesa, mor som var ddpt till
Rignnild men alltid kallades Lilld och de
skapade ett qat kugdike, det vackldto i
varlden. no an om sol ocir vdstan om nene.
fd cn plats som hcnc Nordan Rog.

Ma! Stmndherg
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MIN FAR CARL ROGBERG
Annu en dotter malar ett portratt
av sin far i varma ferger.

Mim du l'Biil-Calle" eller ninns du den
legot blygc orgalisten i Kristine Kyrka pe

Jag ar lans dotterochjag vill gima fylld
ut bildcn av musikcrn och liirdcn som
ve.kade i Falun fran 1926 llll I 95 I . Ave! jag
har haft ninl far I dAvarande LI, ftjrsta
drye4 i nusikunderis ng. D€ttr vd Ar
50/51. Calle ryckte aerkligetr om alla sjna
elcvcr och tiliiit slor liitet unde. sina
lekioE Men lilr han villc ha odning, slog
iran pekpinnen i latedm med stor kml och
r6t "TYST" och d.e blev det kDiiruryst. I det
lilla arbelsflrmet bakom lekioNsalen satl
han ofLa och arbetade hed silt
konponeredc. En geng niroN Jag silskilt,
dei w efter etr ickio! som jag gick itr till
honom. Han nr fijrtvivlad 6ver ndgot och
grnt mo1 mi11 fam men sa ingenting. Jag
fdNtod sedatr att han genomgick en kris.
som hadc till fdlj d att han brandc sa got som
alla nusikverk han hade gjorl. Han anseg slg
jltc heller vaidig tjainsleD som or$nisl.
Siikeri vd hd leverkad av eD rdrelse i den
tiden, di absolut trohct, absolut uppdktighc!
absohl osv vd aktnell.

Calle hade si snatt biirjat mdla nnder
senare helflen a! 4o-talet. Orn del nu var
ljvshiscD eller negot annat, alltrog Call€ sa
upp sin rt:inst bade i lcyrkan och pa
Liiroerkel. Hm sdkte och fick tjanst son
mnsikltirarc pe lnioverket i Landskrona. t l5
er verkade han der och byggde Llptr en
skoloftestcr som inte tidigare tu.nits. Han
fotsatte aiven med sift milen Unde. de
fd6la aren i Ldndslsona ilk6ptes en
gannal fislaistuga pe Gullholmen. Diir
hade Calle en mamtudio. Ha sAgs ofia
vddra med siit skissblock pi kliplorn4 och
skrsserna ldmdladcs li1l storMde hav
ned braimingai, lugna gliinior med gtjs
nrellan klippor eller veia ekor. fasqiorda vid

Calle vd e. konstn:iFsjal och en
dbetsm2imiska. Hm vd egentljgen aldrig
overksm. Pe dcn lilh taplan vid vnstles!

strean dlade lan lriidgerdsland och gjodc
ilvo in$attringar pa huset och bryggoma.
Eller han satte sig vid orgeln son vi hade i
stugan och dair spelade han ftitt ur hjillal.
Det var en lycklig tid, horjas, t-dr honom att
n ulop! fijr sin energi pi olika sat.

Emellertid siil.les stuglD, d-A CaIe ilte
o*ade liingre afi halh stugm i det suck han
vllle. Derblev ockse fijr rungt ftjr ironom att
hiinta och fo6la gasntber tiU ver sluga, detta
skedde med ver lilla eka.

I och ned lensioneringen ntefl;inde
Callc mcd fmilj iill Falu! och fbrtsaue diir

I sonns gior.les en dnqr LtLjs ,ts!.illnitls
pA Yika bibliateh Falu ko nth

[,4aggie
Rogberg vlsar

i Sdryattnet
Iran 1954.
Foto:Kje l l

Organist, kiirledare, tonsettare
och fritidsmeiare
Si kallade jag pofr tct a! rnn fd. Son
orgdnist och tdrleda.c ldr Kristine rykokiir
gtorde he en mycket uplskzttad insaLs. Ha!
upplirde Avetr ett eget kdrlerk I klikd
undd ,10 ral€t, 'Sangen om etver" som
senarc blcv fir$iin. Etr opera om l4Mats
och Faln Cruva fims lnr€ hellei kvar Han
sldadc dock Mgra mhdre rerk,
tonsiittringar av nigm dlkter, 'Madomans

vaggvisai'. "Langian till havet".
'H;irjedalssAry" m. fl. Hds stora
p.oduktion inom mAleriet omfatt.de siviil
natuNcenener som motiv av rcligidykristcD
narLn. Vi har uppskattat ravlorna som fnDs
inom iirmiljen tiil dver 120 oljemilningar
och ctt tjlgota1 lasteller Diirutdver har en26



del tavloi sels pe utstiillning&, d del skiinkls
till viimer och fdNmlingd.

Calle ftjddes i en garnflal priistsl;ikl dar
far fafd, farfdsfd vdit b,rkms tjiinare.
Under sila sisb ar Atertog hu sina fdrLide$
roll pa siti siitt. He enSagerade sig fdr de
saga i samhallel. sarskilt sa$ema pe RIA-
hemet i Falu och ]/m deras viinskap.

"Jag hai gjorl nitf', var bans sista hiilsning
i livet. Det kiims riitt och jag hd ett ljnst

Maggie Rogbery

CARL ROGBERG
1902-1975

bad mig att pa nAsta bkionstilme hAIa ett
litrcdmg om tuin nusik och slela de skivor
jag skrivit om. Der gjorde jag natuligtvis
med gl,idje. Bland llatloma fanns en
inslclnins siod av Milcs Davis se berttmda
tubabmd. Vad jag inte gld]mer ar atl Cdl
Rogherg blev sA fascinend av des klangd
och stiimtiiringd att hatr i sin
anteckningsbok noterade saviil orkester
trrrmei som skivmiirket. Kdlte hu memo
skim? (Avetr fn \rftd lyssnade uder en
av sina lektioner pe mina stenkakor,
ulpslelade pe vevgramofon. Ocke lon
visade ett posilivl inhesse. ften kom nog inle
pa att hon kuld€ kdpa hem en skiva till sjg

Har speglas den omtyckte
lararen Carl Rogberg fran
elevhAll.

Aren 1940 till 1951 ve Carl Rogb*g en
omryclt h@e i srng. i$trmdtalmlsik
och musiklistoria vid Falu Hiigre Allmanna
Liiroverk. Hd hade kvalificerat sig
synnerligetr val fdr sitt viirv Senom att
avlagga organisr. musiklaraF ocl
kyrkosengarexamlna Aten 1922. 1924
restekive 1930. F6rutom orgel och pido
t aldmde hD flol och cello och vd fiiNtAs
en lppe.lig s&Ude. Med dspelning pn det
seMe kallades lan av elevema vaniigtvis
B6l,Kalle. Dena lat skJiickinjagdde fdr
elever finn Mora ty de hade sede bmstetr
varnats ldr ett vAsen sn teniiNt, med
hemvist i g6rdsbl1uen. Som alla udE
upltnckte de dock snan att de frtt en hrar€
sm bda ville dem val.

Jazzmusik
Niirjag gick i realskolan vaclies los ftig ett
iftresse ftr jazzmusik. som fortfarmde
bestei. Mm ftr den tidens wna lastod
jazzetr ninsm mte som en kllhryttriDg.
Nej, en litwillelse handlade del od och
elever sod gripits av 'ldzbacillen" kunde
av sina faide bddlN med wllja. Dock inre
av C&l Rogbdg. Niir har av ftu Vikar fatt
veta att jag skivit m uplsats on jmusik,
hste hm detr och tlev sa htreserad att hm

Mengsysslare
cdl Rosbds hade nerya jiim i elden. Vid
sidd av sin litrgiirning w hd orgdist
och kdrledare i Krisfine fdnmling (med det
bdrjade hd redm 1926). Under en tid
ledde han :iven Musiksiillskapet och
Kvartettsengarfiirlddet. Dairtill arbetade
han som tonsAtare. Hd skrev bland annat
en opera om FefMats och Falu Crova och
kdne*et "Sengen om iilveD", son
nppfdrdes i Kristine lqlka 1944.

Kmke blw de minga eDgagemdgetr
allfdrtciusande? I varjo lall liinnado Ca
Rogberg Falutr ldr alr 1951 riur*ida lalsten
som musiklArue vid hroveket i Inrdskom.
D.n stmade hd till sin pensionering, da
hd rythde tillbaka nI Falun. Som
lensionar fick han men tid fijr det helen,
som han sedan ett anbl ar agmat sig ar vid
sin bortglng efterliimade han dvd hudn
oljemeltrmgd och ett tjueotal pdteller Ett
wd ur hds produkiotr visades i somEs ry
hans dotter pa en ut$allning i Vika bibliotek.
Dar ha.jae ftimtat en del av de upplysningd
som ligger 1i11 gmd fdr dctta collage.

Lerhd/t F/dtuih

Carl Rogberg
(1902-197s).
Folo: okand.
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LAROVERKET OCH FALTIN 1940-1945
Krigs- och kristiden iir ouppldsligt
fdrenad med skolminnena fran
fyrtiotalets bdrjan. 56 har minns
Paul Dubois, student -45, den
tiden.

Min skoltid i 5r och 8).Irr6ict utspelades
mot er bakgnd av krig. Vjnterhiget i
Fidand hade avdutas och och{rationer a!
Dalrluk och Noige skullc kotnna under
veren. I liiroaerkets lokaler huserade
militiiren. Kokvagnd stod oller snarare ing i
LAroveikspeken i en leng nd liirys hacken
mor Trotzsatd. "Lag", diirfdr att de efter
nagra veckor hade sjunkit ftd till
hjnldlamlt. AnledninseD var kanske att
vagnarDa s$llts upp rald ovan{ijr den
lldigde TrunbiickeN shiickning. Senare
skulle iravar av mcterved nngh sig ml
niisto hela hlndbyggnaden. De kom n:na
pA a$ !e nederldten av bottenvantugens
lijnsler och vd vanligen tre meter djula.
Avbrott i den bastanta vedmuen loftkom
endast vid ston ingeryen och
"l?iraringingen' pe baksidan.

Undervisningen !n vAren 1940 i 5'a
bed.ws i tegelhnsei vid vad son da kauadcs
SddF Stationd i tre stiine rm i fil med
sbutddmr mellan. Med bda en ingingsd6r
till dem rad av run tog bede t6ming och
tyllnjng av lokalerm tid. Ventilationen ar
natuiigtvis inte dineNionend ftjr se nenga
pmone! adlijr eti fdNter mot gatan niistan
alltid meste halas dplct. Lediga eiever
upltiicke snarr att det gick ufinafkt att kasta
in sndbollar och sedd enda$ nycka mot
veggen fiir att lorbli osedda. f6Nt.en satt
niinligen liira veggens insida och den
formidabia viigStj ockloken nednirde att
oNedet nermst vaggens ilsida var

Realexmensslcivnlngdna iigde rm 1
Beigslagssalongen iespekivc Knstire

b,tka. Jag eriff& mig sreciellt

ioalettanordningen i derl i drigt €legmla
B€rgslagssalonSen. Fren taket ilnda ned nll
golvet hangde i en cirkol mcd cirka tua
neters diatueter ett tjocki eriht tyg - jag tror
det heter boj. I detta grijna rm stod en
todleflstol av emal.jerad put med en lriisits
och vid tygel var en but toalettpapler
liistad ned er sior siikerhetsnel. Tanke!
med det lunga ryser mr sod men se vit jag
nim vd dct ingen, son ansag sis !d i etr
se prekir situation atl hu eller hon na$e

Se smaningom t6mdcs laroverket och

larken pA ntllitir och vi LTndc uytta
llllbaka. Uder etr tcckningslektion flem
mdnadcr senare fnmban er mycket galmal
och myckel grijn smdrgis till
leckningsliiraren, Ruben Hellman.
Stadningen nidde uploDbarligor ej utp tll
ovdsidan av de hdga skapon i
lecknlngssalen. Allt eteigick till tidiga.c

Krigstid
Krigei pav€rklde oss i alla nitjlisa
avseenden. inte minst militaim. Pe h6stdna
deltog gymasist'ema i viimljist6vningar
ned b1. a. skjutning ocn }andganais
kastning. D:irtill kom pA fntiden Henv:imet
eller Unsdoftslandslonetr samt tiivlidgs-
slqtte och sist. men irie minst,
lufttcvaknjng und* soIrrl@lovcn.

Desulom slulle nan "gaktisera" uder
en del av ett sonna.lov d.vs. skafia sig vad
som idag tallas aibetslivserfarcnlet. I mltt
och tuA kla$kammte* fall ledde detta till
aAgra veckoB arbete pA Mdirctr varv i
Gitteborg mcd manga nya erfeenheter ocn
ovdiiga arbotsuppgifter, sm bte d
motorer !a notortorpedbatd oc| avgasrdr

!A ubatar samt installation av
karbilgasaggregat pi motorlivbibr

Asyno! av de nilitiin fbrbdd som drog
genon Falun gorde at1 flertalet av oss
ldrstod hur illa ruslai ludet vd. Under en
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virterperiod aNandes vad som tidisdre !a'

ett smiiskolesenlnadun och daireftcr e1t

mejeri i hijmet ar Miistcr Jons g nd och lad

som dA k.llades Kyrkbacken, son

sprutnilcri. Alla fordon och fletaiet l'apcn

milddes vitd. ldliir dei va. titt att se hu tii
dodcma valen sor tdms

lrdn fannliens somma(taiUc srax hrtom
Borgardet kunde !i nistan va!e dag se tyska

klniflyCplan vanliSetr en ru52 eller en

Heinkel lll passem !e leg hdjd i

ijst-vnsllig riktnjry li dndia sda!

Riske! fiir ett tysk anfall frel Norec
varicEde med laigssituationen. Ar 1943

b.ddmdcs den $m dve.hengande. Qrlil'
aUt Ed soni fanN !v lankbiiar i linct hiirdes

dv$ Mora not Siida och idre och g:insen

ldf att tijma alla Lrensinstationer lii bensnl

NIatr ftuLtade ett omedelbd antall Efter
kiget otrontliggiordd ryska pldef vlsi! att
tre divisiorc. med bl N. 200 slidslagnai
srod beredda att falla in i Svcige .let$ lr.

dels lijnss en linje 6ve. de n:imn.ld orteoa '

och ntd Falun som ldNta nil dels ftan

lordva$ in i vamland. Shtualet Idr

liamstijten lar Uppsala och StocklFlm. Mar

hade llaneEt atl skiira lardcl i Lvii dclar

Det internatioDella Falun
ralun ble! i takt rned k.igsdrens glng llli
fcr irtcrnationcllr. fo.st kom Polslia
sjdmib iritr lLb:itat $n lyokats tlv dll

Sverige. Bitrma l'dankrades i Mdiefted

och besiittniryaoa satrdes tlll [a]un Scdan

kon !egr. f.adska sjdnnn lrd ell
slagskepp. Desa beda katcgorier miiiktes
intc si mycket men eller anidllet Dd NorCe
oc! Damark fdns der itskilliga normar i
Biickehagcn octr danskd i Slrllelbo

I och mcd atl bittiska och amerikanska
saml kaDad€nsiska ldrbdnd 3v lruga

bonbllan bdrjadc sim stora raider rjver

Tyskldd. nijdlanddde rcEr' st6fiade minea
plan i sndtu Svcnge och de dvcrlev.ndc
sendes till Falun. Ett baracLliiger had€
npplirts uldldr FraDby men de svenska

statcn betalade ul de iDremende soldatcrnas
k.igsldlcr. hade de$a rAd atl bo pa hotcll

och tensional i friimst Eahn och Riittvik. De

vasialliende e6atte efler kigel den srenska
staten fijr dessa diigg. En riitl omlattande
ietufafik till Skotlland kon igitrg och
iman kriget lar stur larns det dllicrad
flyglesonal. som va.it I F.lun badc r och

Engelska, aDre.ikaNk crgelska,
tnggLnnm!. ishockol Mu$e-Pjeg stiivlar,

nysarjrokor av rerskim samt i besriiDsad
dsrAchiing "V DiscJ' ston Sranmofon-
skror ned amenkdsk jazz och populiF
nusik slreds i Falun.

Nagon geng pa airlintern l9:15 no.jag
der vd - larjag i larnig ordning !n tie liem
till Sldggatan 34 lir ati nta liukost lsom
detu lalladcs de) niir jag hdde ett mvcket
kmirigt dan av flygmotorer Jag rrsade upl

ta taket llll luser och trodde knappt mina
Ogon En fymotorets 'Flygande lasmmg
ci.klade Nnt ceffln pi dlremt lag hdjd
och avLossade er skur av radr signalljus
Kascnrvakien vid I13 (1ick vi hilra effe.et)
kallades ut men aisste inte vad der skulle ta

sig till. di roda ljls belydcr "Jag mdsle
nndlanda'i Eftc. ati pA detta siitt niistan ha

sk.kat p.tscD at rcveterade gamla nus'
lijrsldn pLanet soderut.

fdikla.idgen var dema: Alla flYgbda
"llygandc leshingar. 'Libentos' n fl
hade ldikents li Hassl6 militna flygi:ilt
vid VA$c s De skulle flygas till Broma,
ldiftan firden sknlle gn vidare till ElgLand.
En fiinnings besiittning vllle saga adjd lill

falN och gjorde darftjr der lilla exhattrer
Si snirnrgom randades aiven den s'sta

terminen ldr ni! larher cleckered careef'1
!!hL Hdgrc Allniiflu Laro\Erk, leren I945
Muman agde rum pa eller rniljligen dagen
lijre "V-l--day , d.v.s. "Vic1ory in Enro!€-

day'. varefter filide cirka cn veckas
le{lighct. lnsdllclse vid Svea lngdj6Nkdr
lid Frijsudd (numc.a hotell) och Atcr civilt
liv fijBtdcn LTiuni 1947

Paul Dubjis
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FALUSTUDENTER I
UTLANDSVERKSAMHET
Negra tidigare keseiet av
Falustudenter har beftttat om
olika formet av utlandsverk-
samhet pe skilda he i verlden.
Hfu kommer eft eka pars.

Skrivaren av dessa Edcr rcalstudent 47 och
diirefter Viig- och mtten KTH 53, med maka
Soheig I B€rgee, hinstudent 48 och Raida
Kos sysie! hd vdit p.iviligemd att lii verka
ocl bo i etl flerr2l liinde! niiBligen Mexico,
ltalien, Liberia och Vretnam i niimnd
orddng. Detta fbrulon kortde "nissiorer" i
USA, Dntai, Tlrkiet och Tanzania.

Natuligtvis saDld matr !A sig mycket
erfdelhel och en miingd minnen. ms dessa
blir ofta nrycket peso!1igt far€adc. \ri har
liirt oss, atl detla knalpst intre$eru mer an

Vad som ldr os blivit det mest minnee
viirda iir mijjligheten till kontaln och urbte
med den lokala befolkningen. Snarare
kanske vi skall snga maimiskan pi olika
nivner och dct systen inon vilkel dessa vAra
nedrniinniskor l{er och srys a{

Jag skal hin ulpehala mig vid den
ocrhori intressanla sitlationen att fa arber! i
&a skilda systen: Libena. kapitalisiiskt med

etes svart betolkning, och Vielm. totalitiirt
och mod tiif sydostasialisk befolknhg.

Liberia

vi kom till Liberia v6rcn 1975 efter dtt
presidenld Tubnd, abkad lddsr-ade. lade
ddtt och efterhiitts av Willim R. Tolbcrl.
Landet. er liten relut1ik !e AFlhanska
vaistkusteA etablemdes av fiAn USA frlgiha
slavu i mitten av 1800-tale1. En kolo
nisering i sig, nlen om man alltid lade sig
vim om a$ v@ enda Iandet i AAikd utan
kolonial historia. Detta visade sis ju stu
vid tubdrdcsstndema, som i stort sett 6delagt

landel och drivlt kanske halva befolkninSetr
!e 3 niljoner mdmiskor pa flykt.

Nevel under vnr tid i Liberia fdgerade
lddet som en lilcn kopia av USA. Landels
valuta var US dollar och det otriciella
sprdket ve engelsk!. MeD idc bda detta,
landet var byggt pn en konstilutiotr, som w
cn slegel av det kapitalistiska fria USA.
Fdretag och industie! bede stadigt dehgda
och !ri!ata, skulle drilas i stor frihet utd
st6rc restdkione. Factfdreninsar tillAls
nen fick ej v:ixa sig stdka.

LAMCO
Sjelv hade jas tatt jobbet som \aD tnl
LAMCO, den svensk-anerikanska-
libdaNka jadnalnsgiuvan basemd !e
sbra ryndlgheter fratr mitten av femtiolalot i
landets norddsta del. En av d€ st66ta
slenska industiisatsningma ntomlmds
dittills. Det skall her observens, ati vdr
utskeppnlng, som allt gick till induslrjliindcr
svarade fti. iiver 50% av landets ioiala
erpolt. SAledes en avsevard nakfaklor.
dArmed utsatt fijr starkl politiskt och
ekonomiskt L.yck. Fyra av lddcts ministlar.
med finansmlnistem i spetse!, salt i var
sttrlse. R?tionella beslut vd inte allid lata
att tA igenon, dA ona landers kodsikiga
intressen stod niimt. Defia galde aveD i
rekryteriryer av dbetskrafq d:ir ailtid den
lokala individer skulb ga i fdrsta hdd.
Kvalifikalioner id manga gerger av
undcrordnad betydelse, desi,r vikrigdie alt
ha ditt shking. Problenen vd legio, niir en
tetniskt avancemd inr€st€ring skulle drilas
mnoncllt och eko.omisk. Toialt hade !i c:a
5000 anstilda, ue 10% ickelibonoer
Indirek var siikert ninst tio glnger se
nAnga b€rocnde av i-dretaget.

Vaie beslut vai ekonomlskt gmdat v&e
sis dcr sallde investerirsar eller drift av
befintliea dHsgningd. Hiir inuld*as tvA
viilutrustade sjuklus, tva inlernationella
skolor, e1t stort antal lokala skolor och inte
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Libe a, N mbagruvan, 250 km egen jarnveg till ljkaledes utskeppningshamn i
Buchanan. Toiali brois 227 miljoner ton malm mellan 1963 och 1989. Foto: Okend.

minst utblldnitrg ftr egna behor: Dcma
utbildntug ontatlade I srorl setr allt och
urder arens lo!! deltog mellar 1000 och
:1000 pc6oner. Till detta skall laggas
ltiperdier fiir ldmdstudier Bocldc1 var
hell lntegierat med bosfder idr alla
dstiillda. Lagd av den ansl,iildes bostad
lnon otrndet rEr mcr bcrocnde aa Fsition
ii! natiomlitet. Det gavs harigcnom rika
Lilll:illen till umCiinge med den lokala

I h tegrcnd I edni ngs atgani s ation
Alla beslut togs av deD !! skilda
naiionalitete. lntegrerade oleratila
ledringen, men satuLidigl fdms all|id t.nker
an det stulle gagna landel. Siledes giillde
d€t kapitalistisla syslemet med i lrincip ftia
bcslut och frla l<apitalrdrelser Genom
lnt€giationer av llem sklda nationalitclcr
och de ftiimst landets egM j ulbjldniry
var.nde i en f-drctagslednjDg, gavs rika
tilllillen dli nara kort.k och mdjliShet€r att
l6stl n:imisl<oma pn sNilda nivAer

Akliviteter mcd srijd av fijrcragct. mcn
utdlir dess cgcnuiga vcrksanhet, bed.evs

scnom 
"spin off' projckt soDr t.ex.

tuaNporter, rcnlinllnirS, snganliieSdng.
Dessuknn genomfirdes elt antal
hjalpinsalser j onradeL runL LAMCO ned
stor frivillig itrslts av f.lmfirallt
medf.jlj ande t:uiljernedielmd, diir nitr
hustru Solveig stod lbr en led.ude ioll. Dett!
skulle kunna g6.as till eD egetrhisloria, men
vi ijvc.gir hiir till Libcrias motsats.

Vietnam

Vietnans niidiggande historla iir v:il kiind
gemm alla de kriS som utkiimlats mot
utilren konnande liender Freden 1975 gav
lill sist nijjlighelen a[ ena ldndet mder den
i nor ltiskande reginen. Dema vd strilng1
komnnistlsk, ijmson st6dd av Sovjet,

MArBa lainder vllle med bistind sona
viisterlabsk interertion och vlsa sympali fbr
frihetsstilvddena. Till dema skara, och
ginfa som lcdandc land s,illadc sis Svcrjcc.
Dct hcla bdrjadc med Olof Paimcs l61tc on
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hiah atl q]lldra en pappcrsirdlst iill ett
belopp av 200 MSek Predrssema var alt
Vielnam sjiil!1 sknllc s\da l& anleggning
och nddvijndiga installalioner lir hela
komllcxel ned enbart sversk tcknist
asistans. SID-{ flck ansldct ti. dtt
verksriilla detla och anlltade Widmdt &
Plalzei AB Gcna.e WP-Syslen -{ts) sorn

Polittk prcjeksrnnry
Ganska omgiendc stod det klait xtl larketr
pengar eller tjd skulle .iicka Llll. Vjemam
beftnn sig vld prcjekslete! 1bt1t-a.ande '
krlgs llstdnd nren lyckades pA kort tid
ctiblera bkal orguisatioD, som slulle
ansvara fd.prciektet, i.lagligl lal Bai Bd3.
Hiir bdldr den nora skilhadetr mot Ljberia
atr koma i dagen. En totalifir, centralt
di.lgerad si.tsappaat skulle la rllr.n*ar
Enskilda niiDrisko, hdde .ch fick iryet ltt
*iga till on Man litadc ingalunda pl slna
mednimlskor Dnrfdr eick alla f.egor
lppdt, och !11a besluirerAt. i oryuisaiionen.
De fi stlskar.a lii llals fungerade enbdr
som ridsnare ulan nison son hclst
frajlig|et att fafta beslut. Tiden eick och
nyckei litei hiildc. Medsve.sk hjili' och pit
SIDAS bcko$nad flbdlades utbildnng av
erfordedig peBonal l'dr anliggningen. Detla
var naiullgtlis helt losiri!.t 1-d. regimen. dt1
dnen kunde liiega beslag ti! dc utbilddde.
Ilojeket lbtskred I llngsan tak effesorn
det niltn.a lrioriierades. I alla mdten,
oavsett nivii. otlovades resurscr. mcn
lerkli8hctc! dold€s I dinridAer. fnsr

Koniakcn nred dcn lokala befolkniqen blca
nycket rcstliklir. Bosl:ider lir icke
rjeinaD€se. byggdes inom cn rnnrongiirdad
"Camt" och i stort tilats uldd de tijrsta
dren ingd fria idrelscr. Dede SIDA och de
ergagc.ade. friimst teknlker, lnsi8 var
proiekct bartade. Polilisktrepade man mod
ocn elo.de e! der re.llstisk sival budget
som tidplan. I des. gick mu lrcr och nrer
frnn dcD enlan ridglvande rlllcn. Den

udfrnn komulde grulpcn viixte till ii!e.
rclNnd.a pe.$ner orh mrn l!.kades fi en
mer akiv roll i genomlijrandet. Rollen av
'\\(irklng insmctor' sl<apades Nlcd detta
och en verklig projektstymiq lychdes Dan
|l e|l fast nil fr.mldr sie.

I bijlan a! l98l blevj.g eng.eerd soni
"lNcstmcnt Manage." med ansrli lnr att
liirdigsllilla Bal B!trg !E$a- och
pappesbruk bcliiger crd 1,5 tinr bihesa ftAn
ljanoi. lroblemetr vaf knappast tctmska
annt iiD i bcmarkelsen "Trnnsfer olTecluo
Iogy" = dvcfdiande a! kunskap. ut.!
mycker mera.! oreanlsaioriskt slag. Vi
etablcradc en sktrggorganlsatiotr. som

imasi likn.de ctt colntcLpat syslen.
Mc. vi bes6,nde iortfxiande ejl M.nga
iillgor - flera olika *ar mdr€a lidplaDe.
som cj nrill. Hnr kanske skall niirmas a1t
'Baj Bdg skandalen'. som 'nin olla talade
oD i Sveng., ,r enbart en polltisk sidu
Aven orn lae iir pa,l inralcl villjag bestnnl
hiivda, .ti der gjordcs cr otrolig insdls rv
projelMganlsatione!. manga gnnscr s,a$
stildd av SIDA. Anlegglingen stod trols alh
motgengar ftirdig inovembef 1982 och
dcnia producerar nu ltlder senare df d\tr
nomilc1l kalacitct,50.000 e, non (d vs. ned
s,enslra ijgon en gdnska llten fabrik), hcll
uran stdd utilidn i produttnhen. Deita
imebiir ett gon bois fii rietnamesemis
kunnarde och att dc. mcd overlii.d
tckloiogi. iir i sland ait haltera cn
anliiglning av detta slag.

b a leri ng o.h kontdkrsrI ri sh. lel
Men vri hannade niidisku? Md skall d:l
ldrst fij.stii dtt sprihllgr !d kontal'tema
svii.a Det poil(iska syslemet gjorde alt tnan
nrte Iitade penlgor. lare slg vietrmes cllcr
utlinuing. (Vi vd. ine. 20 nalionalileter pi
cannen son mest). victnaneser aj, r

lrunden en liinliS och giistiii person. Det
blev ocksn mcd tidcn biitt.e. peK.nliga
kontatter kunde uppi:ittas. Mer dct mcsta
skedde brkod ryggen pA de allesradcs
ne.vatunde politnrkerna. Jas vill cj gijra
polltiska liirderilgd. mcn sa va. det
Tillstiind esre lnhamtas ldf rujc t'drd

32



Llberia, Nimbagruvan med en hdjdskjl nad pa dver 500 m. Foto: okand.

ululdr albeisomredcl, iven on vi blev ner
och mcr noncnalanta med detta. Natu.ligLlis
lar detta nAgot ldttare f"or mig i nrin

Nagra fi lokdia vamer fick vi, nm I sl.r1
sett levde vi i ctt "MinittyFsvenge". Vi
handlade Lo.rn. t-dr svcska konor r cgen
affiir Lokala valuto 'tong" eke nrestddels
niss ne! bam neral tots tappr fdsdk till

lag timade lddei efter cifka tla ar och
hade sedd, geron ansvd ftr and.a prejcl.1.
rillfille att besdha Vletnan narya ganger
Kunde da fijla un€cklingen mot eti lijde
trilnnaL. Nord pdverkades alltmer av detr liia
lijretagsantrctcD i Syd, villiet ej va.ii
meninger Me! cecn prilat akiviter kuvas
ej laitt. Politjsk ar Metianr fb.dhrande eDat
och konmunistisk. nu i sod siiuja med
Kina, dc! store grannen i non.

pa oveT 5uu m. tolo: oKano.

Sammanlhttning
Upplcvclscrna A. manca lnder alla n.
utomluds och trots alla svadehctcf kaarstA.
de ljusa sldona. Vi fir lda tacksama fdr
desa fantastiska mimen. som fims i ra1
bagage, niir vi nn bor i Sverige, dar vi tfots

(Parentetitk tilhsc En janJi;]"lse "EUdn
desa tua heh atika nen eenska, telflislr
aran.erdde oth i lrldnd heldsna projekt
risatl att i btida /allen har sAfil konndder
soh ti.lJi'dn u$prukgsplak tiII i .lriludgnikg

Jnftlubblats. I end Jdllet eh pivdt inwsterikg
ach i letdhdn ett bitdn.lsprcjeh.)

.t:



LITEN RAPPORT FRAN MEDFOIIANOP
HUSTRU TILL KRINGRESANDE MAN
I fatrra erdskriften fick vi ta del av
Kajsa Holmsveds erfarenheter
som "utlandshustru". Jag ar glad
over att aven Solveig Astrand
I6ter oss fe en inblick i "de

medfdljandes" liv fdr att kom-
plettera den manliga bilden.

Mexico 1962-64
Tva bm bdrjar har sin slolgeng oclt etl
trcdje ftjds. Slold iir merikdsk och
undervisningen sker jiimides med eryelska

!e na. och spanska pn em. Jag kdper en
skaltig gmal bil. bllr chauftjr dd bamm
skall kdras lill skolor aktiviteter och
kompisal Sjalv tiset jag spansk !n
nnivesitetct och konstaErar att sftA bam iir
snabbde pa in]arnilgl

Det ar ingen lyx att ha hj:ilp i hushalei.
Ti m tidema kd nan frossa pi hrkt och
grdnsak€r Dct nr htt atl Je kontak med
miimiskorna. Vi fft nAnga va'tner och bor
halva tiden i Gnadalajda och halva i Mexico
City. Pe beda stiilena i hus med liter
trhdgard.

Italien 1969-75
De tvi aldsta bmen gAr nu i llg- och
h6gstadiet, mc! i "Intenatronal School",
vilkc! iir mycket bra ned mdflisning !A
egelska. De lair sie ilalien3ka och mr oclsA
ftdska pa sciemat. Lite tuffll Sonen tycker
an det iir viil OK att' ldld kluriga datletal,
ften an fii6t riikm ut vad d€t Ar man liAgar
cfte! }3r lbland vara svatue. Minstilgen
bddar i en av oss nystartad sveNk skola. Jag
far der, som exdinerad sjrkskittc$ka,
skolskdtc$letjAnsten ddei eti par ar.
Des$tom ga. jag !11 uivesitetssjukhusel
och lil mis dialys, lijr att sedD kuma hjiilpa

etr sod vih prilat i hds hem. EfteNon jag
inte hd nagot a,tetstillstend ftjmodar jag
afi detta var viil vagat, mctr del gick
lyckliglvis bra de ir vi hiil pn.

Liksom i Mcxico A dd aveD i ltalien left
och reiativi billiet alt fr hemhjiilp och man
rer la sa s:iit gotr on dd fdr faniljen, vilket
iir speciellt viktigt nair man lever sa har l
"ftjrlkingdngei". Ilalienska spreket :ir ioligt
och intc sa svat med spusNa och lianska i
bagaget. Sverm :ir der aft taia sie koka
splgctti rattl Hadiga f.ukt och
grijnsalsmarknad* och ett hiirligt folk. I
detta underban land l;imMr vi er stor del av

Liberia 1975-79
Dc tvd Aldsta bdnen har bdiat pd univ€Nitet
i Stoctholm och vi qattu ut med edast ctt
bant denna geng. Skold ti svensk e4elsk
och bd&n iir bade vita och saarla. I h€Imet
har jag mycket god lj:ilp av dukisa
"hourieboyer" och ler pa se vis myckei tid

Ar glad ldr mnr sjukskiiersteLftbildnlrg,
som .iag vid menga tilltill€n urder aren
utonldds haft slor q4ta av Ja8 lijlier fleE
genger i veckan med vir 'klinikbuss" ut i
bushen, dair vi hd vda s.k. vcckodasstryd.
KFUM stir fdr koshadema fiir en
Volkswagenbn$ och LAMCO fdr
lakemedel och s.jukverdsdtikid. Flera
lelmaftDd su,ller ulp frlvilligt och vi hd
oltasl en av de svensb tikam med os. Er
libdidsk yngling som se at saga pa vAr
bekoshad bln urbildad sjukskdrerska
tjiilstg6r som tolk. Dotu Ar helt niidvandigt.
efteNom det lalas enba.t stamsprlk, vilka lijr
oss iir obegnlhga Vi har ocksA att ta upp
kmlen ned medicimme4 som iblmd
dyker lpp med siu 'mtakelretoder'. I
vaie by, dit vi lnr pn de mest otroliga vagd.



f.r vi lila ldvdiDgcDs vcranda. Hit stiillcr vi
upp vira enkla srcjof pA ctt skrugliel bord
har molta€ring och tuilsoko roll ar bm
nEllan 0 oct 6 :lr. var tolk ger dkel
undeflisning i niiringsliin till m:lrmonx.
Kddna iir linsa. Mllaialroryh\ it viklist.
Nedsatt molstdndskaltp.g.a. intekiond g6r
att Duga ban dd. av t.ex. fressllng. Dirftjr
genomftjr vi ocks,l vaccnradonskanptje.
B.ennskador och sk.bb iir mycket vuiiet
Ibland iir !i ta med ossnagot lilet bam in lill
liln sjuklNs, mcn vi ar myckct mcdvctna
om. slecielh niinnens. missta.tar not oss

Jag ar ned om att slarta en
kvjruoiijrering, d:i. de flesta nedlenmarna
iir svartd. Vi ligger pengai p:i valligt
krinfovis - syr sicka.. bakar, ordnarjilpon
och ldrdlg$tand pi dd lilia ro,set - och
lyck s gelomftra virt mil att bygg! cn
mdn(erby, dir lmevinama i en nedsliten,
halsovedlis by flir fl)ata De ftu sjiil€ hjnba
till nred byggandet. som sker pA traditiotrellt
siitt. fijretagel drar in vaten och avlopp. ger
nall]r fijr husbehovsodling. Meniryen iir an
denna b] skall vara eD fijrebild fijr and* a
g6ra likadant, vilhet ocksa skd Tyviir blir
det ofta sa, att dct lpnstir sllnbocnde runt
eil (or1 industiprojekt. somju LAMCO !r,
eftesom okontollcrad nifllthing sker l
dessa omrAder beh6vs mycket upplysniry

Med sror sorg hd !i sclt hur dctra
ftua,lilt. Liberia de senasto 6 7 arcn brulns
sdrdei och sm,nln gcnom grymr stam- och
gerillakig. Just nu, hinc. 1997. rddc. det
lred men ett enormt atcruppbygenadsarbcte

Vi saloar nensa goda venner, dodade j

snider, son detLa aedsehkdde och elada
folk mor snr Yilja &ogs in i av nee.a
maktgalna och si.idslystna herm.

Vietnam 1981-83
r Viemah leade jae endast med i kortare
pe.ioder Etr olroligt !"ckerl lar4 nen hell
'\taDgl' ldr o$ viisrcdiimjnga: Vi tick inte
blanda oss ned lolkel, lelde I en isolerad
conpound ned egen amlr, skola och
sjuknottasnnu. I ver affir kunde vi aver
k6pa saensk mar ocl pe si siitt 1e1€ niistatr
sorn henma. Bcrydligt mer slilmddc odr
billlgare var det do.k au g! !e de lokala
ndknaderu och hjtla Dya okainda sat€r Del
var ju ocksi diir som folksjalen fams.

l-yckligtvis lade vi ndjligtet att gina
begiinsdde resor, oftd till HaDoi men iilen ul
i ludct. vi fascincrudcs ar mino.itctsfolkcn
j !ofr! lNf de lyckals sii emot trycket fidn
regnnen och bibehella snr stolttet och sin
knturVissrfick vi vanfcr, mc. vi ftrtodju
hnr hart de kontrcllemdes pn Ccrncnsama
tillstaillningar och rid mdter fms alltid

De senast. den hdr dock sto.a
fdiindri!8ar skctl. Miimskona hd fAft dct
biittre och timldrallt en stdrre f.ihet. Landet
ha. aivcn ippnats lijr en vi$ luien och
tapncnbrokcr som 'vi ' byggdc g tlL.tistt
sfilande bn uran utlamjnga.

Avslutning
Utlandsiren har getr vdr
iamilj en stor rlkedon
av heillga mimen. Det
har vd.it en iiimln alt
leva o.h bo bland
n nniskor ded aman
religior och LltLr smt
annat slrdk. Vi nar liin

oss ltt insc, att det
ninsam inlc alltid a. vi svcnstar soh vet
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4O-ARSruBILEUM
Annu ett jubileumsfirande, som
inte verkar bli det sista i den
arskullen! Samtidigt f6r vi en
historisk'anknytning.

Lijrdasen den 23 naj pasade Rilg LIV pe
att fira att det liirflllit 40 ar sedm
studentexamen, som ini-dll 2E:c, 29:e oc}
30:c naj 1958. Mdrsa av kanratenD hadc
inte triiftais scdu skolliden, s[ del var en
ftryanLanstull liten skara soD samlades
utanftr dei gamla liiroveikel.
Narlaroprocenten vd hdg: alla utonr en
kom. Dennd enda frdnvrnnde vd Ee
d Anasa, lddd Surdbcrg. Eva ii. bosatt i
Mildo och en resa tlll Falun nMer

rcdan inbokad varrdr hon
lyvar inre knndc infim! sig. (RetriiiTande
heme krn niimas att fiennes fdrfar var
AndcN Vrka.s fiiretriidare. Hd hette Emst
Sudbcrg, kdlldd "Niklas", och han
tjiinstgiordc som .ekrrr mdd ciika 30 ar.
Emsi Sundbergs dotrer, Signe. gine slg ned
Gnstav ftcdenholn. son var en av de fta
lnitiali\lagama till G.|]K.)

JlLbileel illeddcs mcd besiik i skolan och
lanling i anlm. Torbjilm Fulton. fil.dJ. l
konsrhistoria, beriittade om liirovc*crs
histona och arkiteltur Diirefter redogiordc

a*itclc Rodcl Slintzi,rg lir en del av del
spel son tuegrck beslulel a( laigga ned
nndenisringen vid Fah liiro!€rt och bygga
Lngnergtmasiet. Vl ryckte no8 ala att dct
hade varit trevligt om skolm hadc flitt
irrtsan:a att va.a gynrnasirm.

Bllddngsturen fofisattc och Kristnre
kyrka blev niista sanlingspunk. Diir h6ll
Torbjdr! rnlton d mjdfdrcHsning om
arkitektur och historia rills mkimiistacn
aybrdt pe grund av etl slundande brdllop. Vi
$rpassade oss slryldsamt ul ur kyrkan och
ant.ddde fii.den tlll Enviken. n:iihaie
bestiimt Bidrkos pcnsionat. Dar loljde
Ionsalt trlvsm smwo och !.tlrligtvis
jubilcunsmiddag Denna fijrgylldes I h6gsll
grad av bl.a. Sven Berges emilenla
flojlmusik, hiigl:isnnig av studentuppsatser
behmdlmde iiDnet "Mozart" och betygsaita
ned A ocl d saml qpl:isning a!
specialsklwa diker av Torbjrjrn fulton i.an
1958 oc! 1998.

Pdsiona€l visade sig dessutom rafr ett
lyckokast i alla avseenden. Det unga
verdparet nanade om os pA alha biista sAtt'
Nnr det nasLa dag. efter en riklig
iakostbutre, vlr dags att skiljas. var vi alla
ilv€refs om att nu llir det lrtt d(ia sd ldnge
till niista itertriitr Dct blir nog om ett e.

Nedre €den lr.v: Rode SliiEinq, s qbil Nilsson-Bercqvist, Sven Berger Tolbjom Fulon, Laila Nor ng
Thor6n, Gudrun Ande6son'Svensson. Birsilta No€ Nordllig Men.nraden frv Guni aJannemaft-
Pillon,Incela PeEsoi B€rger, Bo Rydln, Biroitta Frykjng-Larsson K€rslin Bergstriim'Olsson. KeEtn
Hafvareson Eadie.llrkan Kvhl€.Ovre raden hvr Sixten Nvblom och Maianne Llssdan els.

B i tgit td Frlki h g Ld tsso,

36



TVENNE ODEN
Ett bejublat inslag vid jubileumsfirandet var Totujorn Fultons
foredragande av tvenne oden; det forsta fafaftat ti Torsten Lidens
ara 1958, det andrc till jubileet 1998. Torbjorn tar idag avsand fren
sift hogsanda och ansp^nda gymnasistdiktverk. Jag tror dock att
menga av arcskriftens hsare garna vill ta del av det och med Kirelse
bhr peminda om gymnasielidens slamningat.

O  '  l l '  c , J l  \ r (  l \ \ l D l l O u P  q l  V $  \  c I O \  \ R N  l l q , {  \ ] O F \ l  \  D l  .
VID nD. RNG LIIII.I:S AVSKEDS\aISIT I DESS BOSTAD A OSTRA HANINCATAN DEN xi IUNJI
ANNO MDCCCCLVII]

Liksonr en Blick .n wlrcn i strudlandc Gliidjc sig svnrgar
Irfdr del rkrorligx B.rgct j clillrandc. snabba cascadcl
wnelandc ncdat i klnckMe, sodande YF
Fijr au se smAningom lnEra sie nerc p6 gdnskande FiLlet,
S Liivj andc vagor o ch bind and c ohvLiB Livslu sr
Och allt lugMrc ntra och snmdom iivense gnmlas,
SlDtligcn hnrnande Miilet, der obervinglisa Harer:
SA ock |drnner Din Ungdon. o LUIJ4,frlnns ocnbedncl dolr

. , , , , r . \ , d D  t d r .  t ,  t j  v i  , e , .
Kiira att hain 6r Aldrens sinarde Dagd,
Mimen ar llemnet, av L:iranre, Soholr. Canrater
Hagtur lnr inro Syncn hos grAnadc Djekrcn.
Bildcmx tAea in|bi. at Tiden frmdedier blek.
Krnstc cj cns Du nimes namen Bddrin odr Selling?
Eller den !l C!flnrerna, wiinncrna alla l
Etr dock jag vd Du gdnnd inndsr in j Din lliertal
Namet airTORSTEN LIDEN LIIU,l:s hn$ alsklde Pappa

Bildcn av flonon tu kh. sonr mil&l ned Olja helt nylist.
Mu$igc sloslhu nro de fircktrd. Dragen
Avhllln! nycket i LlIlI.l iro dc dack. -
sLundon nullrade Askar och llueade Blixtnt:
Slriinnandc D.jiiknarnc alla till vetil6s idldimn.
Kudd ur Da.et noi Bordet urskiljas njrcrosandc Ordcn:
' ' s ' ' d h . r g |  \ l l  w \ l  o . '  | | o ' . .  I r \ l l O r I  D  O V : "
"Pebrson en Sllrv! irl" och "Berger nyctol njr freglk
Dock kunde AskFn frjrsa ocb Solen suldlent liansr)mLa
Uti elt Leende bljtt fih sodnodise JAtrm,
SqulFandc on.n stoslagct nUtigcn Humor
Blandad med Nit och Inrte$e l-dr sw:i^kiifra Yrket
tleder och Tack ftn Engclsta, Iransta. Toid o.h Rytl

lmerligt Ta.k tnr Hunorn och Hloicwdrmcni
lnnerlier Tack. ja, ldr Al , som oss komit till Dell
Aldng. ai.lrie wl rl6mer Dcn lriinste I Scholo.
Den skictlisc, stiltulle. ptikire TORS lEN LlDfNl
Ljmt bevdad j ivrinnet hn aroch skrllo:s sitds ft'lja
Tillr *i snd| liksom wArbdckcn, slilla nirima
och evlg Ro vlnnn blmd nijrlgijna Vdgonrs Svrll
J dcl dn.lcl}u DddeN llali

RiltgLtta,1954 5tt

Adj. Torsten Lid6n
Arsskriften 1958
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Jubileet 1998
lo.dom vi lysande laiste latin
fiir ve$lan, den vessal vassa
Slntaktiskt i trll vi giok var rerlnin
Lrols alt hon'msdg os kasa
Av plush€mpcrbkum och kasu och genus
blev var gymasissa en lnltalig Vcnus
Vi andra sag o$ son Cato och Caesd
fast Vesld ryckc vi var ena nesar

Ej heller Liddn hdll oss hogt i ku.s:
vi lore bloll tmsar och iramsof
Olpna' vi gaper se ropa IanUSCHl
och skiimdc o$ ned snra ram!'
Kom svaren ej serdt hd moradc NAA???
och honlll med niivama lruma och a.lla

och emmalikaliskt stutnnu

SDart dock av lerdom och klokskap vi skcD
tued hjdlp ntav desa bdda
VeNlan den vasa och store Lid6!
viE annd huvuden lnida'
till knolpar av planelariska n31t,
fyllda av verb och suljner
gentndier, uddtag och l}md golt
av vilket skolsjeler skiner

Bcgivadc gick vi i livet ut,
iedo a1t bli smn genier
nen knappr det bdrjat si iir det stru slut
och mycket ldrbl€v &onnerler
Mer aven om tillvaron stuidom varl skral
vi ej ku nt sl6nma de adve$lal.
pr€dikatsfyllda p|e!ositiorer
son voro vai mgdons bner

Huitr vi tn farit sA silta !i hiii
efter mAnga och lenga lurer
och veta ah kodunktionu ii.
ner bestiindiga iin konju*tuer
Nu vi varm jub'leisld beglott
ocl liden hd pldtsligt stmat
diir de herlisa lagrama grott
blud ogras och blorn otn vartmat

Lit€t appendii inliir 80-Ars
jnbileet Ar 2038:
Kanske viirke. din aldrande bal
ocl la.bcnsnalscn dcn knashar
Lit o$ dA hdja fbsilemas skil
bland overllotunande asttu
Fastiin din tand ej mer iir dh egen
ldarrr den bitren, on an en seg en:
aiven dcn alha ldsaste gon
tan bli kullnarisk helgedonl

AKADEMIBOKSANDELN
u i los

Holmgatan 11 , Box 122,791 23 Falun
Telefon 023-280 50, Telefax 023-280 54

info@falun.akademibokhandeln.se
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rARrrAnyRnN AN BN cANc
Till redaktdren kom ett brcv ...

Pn sidan 35 i iNskriftctr ftr 1997 dierges en
rcckmng ned signaturcn "HB 17'. Den
.lbildade slalle enligt en relallv tuajontet
a! ganla falukanrater vda adjunkrcn

fr.'l

laar rnAste undenecbad. student i926
ooh hdunsc till walljn i klass ,l-5 (och
mdjligen alen i R 1) opponera. Porlriittet
liknar inte Wallin. han hade inte sii brcn
kiikparti ochjag kd inte eritra mig alr han

D:irenol igenkinde jag genast en lAra.c.
sotu undervnade I de hog.e tlasscrna.
kmskc tialmst i gymasiet, n:irjag brjrjade i
cttan hosficmilcn l9l7 T)ryiirr komner
jag ilte rhdg hms rrrrm, nen jag tror det var
Ali! eller Halljn eller nagoi i den stilen.
(Dock att skilja liiin rckoB skrivbitrade, en
adjunk mcd nanrnct AIin. sdvitt jag nims.)
Jac n!. alr dcn avb ildade var lekor i hisloiia
ldrc Hugo Valcntjn vilken tillMdde 1922 pi
Idsten. I sambmd diimed siod under nig.a
iir !e schemat "Mortcnsetr'. e! docent.
skulle jag tro, som aldris uppcnbffade sis.
Med tiUgAng dll ganla kalaloger skullc man
nog Luna rcda ut saken. Et ar siikeri: den

aL| |n '  { \enlJq
var n€d pd begrawnrgen 1931.

Duktig pedagog
Vad de! beledsagande te{len anger, stamner
det afi Wallh var en yrle6l lticllig och
egenatad pcdagog. Han urveckldde
speciell. sysletu li. ait undeiatra inliirmdct
rv sLnnnrg fe cngclska och frmlir alll
lyska. Pi den tiden vdr det just skrivning
son giillde. Pn e! skrivnlng i 4'ska i fente
klass. vditeminen, erbjnds vi a1t liimia in
,,era gitmatikor'. tiliitna hjiilpmedel pi det
stadiet. Jag och e! del aDdra anbg

Seddn iict kla$en cn studenrskrivning.
antagli8en arets. Jie skulle fAtr AB i
'studenten' och var nog irtc cnsam om det.
Nih jas lyra er senare sl<rcv i
strdentexamer, lyckades jag inte mycket
baLtre; kuskc fickjag a.

Wallln dllhorde d€n katcgoi litarc, som
inLe bendve. beliitia sie med orddng och
discillin i klasscn. Det skulle inte lallit
ndeon clcv ir ltt uppliiida oltmpligt.

Till slrt fir jag beklaga att jlg inte
tidjgare deltog med bidrag till
Efterlysnirse!. Me! jas lar osdker pt
namnet och hodde att mdia visste betre an
jae.

Etik'libe/s

.k
hobffi^,*,

STIGAREGATAN 2 , r'
BOX 22,79r 2r,  fArUN
]ELEFQN 023 18I 60

FAX 023,283 58
E mc'l: lonbL|@ldld'.orm!iaum $
H,msido: v*w dotomo$!Fum !e

. OPPET
MANDAG TORSDAG ]O- ]Z
FREDAG. SONDAG I2,  ]7

ONSDAGAR DESSUTOM IIII 2I
{ r  *Prembd.  30 oPr i l  )
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DGF:S 130-ARS ruBILEUM
Dalafnas Gymnasist Forening
har uppn6tt 130 err, vi lket torde
vara ganska enasteende i
skolviirlden. Varterminens av-
gaende ordforande Cecilia Saxe
sag bAde bakat och framat i
verens nummef av Galder ien
artikel som aven GFK far ta del
AV

Litteriir fiirening
Denna eminenta ld.ennrg biLdades ftf
gaNka exak 130 ilr sedan, den l4:c mars
1868.

DGI- hade etl egct bibiiotek le skolan,
dii. lanre och olc\s kunde l,lna bdcket! dacr
500 band fams till utldning. Dettr bibllolek
filns fortfarande nAgoduda vdl bevarit.

fnrcningen var niirnligen linn bdian en
litLer:ir fdreling i syfle atr "fbstn

breningsnedlcnrnama i tal ocl skrift'.
Ibland tillii$ dock "c1t visst lifiirande av
sus och nusik och a u passande nojen' .

I borja! av 1900-taiet qpstod en hct
distussion angiendc ' Iu. man skall !dls. pn
flickoma i Valhalhbackenl '. Denna
syflcrligen rngeliiSn. frAga l6stcs a! DGl'
sdn fastslog att fd.eningsnedlemarna inrc
sknlle lyft! !; nri'ssar. men att dct siod \ar
och en liitt att hAisa pl oilitilriskt vis.
Denna traditio! hlr nrig till s)nes thllii i
gldmska urder itns lopp

Dess nii.mstr morsvarighcr i nntid
iterfinns vid Idienirgels lladiiionella
ljlkbackvace. dl de mailisa dehagamr,
edigt rcglcma. skall lyfta pn hattcn (d.\*.
stddkruka. dd dema iir obligahnsk) ldr alla

Eu xmat intrcssant debat6mre sorn
clrkulc.ade bland ldreningcns medlemftar
var hunvuda sp6ken finns eller inte. Elier
grundligt beakddc al alla fakta son lms

tillgangliga. sxnr elter olalig! li\4iga
diskussioner, slog fiirenjngen fast alt

Angenem och nyttig fiirstriiel se
Genon eren har ftreningcns nedlennar
ioat si8 rncd dive6e ammgemang. Mar har
ekl kailke och dld skidskor pI] Tisken. Sedan
1880la bller hallils. I,lan haf sysslat med
sliidpafiicr, gijkoltor. luciaspex. lestum
Feslond (flickofnas cecn lesi). och

loikanrN nxnsvrilgheL dll d€tta, KadckF
niltiden. Mar har lAllit vis & l'oesiaftld,
diskussionskvillar. p.rader och na^cl€r.
och ej att fdryldmna temafester. torntemys
och den berykade mllningctr (som tyviir
har spdat ur en del. vi slill ftsdka ihdra

Dcssuronr anordnds en h€l dcl
adugcnang specieilt lni studenterm, t.cx.
otrrlng. erdtlunk, shdenibal och stodenrtag.
AllL erli$ ftrelingels syftc att'lente
spridandel af cn scdlig anda inod
Liuoverket. bereda ftfettngcns medernnar
cn angeDiim och ryitig fdstr6elsc".

Ditid - framtid
DGl, lar er gdng i lijrcnnrgens begymelse
en lijgaktad. betydelsctlu fd.ennrg som
imehadc cn nnnnast ounbarlig sdllnile vjd
Lirlvclkct. Idag hat iiireningen mjsl sil

berydeheftIa stiillDing, men ende lever des
ganla anor och naditione. viddre. tack vde
dc eldsjiihr son liigger ner badc id och
ranke !i] dess lramtida foftlwnad. Nu lnr
tiden har inrmlnge! docL awikil en hel det
ftan det der uNpmgligcn hd. vdnl och
diirtillrekat u1 ldr en deldisddcn. vilket leLt

till efl nAgot skalrJilat rykle hos denna en
gang sl sblta lireniry.

Defta ds styrelse. 97-9 8, hai fiji alslk att
bringa fijiedryen tillbaka rill dess fom.
'jag', ftro dtc. de med e.en fddorade
hditiofcma och suddalort siimpeh som



si illasimat sager att DCI in en fiiening fdr
sq)uter. Det lms dock ett hinder i vagen
ftjr vai laga och laeativitet. Ett ekorcmisk
linder. DGFS ekoDoni ser liir tillf?illcl allt
annat :in bra u! se vi holpas ai lar
dveNccnd€ m€d den avsaklad av
arangenung fbrelingen lidir nnder
loregeende temin. Vi hopas vllnda detta
och ska cfter b?lsta fdnnega fylla
vertemif,as vacka dagar ned "arye!:im

och q,ttig fd6triiolse".
Fdr kon ibAg: DGF ?!r ingen festfdrmlng

med kultuell toucle. DCF ar en kultu€ll
ftirening ned lic festlig touchel

rtil natt /eder tillgtune otdJarunde
Cecilia S@e

Crcilia .ir ahseldsd att Jion'fta DCF:S tack till
GFKJiT pmni,sst a Jbreninqq fuk notu titt

l,t)renings
Sparbanken

4l

Dalagirden
Mitt hjarta bor i en
gammal gdrd
'ndrq skogen, uti
dalen,
med timmergrdtt
och falurott
ocA dalmdlningar i
salen.

Dolatersion aa skanedikt
Lennatt Frdnzen



HOSTMOTET 1998
GFK tjuvstartade med julbord redan i november. Restaurant
Amiralen pa Djurgerden stod julpyntad och bjod pA ldckerheter som
avnjots allt medan vi fdrsdkte orientera oss i utsikten over Siockholm
fran eft ovant hall.

Ptt biAena re.ldn har ri "t,iililh.t uu aiehtetu ass bldhd en del ar sa-.'rekens nerllenmar

na-Greia Bjelvestad, 58,
Bernl Magnusson, 60,

klubbmristafe
Gunnel Nordlundh, 57,
BibblWendt,  58, och

B rgiita Nord ing, 59.

Arkivafien Lennad Franz6n, student 53
och Nils Yngsirom, 28.

Anders Johansson, student 40,
matrikelansvarig, med maka Aina.

Kassdr Bertil Lind6n, sludent 55,
Per Arne Lundberg, 40 samt supplea.t
och annonsackvisitdr Lillernor Spahf, 56.

l,4argareta Rosvall, student 45 och
idrfe redakidfen Rune Si6d6n,43.
Foto: Giit Rosander
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DALALITTERATI'R
B erg s lagen i litteraturen
Lals F"rulatd. Gidtutu1
Det ar htc olta mu kd siiga att en bok ar
ov;i.dcrlig. Och niir man iitrtlieen gdr del sA
:ir der en bok - on biicke. Den lnf
lijrteckningen ijvcf all litieratlr om
Bergslagen air ovarderlig, jnle ban ftjr dtt det
iir de1 fdsla sanlade grepp son grjs nver
dei som iir skjvet on Bergslageq ulan lir
at se mhga kan !a D)4'.a och ghdjc av de!.
lrene Liurgkrist FK 7/5 199E

Mbten i griinsland. Samer och
germaner i me llans kandinavien
Staters Hittoriska Museun. Retlahdt Inget

Samcr in DaldMs urinvdnare. Ny bok lylter
frad efiersaLi folkgrupt ur hisioricN
gldmsta. Dalamas ldrhisroria kan skivas
om. Dala.na toloniscrades inte frin
Malardalcn. i stiillet ar det en lnre
utveckling hos uJbefolkDingen som dclade
ulp lolket i et Jengst- och e1t bo efolk.
Svr HdllerdalFK 9/6 1998

Faluns torg

Kulturldnaltningen har utkontuit med en
stilie broschyr i fiirg on ocb ned laluns
torg. Hiir finner man beriitleher om stadens
|org, der bede kulLur och historia
nllludlhalls.
Lillit lkrbla FK 28/9 1998

Fal blgden beriitlar
Fatu k fttuan. Kje Sundttri)n
I storl setlvarje by i de olika sockndna hd
gAtts ige.om bade vad giilier byggnader och
kliturlddsl3p. De !d noga beskivits och
boken flddar av bilder och hrlor Byana

har vnderals och det finns rekonnen-
danoler hu. ne Aamledes brir liirfa.a ncd
det riirdetulla son finns och vilket lagligi
slq'dd komuner lagger pe det.

Odlingslandskap, fornlaimningar, hytr
platse! beigsmansgAida.. industri€.. fiibodd
och finnbya. betittd om ganea tider, on
rikedom och fatiigdoft, om gLddje och sory,
om teknlkens utvecklitrg, om hlr
sk6nhetsidenl liriinil%ts.
Katariha Ru.lbeck FK 11/12 1998 sanl

Ca Larsson i Fqlurr,
Skolhushdllet och Mutter pe TulpeD i

Dalurnas Museun, l:-dh katuhuh oth
Anunfors stadsdetsf.jrcnikg. Ddniets Stn

En ritt illudrcrad smdkrift om stadsgerdeD
aid Blindgatan Momgatan.

Kickan - Bo tbok fiir iildre
Marsarcta Etdar. Egetfilus
I bolon beskJiver Margaret! sin bamdon
oct ungdom i Falun pe 1930-,10-td1en. Hon
lw haft fimigan atL note.a i minnct ;ivetr de
snA hiindelsema. Det hir g6r aii boken
Klckar blir er l€vade beskrining av ett
Falun som rd er smastadsidyll, lingl ldrc
den tjd da bebnglimpoma bredde ut sis ijver

Jdh Branan FK l8/J2 1993

4l



KLIPP UR FALU KURIREN M.M.
Alkoholen fliidar. Enktit pd
Falugym n as ie r vis ar s kriic k-
siffror om ungas drogtunor
Atta av tio gymasieelever i lalun &icr€l
regelbudet. laluns .lrogrolitiska progrm
nedd.oglir€byggude lekioner, diskoslon
och debatier i skoiom! ru1ld vidrc under
1,5 er fimdver Ltuntlockoma har ringt,
nn galer det giepa sltuatioNn. Bide
mgdonar och luxenviirld meste riickas.
(3 i  l )

Hon har stdtt pall - mefl nu
gAr lbrsta b'innligo rcktottt i
pension
Pensiotrl Redd? Lnenetskolans rektor
Katin Michoh hivs se till den milda grad i
sin skola afi hon ber skolchefen all m sbnna
till shtet av novenber (10/3)

Ny teknik eft klipp jatr
sprdkelever
Lugnetgynraslet har kastal ut bddspelama.
En miljor kostade de1. Men se ha, de ocksi
fAlt den modernaste teloiketr i
ud*visinsen. En av dc ldrsra i hndet.
Satsninsen iir cti lyft fdi lela
sprakunderlsnlngen. (1 8/3)

Dalabdrdig idrottsprofil sti
gotrrg stong
En vdlkiind "idrotbdokor" har g:lstat lald.
Dalabiirdige idrottsp.ofild Olle tlalden,
88, d. lo.farande inrcllektuell cenlralgesbh
inom id.ottsrd.clsen. Olle Halld6n var
efterlingtad gnst ner ha! ddl up! pA
Dalarnas idrottshistoriska ftjrenings
tusmitt€. (E/5)

Ofa igt bo i Falu - trots
,nycket hiiga viirden o,
framf)rallt bly och arsenik
De flesta melallhaltcr i faln tiitoit
dversknder Natunardsverkets riklvairden
VAst iir det med bh' och ascnik. Men
netallema clter tuse. ar av gruvdnft dr hte
fdlisa ldr mrtnniskors hiilsa, har Miljd- och
halsoskydd komit liam iill. (15/5)

Falans centrum Jinast
SM-glldct i Stadskerneutvecklitrg to8s.
genom Centala Stadsnm, i ar av lalun
(29/5)

Fal ns gftinskande oas i rrigdes
pd nytt
fdr snait 1s0 ar sedan anlades en lark
ltatrftr lerolertet mitr i cedra.la lalun.
Mlmen liiin d€n idcn fims foiLfarande kva.
i lbnn av ett pr sllverlilnDd sorn viitt sig
stom ocl stabjla I parken.

faln konnun har uDdcr de semsb aren
restauerar L?troverkspdketr och den ei i dag
en vackc. od invid Trolzgdtan En 20 ral
olih tddsorter finns hdr, liksom ett
hudratal buskar ocl biommor

Tanhen ir att' Ld.ovcrksptuken ska bli en
botanisk park med egna sma viixtsanrh ler
G.usgengama och gr5sytoma blir kvd, ne!
vi ska ntvidga planreringa.na med nya tiid
och buskar. sa parkchefen Marjt Ragmson,
nei parken eterjnvigdes ned cn
lridgiirdsdrg, da. mu bland amai dvtecttc
namskyltar pa de olika tr:iden. (7/9)

Foton a| Faluh Jiir framtiden
Fdu dokumenEras lir ftMtidcnl Det
handlar etl proj€kt,
forodokumdtador av atta svenska srader
Syftet in alt skriTa etr bcsrAende dokument
av koltudvet sladen ftr f.amriden, a1L



bemdta frmlidens fiegor. talur er
intiessa.t som objekt och dokumcntalio!,
son tidlg idusrristad och t.iistad.
Dokunentationen bygger !n qtagtrDga av
noijv i a1d.e vykortssddirgdr fren
sekelskifte! bilder som gcr kiinsla av stad€ns
cgelart och rnennhkor, eiet 1993.

Men projeket hatrdle intc ban om att
fotografera bilder, tagm fitu gamla
qkortsbilder Man ska aiven folografera
andra moii! och qFacka rya loreteelser,
hur faluboma anvinder sin slad idag. (18/9)

SkolaJiir en krcna
LDdstinget Lonner dtt sala Krisllne skola
fdr c! kola till Falu konn\rn. Det er en del
i den nppg6rclse som gjorts nar det ga er
konmueN dvenagandc av otnvdrdnade
Symnasiet. Kommden tar dA lirstAs dver
driftkostnadc.na fd. skoian. (20/10)

Fala gruva hamnar pd
fiirlds ams lista n ? Klenod i
viirklsklass
Falu gruva bdr finnas pA UNESCO:S
aarldrarvslista, av sevail turistiska son ddJa
skiil. Knltnrmjniste. Meita Ulvskog saaH
jakande pe frega fien cemems riksdagsmd
Kcmcft Jormson. (2411)

' Del lantasiiska och unita med Falu
koppargruva ?ir dlnensionen i tid och 'm.
menar Rlksdtikvdienmbetets utredare
Bi.girh Homan. Hei gar ekonomisk historla
och teknisk hisroria hand i hand ned
luristhlstoria och gruvar sleglar ocksa
makcls hjstona, i Sverige ocl ute i varlden.
(r6/r2)

Ekotfiuseam Folun
Beskrimlng av prcjeket att rekoNaum en
anliggning ned kallrostai, sllubiuk,
viindrostar och .ostbruL i nerlelen av

Lehndtl naEin, Medlehskottak 1993

FIRSI HOT;L GRI\ND
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HEDERSIEDAMoTER (dftalet Jdt utndn iryen inatu parenta)
E. Bitrje Beigsman (79), Lalh Herd (95), Andcrs Johansson (84), Mars LageNail (87),
vaher Lamemek (81, ula Lildsren (87), chnstim Nordell (87). Rue Sjitd€n (98) och
Erik M. Yrsaid (93)
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Elektriska installationer
och reparationer

EAfrLONEilg ET
Tet. 023-2& 40
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FaIul(uriren
Dalarnas ST9RSTA tidning

Ring Abonnentservice t23-93i Ol



Gamla Falukamrater
c/o Anders Johansson
Trollesundsvagen 52, 5lr
124 32 BANDHAGEN

miljijmiissiga, maste
vardas fiir de generatio-
ner som kommer efter

Stora Enso vet hur du
som skogsegare skall fa

det b;sta utbytet av din
slutaw€rkning eller gall'
ring. Vi har lang erfarcnhet

och myckei goda kunskaper

inom skogs- och nahrruerd. Det
ar tryggt och ldnsamt att salia till

Stora Enso.
Ring 023-78 00 00 fiir mer infoma-

tion, och en eventuell kontakt med din lokala

Som man ropar i
skogen firr man svar

Den som skdter sin skog valblir beldnad i lang-

den. God skogsvArd ar alltid en bm investe-

ring- Ansvar och lengsikfighet ar

€genskaper som k|avs av en
skogsbrukare. N;r det ar dags
fitr galking ell€r slutawe*'
ning ar det ockd viktigt att
valja €n serids o€h kunnig
kdpare. Alla fitden, bade

Stoto F"so at?n ov vdtlden\ lctland? \t aglJndL'tt! kon@n?t 6

:i:::,:#ii'i:::,*,dno"o4N6 
n,tta4e,hekL. 
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