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Ordfiiranden
K:im Kanarater,

Naf jag skriver detta har vi iagit
oss en bit in i det nya sekler, och jag
bitrjar vanja mig vid de konstiga
sitTerkonbinationerna som dalumen
nu utgdr.

Datorerna sliillde aLdrig till de
dar stom problemen som det vamades
fitr- Deremol har jag fttrstefi at de
astadkomnit sme fttrtretligheter som
datakonsulterna fortfarande jagar och
fijnitker rafta dll. I sjalva verket iirju
datom eti fijtuafiligt redskap. Tdnk atr
kunna arbeta om en !ext, suga pd
adj€ktiven, byta v€rb, leka med
r briker. Rattstavnjngskortroll ar inte
si dun!heller, ner man fir ordningpA

Tank vilken lid man sparar.
Adresser, utskifter, haDdel, kon-
munikation. De! ar klarr an det blif fel
ibland. Oftast ar det manniskan som
har varit liamme. Det talas jLr om atl
datorema skall bli menskligar€. Jag iir
inte saker pe att det nr eftershavans-
vart. Tanken pe en dalor som kan vam
l;ka inkonsekvent och irrationell som
jag, och vara dct dygnet run! ulan att
lrdttas bara kontakten silter i, iir lite
skr?tnmande. Det air biist att
teknikema vdl.jer en ainan fijrebild.

I st.relsen har vi talat om alt
sdka dra annu mer tbdel av de systen
vi nu har lillgang till. Till det
Midvinlerblot som nyligen avhellirs
(en stor succ€ som tal att upprepasl)
fick medlemrnama mdjlighel at!
anmAla sig via email. Det visade sig
vara mycket lyckat. Manga har ockse
passat pa ati kommunicera belt andm

saker. Detta har surkt oss i tanken att
vi ska upprata ctl enailregister.

Med ett sadant register vid sidan
av der rradirionella adressregistret ftir
postfijrsnDdcls€r kan vi kommunicera
oftare, billigare, snabbare sami ldra
mer av en d;alog ned vem
medlemmar. Vi skulle kunna skicka ut
$rvamingar n?ir datum lor
evenenang fastsriills eller tesra id€er
fitr nya verksamheler. Med hjalp av
ldreningens ftjrtriiffliga djungel-
telegraf skulle ju aven de som inr€ ar
"uppkopplade" l.jiina pa ioformai;ons
fltidet.

D€ av er som lrar en enailadress,
och somvillta del av information f.in
Fdreningen Gamla Falulamrater pa
det saftet kan maila nis pa iiiljande

ann,lewis-lloyd@ibs.se

I Ar ryll€r ffireningen 80. Det skall vi
fira i samband med arsmijtet pa
Stallmastaregarden den 10 april. Jag

H;c Haec Hoc'halsn;ngar
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Redaktiiren
I ftfl! ersskiften utlovade jag en
ltrteckning itvef innehellet i Atgnng-
anra 198811999 men vid n:irmare
eftenanke finner st}Telsen del lamp-
l igare att  denna kommer inasta

Arets Stortr:iff, den sjutionde och
seklets sista, dominerar isiellet detta
nummer. Vi bar $tsat pA bilder och
hoppas att igenkAnnande leenden blir
menga och stora. tuen gir nen hjiirtar
i en sann sludenl bestir. Fitr aft inte
saga att hj:irtat blir annu stdne och
vannare med nren, en varmc som
rydligr kants under erets triiffar. Del nr
negot speciellt med en ftjrening som
kan samla kamrater med slldent-
ergnng ftan 1928 Nils Yngslrdn -
till 1983 Svante Wednan pe sina
mdtenl Och det finns hopp on eter-
vaxlen, att d6na av DcF-ordftirande
Sofi Bergkvists bidrag.

E. Bdrje Bergsman har bygst ut
sitt hdgtidsial till ett omi-attande
ponrati av ftiren;ngens grundare
Wilken Wilkenson och hans viin
Coulrid Tiller. Bdrjes foftkningar har
aven lett honom til1 volvo och slarten
av svensk b;lindusri.

Text och bilder speglar aven
jubileer, mttten och triidplantering
son :igt rum under ere!. Det aktuella
vaNas n€d det historiska. Skol-

;nnen saknas ;nte och Anders Vikar
lever sriindigt vidare.

Trliffsaikra karikatyrer av Ove
Dahlsirnd, student-49, smyger sig in

Sj:llv efterlyser jae bidras i form
av saval enskilda minnen som

dverbl;ck eller sammanfattning av
1900-tal€t, l;v€t i Laroverket och dess
efterfttl.jare samt v6r 80-arisa
firening, att starta det nya millemiet
med. Jag kan inte heller slappa
Magnus Hjelms vision i Arsskiften
1996r "Det vore tevligt om vi sA
smeningon kunde ga till
Itp/uulgerdddqkqqAtelfe tijr att
uppleva historiens vingslas i ord,
bild och ljud, kanske aven den samla
skolan som 'rdd1'?ar'q,: S! kan vi
fortsatt knyta samman aldre och yngre
sludenler fren en skola vi kan varo
stoita dver." Vem kanner s;gtnanad?

Gitt Rosander

Dalagirden
Mitt hjarto bor i en
gommol gdrd
nara skogen, uti
dalen,
med timmergrdtt
och folurott
och dalmdlningor i
salen.

Dalat)esion dD skdnedikt
Lennaft Frdnzan



Arsstiimman
Fdreningens ersstimma inleddes pa-
passligt med en guidad visning pA
Nordiska Museet av Kadn och Carl
Larsson-utstillningen, som sAkert

veckte minnen hos manga. SA
promenerade vi till Hasselbacken och
stammofijrhandlingarna, som ftjljdes

runt niddagsborden.

En uppnarksan grupp lyssnar tillguiden iNardiska Museets stora hatt. Btand andra
syns: Anita Hedenstrbn, Ulta Lindgrcn, Kann MaNick, Ulf Hedberg ach Lennan

Sekreterarc UIa Lundquist ach Ordrdtande Ann Lewis Ltayd



Ovan: Skattn1stare Benil Linden
Lv: Birger Gezelius och L|ats Lageruall

Ane Lundberg, E. Bdtje Bergsnan, Sttna Bergsnan ach alaf Sundstdtm.
Fotagraf: G itt Ros ander

Slut pi ftiljetongen
LaErarka kaiyren i a6sktiften 1996
fodsaiter a1t fenga lntresset. Borie
ostbery, stijdjande sig pa Lannemark,
konpet le ar  Fr l  Tbergs uooo: ler .
Bilden foresialbr Ragnar Oscar
Reinhold Alvin, 1883-1959, la€rc i
modeEmAlet och hisloia. Han blev
fil.dr 1915, tjanslgjorde i Falun 1917 21
och flltade sedan som leklor lill
Linkdping.



De slir ett slag fcir trdden
Den 10 maj 1999 bidrog foreningen
genom Lennad Franz6n lill att fdrskona
L6rcverkspaften, Falu bolaniska park,
genom alt doneraP ett t€d nnr Falu
kommun for foEla gangen satsade pa
alt planie|a minnestdd i en pa*. Per
Malmberg skriver i Falu Kurircn 10 maj
1999:

Gomla FatutunraEr ar en samnan-
stutning son bestdr av gnhasister
son ek gdng gdtt i Faluskolor.

Foreningens ninnestrdd Ar en klibbal.
-Vi Lignar trddet en

biolosibarc pa Laroverket son vi
ht ade "Klibben". Ddt , blev det en
klibbal, sager Franzen.

Ujroverk:parken dr redan en oas
i FalM. Med d6sa elva ryplanterude
trdd och kommande planterinsar av
buskar taer parken a tner och blir
stans sjalvklara botaniskr park

under ovennseende av



Tre girnger Anders Vikar
Per Gezelius, studenl -50, har slna
minnen av rektor Vikar.
vintervndcr
Nar jag droe upp gddinen i mitt
sovrum pa Lilk Halla seg jag att det
lag €$ par decimeter snd pe Skueg-
arvsvagen. Det skull€ iDte gA an som
vanligt cykla till skolan. Det fick bli
skidor i stallet. A$ eka skidor innebar
att jag inte kunde hinna hem och eta
pa fiukostrasten. Jag fick pengar av
mor fdr att i suillet ata pa Stads-
hotellet. Und€r fiirden till skolan
tankte jag pe de ordn;ngsfttreskriftef
som rektom brukade lAsa upp. Var det
inte negot on an "Det vare larjunge
striingeligen fijrbjudei au bev;sta
lokaler d?ir rusdrycker serveras sevida
det ej sker i mehnds nararo eller
med rektors sarskilda dllstind"?

"Det var ba$ att ta rektors
sarskilda tilhtend", t?iilde jag och
stegade upp till rektorsexpeditionen
pa msten. "Jag anhaller om tillstand
att fe ata ftukost pa Stadshotellef'.
Efter att ha fitrklamt vad,r fick jas ja
pa Inin anhalhn. Pa vagen ur g€nom
ddnen kom den vikarianska slangen
"Du tar vail ingen sup till maten?"

Idrottslov
Efter morgonbdnen kungjorde rekrom
att del en dag senare skulle bli vad vi
bllade idrottslov. Av negon anled-
ning viliejag slippa delta. Fdljaktlisen
gick jag till rektorsexpeditionen och
s6llde mig i den lensa kijn av elever
som var ute i samma iirende. N?ir det
biev nin tur gick jag fram till rekiorn
och sa: "Jas skall be a$ fa lov fr.en
idrottslovet." Det blev tyst en stund,

sedan tittadeAnders Vikar upp pA mig
och sa: "Lov fren lov - det gar inte.
Du far ge ut och fdrstjka igen." Det
var bara att ge ut och suilla sig sist i
kdn. Nar d€t se sman;ngom blev min
lur igen hade fdgan ornformulerats
till "Jag ber att fa ledigr fian frilutu-
iivningen." "Det var bAtFe. Du far
ledigt."

Ping-pong
Det var mrndag morgon och lektion i
engelska fitr rektor Vikar. Pa sitn-
dagen hade jag spelat ping-pons med
negm karffater. Ping-pongbollen Eg
kvar i byxfickan. Und€r leklionen
andrade jag sttillning i den inte alltfttr
bekvama skolb?inken. Da tr;llade
ping-pongbouen ur fickan, studsande
ut i gengen m€llan bankradema och
lill slut rulland€ ftam mo! katedem.
Allt tystnade i klassllnnei Sa hdrdes
rektoms rdsl "V€m Zir det som bar
leksaker n€d sig till skolan?" Det var
bam att erkiinna. "L:igg fram den pa
katedern." Jag la fram bollen pa
katedem. Rektom rog bollen,
stoppade den i kavajfickm och sa:
"Aterfts pa rektorsexpeditionen mot
beskivning."

Pet Gezelius
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Stortrdffen
Gamla kamrater hiller stortraff i
Falun
- l6d rubriken i Falu KuriGn 10 maj
1999. Per i/almbeG skriver:

Fdreningen Gamla Falukamrater i'
et| av stans stiirsta - och dl*ta -

lijreninsar. Detl bildades 192A och
har 550 nedlemuar I slutet a., mqj
har nan stortrdff i Falun - en faf
som baru sker wrt fitirde Ar.

Fareningen bildades fid ett mak
pA Stallmtistarcguden i Stockholm
Jdr 79 b sedan. Anledningen 'm qtl
en del ftrc deta ldowrtcsele|er i
Falun inte i e nista krntahen ned
sin sknla och sina sanla skol-

I .las gd er att llircningen ska
ye*afjt sannanhAlnihs ne an deu
san varit eleyer - eller ansttilda
ldngre e et kotarc tid \rid
Ldrcverkzt, Valha a eller ndeotl a\)
stans g)mnasielkolor.

Fljrcningen arrangerar hdst- och
vAnftlfa4 sant d/snoten och
stortri:fat. OJta sker trdfama i
Stockholm. Det senaste bsmttet, son
hd s i mars i Stockhold, om|alde
o fbranden Ann Lewis Llord.

Men nu nlstar albsa fjreningen
fir en stotrdf, son hd s i Falah den
29 naj- Prcsranhet f, trdlfen - som
ar den sjuttonde i ordninqen och son
batu ha4s yart ltbde dr - bli en
rukdran.lins pa DabeaedekteL diz
nedlenmama ska nfta pA oiicqe
ntissen och haee' Pa kvAllen blir
det sedan niddag, underha ning och
dans pi Kristrneskolan. Naturligtt is,
ddl Dsju ganla H8siska Ldroyerker.

Bettre kan det val inte siigas. Det son
inte var mijjligr att beskdva i ftnvag
var den kansla av viirme, tilthiirigher
och nostalgi som jag och sakerr
menga fler upplevde under den
innehelkrika dagen.

Artikeln pryds av bilder pa negra
av vam mest k,inda m€dlenrnar,
Ingvar Gullnas och Hans Werth6n.
Tyvan delrog ingen av dem i
Stortraffen. H?ir konrmer i srilllet en
snakprov pa alla de fotos som toes pa
Dahegemeni€t och i Kristineskoian.
Ovriea bilder jtrvaras i arkivet.

Srudentargangama -39, -49 och
-59 vald€ au fftrlegga sitt firande tiu
Stortreffen, 39-oma pe Dalregenentet
och de itvriga pa Kristineskolan. Son
iianger pa annan plats i areskrift€n
firade 34-oma sanridigt hos Hitdur
Krantz-Jensen i Sollentuna.

E.BOrje Berysnan, he.letsledanot och



Tvi missiondrsaspiranter fiir hundra ir
Sedan. cFK:s grundare och dennes ven

Beaftetning av hdgtidstalvid GFK:s
slodEiff29 maj 1999.

Den 4juni I898 htjlls muntlig mogen-
hetspr6vning ('\tudentexanen") vid
Falu hijgre allm:tnna lziroverk. Det var
en liten kull, bara 16 elever. Atta
latinare och etta realare.

En av latinama, Karl Kling, blev
prcfessof och internationellr berttmd
bakleriolog. Av realama fanns ett
syskonpar v. Koch frAn Halla, Richet
och Jane. Som flicka ma$e Jnne ta
stud€nten som privatis!. llon blev den

{erde flickan, som tog student€n i
Falun. Jane har skrivit om sin skoltid i
var ersskift ffjr 1958 (s.112-ll5). Ddt
finns ocksa bilder av h€la student-
kullen. Jane gifte sig med frihene
Joseph Hennelin och blev mor till
lektor Inseborg Ilernelin vid vart
liiroverk.

Bland realarna fanns ockse
Gottfrid Eriksson fran Grasala i
Svardsjtt och Hanses Vilken
Andersson ften Rdjeres€n i Raittvik.
Senare bytt€ de tam;ljenallnl och blev
kiiid^ som Gottfrid Ti et ochWilken

Biigge var av bondesltik. Vad
som drev dem an ge studievagen a.
oklan, men Wilkens studieheg var sA
slark, att han avstod fren silt
konmande ar"/ mot att han fick sina
studi€r bekostade fren hemmet.

Av studentbetyget att dijma hade
Gottfrid och wilken olika l:iggning.
Gouffids styrka leg a! det human-
istiska, Wilk€ns ai det naturvelen-
skapliga hallet. Det son fttrenade dem

var atr de tillhiirde en liten krets av
trcen.le gnhasister. cottfrid har i
sina minnesmteckningar namnt om en
broschyr, som han tog intyck av. Den
herre "Yad ar Din liwuppgift? En
ltusfidga f, ktistna st*lenter". Den
gallde narmast Kinamissionen.

Wilken kom in i kftts€n ffirst
under s;sta tenninen. Han var lbrut
m€d i ett siing soln spelade kort,
brukade svordonar och festade litet
smatt. Efter juuovet kom han tillbaka
frllstandigt lirvandlad. I samband
med sin fars sjukdon och d6d
genomgick han en hastig och pataglig
rcligiijs kis. Hans r€ligiijsa varme i
ftjrening med ungdomlig hiinfttrelse
giorde eti starkt intryck, beriittar
Samuel cabrielsson i sin bok "Fiin

ralun till Canterbury" (1935), s.75.
De tva vacke viss upp-

marksamh€t genom att inte vilja vara
ned pe studentfesten pe Kull€n. I
st:illet bl€v de och en iredje kamrat,
Karl Ldnnqvisl, bjudna hem till
komministem Cel Adolf Adde.
Enligt Samuel Gabrielsson skall
denne ha varit straing och bokstavs-
troende. En annan havdatecknarc (1)
beskriver honom emellertid sasom en
sjalasit{are, som levd€ ftir evigheten
och som vande hes och sinne not en
annan och hogre viirld.

Missiotrskrllelsen
Nu hende det sig att en karismatisk
predikant och missionsvan, Fredrik
Franson (1852-1908), bcsitkte Falun
aret darpe, alltse 1899. Han var ubend

1 2



frnn'Smnlands Jerusalem', Jitnkdping,
och titretiidde Skandinaviska Allians-
missionen (sedermera Svenska
Allimsmissionen) d:ir. Med Franson
som ledare arbetade man fbr gtt sanda
missioniircr li]l Kina (2).

Franson hade siktet instiill! pe att
verva mission?irskaldidater med viss
gNndutb i ldning, ;n1e minst  i  spdk.
Fdr atl m rnt pa sadana ynglingar
sijkte han upp adjunkten i kisiendom
vid l:iroverket, regementspastom Carl
Aron Borelius (3). Denne mindes
fiira arels studeDter, Cotifrid och
Wilken, som hade vah Adde i st:illet
liir Ku]]en.

Gonfrid har i sina minnen
berattat hur Fmnson helt oftinnodat
daik upp nAr han arbetade hemma i
rddgarden i crAsala. Han hade redan
s6kt plats som elev vid en
lanlbruksskola men skickade aterbud
sedan F|anson fiti honom au tackaja
lill atr bli ission:ir pe Kinaeilkr. An
det blev ett ja berodde ocksi pA att
Wilken Wilkenson redan hade

Gotlliids far, Anders Edksson,
Jiidd l84l - en driftig aff;asme och
enlreprendr - hade ddtt 1896. Modem,
Tilles Greta Andersdouer (1847-
1932), blev inte glad ijver sonens ja
1ill missiona.skallelsen. Hon hade
med oro markt sonens sjailskamper
under gynnasietiden. Praslbanan,
menade hon, hade varit batte.

Gottfrid och Wilken baidade sin
skolnins som blivande Kinamis-
sion:irer med att gijra missionsturer
uppitver Vasterdalana. Efter en
avskiljningshijgridliehet i Missions-
kyrkan i Falun baf det av till Allians-
miss;on€ns hdgkvater i Jiinkdping

den 28 okt. 1899. Pn egen hand fick
de rva sedan gdra besttk vid skilda
laroverk inom landet. Om dena
skriver Gottfrid i sina ninnes-
anteckningar: "lag kan iinnu bava ndr
jag tanker tillbaka pn den liden".

Resan till Kina skulle ge ijver
Danmark, England och Amerika.
Sehelskiftet passerades i London. Pa
amerikanska ostkusten besdkre de
Ined vexlande framging nagra svensk-
talande lbrsamlingar. En pastor Pohl
hade merkt dcras omogenhet och ville
hAlla dem kvar. Men Franson hade
besumt annat iiir dem. De skulle till
en bibelskola i Chicago. Moody Bible
Instilute. D?ir fick de inge i e$ stort,
intemationellt blandat hushill.
Gottfrid och Wilken fick dela rum
men deras gemensamma rid blev inte
lAng.

Om detta skriver cottfrid i sina
miDnen: "Dessutom blev jag snad
ensam pe mitt rum, dA rnin kamrat
awek ften tron ocb kallelsen, blev
farmardr:ing en tid i Wisconsin fbr att
omsider, vingklippt, Aie(anda rill
hernlandet, dar han dock med tiden
blev en bemarkt man is!aren".

Goltfrid vinkade adjij pa en
jamvagsstalion ; Chicago. De tva
vannena kom at! etenes lij|st menga
tu senare de Gotfrid bestikr€ Wilken i
Rnuv;k samr vid 50-irs studenr
jubileet 1948. conliid var ockse med
pe Wikens.jordfiistning I 955.

Enligt vad Wilken Wilkenson
sjailv beraftde hade "avfallet tren tron
och kallelsen" en trist orsak - en av
lArarna skall ha gjort otillbitdiga
narmanden. Detta gjorde honom se
litrskrackt att han l:imnade bAde
skolan och viljan att blim;ssionar.



Detta var alltse prelud;et. Jag komber
nu ati fijrs! beratb hur det gick fbr

Wilken Wilkenson
Beretrelsen om Mlken blir delvis en
uppfriskning av sedant som redan air
skrivet ; ersskriftema frin b1.5. 1923
(apri l ) ,  1936, 1945, 1955. 1970 och
1975.

Wi lken Wi lka n san ( 1 879- I I 55)

wilken ville eka tiilbaka till Sverige
och kunde gijra det etter a!! han tj:inar
ihop till biljetten hem. Han hamnade
da i GnGborg d?ir han skaLl ha
impodemt och selt japanska cyklar.
Si snari han kunde aterbetalade han
pengar till den frikyrkonj$anlins
som bekostat hans missionsresa.

Tillsammans med en annan
dttvikar€ drev han sedan under 15 ar
eft konst{brlag och fl}'tiade d:irefter
hen till Riiltvik.

Det stora scoopet: MULTI-DIVI
Under mitten av l0{alet gjorde han
sili livs stora scoop. Han utvecklade
sin MULTI-DIVI, etl komplement till
*iknenaskinen och en {inegensare till
dagens miniriiknare. Den rillverkades
i Rattvik och fick avsiftning bade i
Sverige, uie i Europa och i Amerika.
Dcl blev en av familjens ftjdkrokartill
1960-talet, da den slogs ut av mini-
riiknaren. MLrI-TI-DIVI ar ett tabell-
verk, som Ar lterst vAl genomiankt
ockse ergonomisk. Boken anv:indes
framftir aut i butiker.

Vid bediimningen av MULTI-
DIVI bdr man tlinka pe afi varje siffra
satres fitf hand, med blytyper. Yngste
sonen Mats Wilkenson har med hjelp
av ett datorprogram fastst:illt, att
antalel tecken till och med den {iirde
och sista utgavan i enbart
rakneiabellema uppgick rill ofattbda
2 0l I 337. Uliiver de ege liga *ikne-
labellema kommer 16 sidor med
r:intetaheller, tekniska tabeller m.m.,
vilka sammanlagt onfattar cirka
70 C00 tecken.

Allt salles fbr hand av upphovs'
nannen sjalv, Wilken Wilkenson,
son alltse i och med ll;irde llgivan
hade satt narmare 2 100 000 blytyper.
Enbari satrningen av MULTI-DIVI
var sAlunda ett mastodontarbete. Men
det fantastiska var inte bafa satrningcn
som sadan, utan att alla sifftor ockse
satles ditll De! lrir ha saats att Wilken
Wilkenson hade lovat i000 kronor
till den som kunde pAvisa raknefel i
MIJLTI-DIVI. Manga trodde sake(
ockse att har verkligen fanrs pengar
at tjana. I en sedan oerhijrd mangd av
sifftorl'undeju dmligen int€ alla vara



Anasm$ss|r-d,h[&bt6edMbF4udFd

Del av introduktionen tiu labellve*et
MULTI-DM (1:a upplagan 1916)

llistorien om Wilken Wilk€nsons
MIILTI-DIVI skulle fitrtj?ina ett
serskilt kapitel i ver svenska teknik-
h;stor;a, likavtil som hans vision om
en svensk bilindustri.

Wilken Wilkensons vision om en
sversk bilindutri
Wilken Wilkenson hade en vision:ir
fijrmega i fttrening med ett vaket
sinne. Om detia viihar hans i var
arssldft 1975 etergivna fiamtidsper-
spehiv om Sverige som en stormakt
pe biltillverkningeN omrade, vilka
hade publicerats i en svensk ddnirg i
november 1923. I en sepdat ardkel
lianl?tggs det dagsaktuella laget i
forskningen kring VOLVO-bilens
tillkomst.

Wilken Wilkenson grundar ver
kamratfbrening (GFK)
Redan tidisare (1920) hade wilken
visat sin ftamsynthet. Om detta
berattas i elsskiften fitr 1936 dar Karl
Magnus Elandsson skriver nostalgisk
om sina skolmidnen och ofitrglijmligt
glada ungdonsdagar. Han hade utan
framgens sitkt fr reda pe on det fams

en sammanslDtning av f.d. el€ver vid
Falu Hit$e AllmaDna Laroverk. Jag
citerar ur Erlandssons artikel:

"...Son a tid i Dalamas hktoria
kon till slut initiatiret frdn
Silja8bygden. Den dj.ine och
af)nagne Rdttvik:naer, grots-
hahdlare Wilken Wilkebson, sdnde i
januari Ar 1920 ut kalelse ti sd Eott
son alla I Stoctr]nln boende falu-
pojkar. I bade hunoristiska och
t'ann ordalaE inbjdd han santliga
til mote pd Rataurang Klonptihsen
den 31 januati f, diskussion od
bildandet ay eh kanrudbrenins a|f.d.
eleyer vid Falu HAgre A mtinna
Ldroverk."

Pa detta sett ftiddes alltsa
Fdreningen Gamla Falukamrater Rjr
snart 80 ir sedan. D€n niimnda
rundskivelsen har eftersitle men
B.v?irr inte e&rtunnits. Den efterlyses
hitrned.

Ingeborg Hermelin berai$ar, ait
hennes mors studentklass kanne-
tecknades av en fin sammanhalhing.
Den hade sina studentjubileer lhgt in
pa l950laiet. Den sanmanhalande i
kretsen var Wilken Wilkenson.

Dltermnlet
Wilken Wilkenson avled en augusti-
dag 1955 i sitt hem i Rattvik. Prosten
Sanuel Gabrielsson i REuvik skrev i
GFK:S ersskrift I 955 negra personliga
minnesord om Wilken Wilkenson -
den niira v?lrmen iinda sedan skoltiden
vid Falu Hitgre Allmainna Laroverk.
Negra ord i artikeln: "ritrlig intel-
ligens", "€n fruktbar v€tenskaplig
fantasi och en utomordendig praktisk
l5ggning", "fasta livsrdtter i f:idemas
gonineserund", "en gener6s och
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grcningsgrund", "en genertjs och
trofs$ ven", "en naslan religiits hen-
givenhel till sin hemby".

Denna sin hangivenhei omsatte
han ocksA l praktisk handling. En
utsiktslom i Ritjernsen, en basiu och
en bystuga vittnar om omsorgen lbr
lrem-byn, inom vilken han ocke blev
en "klockarfar son skulle alit

Gottfrid Tiller
Vi liinnade feskamraten Gottfrid
Tiller nar denne i bitrjan av er 1900
vinkade av sin vdn Wilken pA en
jamvagsstalion i Chicago.

Sitt Ar pA Moody Bible Insdtute
skildrar Gottfrid i ljusa Qirger. De
vikligaste inslagcn i undervisningen
var bibelstudier och obligatodska
sjalavinnararbeten i staden.

M€n utbildningstiden nalkades
siti sLul och Franson pressade pA att
han skuue fortsalia till nissionsfiilter.
I.tan var didd fiir an Cotlfrid skulle
stanna som prest i Anerika.
lnmaningarna fran uppdragsgivaren,
Alliansmiss;onen, bl€v ocksa pe-
triingande. Resmelet maste dock
Andras. KiMvdstangt fiir utlanningar
genom det ar 1900 staftade s.k.
boxarupproret, de inga vita g;ck sAkra.
Del blev Japan i stallei.

Fijr att gitra en leng histoda kort:
tiden i Japan blev ide lyckosam. Den
viktigaste orsaken var att Oottfrid
blev sjuk. Det blev iiven distraherande
lir Gotifrid att han som 'ntressemd
sprakman kom att grava ner sig i de
japanska och kinesiska skri\.lecknen.
Fredrik Franson tog ocksi pe sig en
del av ansvarcl fttr att det inte gick sn
bm. Cottliid hade inle lat! negot eget

ansvarsomrade och inte heller negra
rikdinjer Rjr sitt arbete.

Gottfrid iterviinder till sin h€nby
Grisrh
Gottfrid meste ta den billigasr€
resvaigen hem, v;lken var med bat till
Vladivostok och danfien dll Moskva
med den Transsibiriska jamvagen.
Denna var inte helt fiirdigbygd, vilket
innebar att fiirden ijver Bajkalsjdn
gjordes med hiist och s]?ide. Via Riga
och Helsingfors tog han sis sedan
hem till Sverige och Grnsah. Om
dennr .esa, som log flcrr veckor och
om mycket annat, befainar han i en
tidningsintervju I 969 (4). I en hstor;k
om " Svenska Alliansmissionen genom
100 er" utgiven 1953 iignas Gottfrid
fttljande mder:

"...Yistades en tid i Chicago id
Moody's Bibelitrstitut. Utreste till
Japan l90l pA nyAreL yistatlet d.ir
ti l9B, da han p'I gund ar sjtk.lon
nAsrc nbryta missiansarbetet. Bat i
Toftbyn, Dalama och dgnar sig dl
sktgsbruk".

Och "agna sig At skogsbruk" var
just vad han gjorde. Egendomen hade
skog, som dels gav bransle, dels
pergar. Gottfrid trivdes uiomordent-
lgt vel med det friska urelivet. Med
intresse egnade han sig av€n at sin
triidg6rd.

Ar 1912 gifte han sig m€d ,Anna
Andersdotter (1888-1965) fren
Abboffgarden, Backan,is, Svardsjit.
Donem Evetyne fijdd€s 1 924.

Vid 30 Ars alder blev Gottfrid illa
khmd vid en timmerk{trning och fick
Goltfrid etl ben krossat- Olyckan
gjorde honom handikappad lirr resten
av livet, men inie vare an alt han
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kundera sig fram med sin cykel. Anda
in i8o-e$eldern siorde han l insa
cykelturer, blaDd annat till Falun. Att
Aka till Falun gick viil an. Men viirc
var det ati komma hem. Molbackama
fram rill Rostberg er inre latta.

Gottfrid - sprnkmitrnen. Pi
skolbnnken vid 91 nrs ilder
Gottfrids stora intresse var dock
frlmmande sprik samtidigt som han
ville trtinsa pe djupei med livs-
fiAgoma. I-Ian larde sig grekiska sA au
han l'unde lasa Nya Teslamentet pa
detta sprik. Etl tummat exemplar av
hans "Novum Testamentum Creace"

fijf att kvalificera sig lbl
hrartjzlnsi€r i skolof ftjr blivande
missionalrer vidareulbildade han sig
genom kurser i Oxibrd och Paris. Vid
9l ers elder satie ban sig pe
skolbanken igen lbr at! lera sig nya.
nodema utlD,ck ftjr ati kunna hsa
engelska och amcikanska tidningar.
Esperanio larde han sig ockse.

11,8i r9,1t. llaag Pdpanq

ei& !i or!, ni
a.!4 4iro , ,G( €i\- erc 4idrc. d!r.

Faksimil ut Gattfrid Tillers "Novun
Testanentun Greace". Det Atergivna
stallet isvensk Aversa ning:'36. Ty av
hanon och genom hanon ar allting.
Hans At hadighelen ievighet, anen. .
(Ram. 11:36)

En ensling - och dock inte cnsan
Med sin ovanliga bakgrund, med sitt
speclalinbesse ftir sprak och genom
sitt ftjrsynta $itt lycks han ha blivit
negot av en eDSIing isin bygd. Auhan
var detta antyds kanske av eit brev
soll1 han fick fr6n Wilken Wilkenson i
aug. 1947 med inbjudan ait ireffa
negra av de gamla kamraterna. Brevet
avslutades med "ellersom Du sam-
vetsgranr hillit Dig borla vid ridigare .
samnanMffanden, se skulle det nu
vara dubbelt se roligt au 1i se D;g".
Gonlrid tufann sig dock till 50-
arsfesten. T),.,'err stanDade han inte
hela kvallen, varftir han saknas pe det
fblo som togs vid tillni et ifrega.

Tillet ned sina narnaste efler ebrkomslen frtn Japan (19A3). Modem Greh Enksson.
f.1847, anglven av sina ban (tren vensbr) Alna, f. 1888, Jenny, t. 1885, Anna, r.
18A2, Gattnd, f.1879 och Eik,t.1877. Fologrcf:akand



Negn av 1898 erc studentersanlade ti Sq"ersjublleun. ldentinetbara petsoner med
numner fiAn vanste!: 1 . Dr Ing. Richen v. Koch, atfarsnan, Belin, 2. H,mclshdvding
Enil Dahl, Hedenarc, 3: Fiheninnan Jane v. Koch-Hemelin, Gipenbery, S|r,el€nd, 7.
Gnsshandlarc Wken V,"tilkercon, Ratb/ik. l"an nagon av lasama ge namnen pA nr 4, 5
och 6? Folograt: okand

Om GottFid var en ensling i sin bysd
se var han Bngt ifren en sadd i ett
intemationellt perspekiv. Han hade
en omfattande konespondens med
viinner i Tyskland, Frankrike,
England, USA och Japan. Han
intresserade sie aven ftjr Oststats- och
judemissionen. Undei en period hade
familjen tve jrdiskn flickof som

Bchijll liveligenom sin kristna tro
Gottfdd kand€ samvetsfiirebrAelser
ft'r att inte ha motsvalai Fredrik
Fmnsons och All;ansmissionens fitr-
v:intningar. Han hdll dock fortsatt-
ningsvis kontakt ned dem. Han deltog
ocks! vid 10O-ersminnet av Fransons
ftidelse i Pershyttan 1952.

Gottfiid overgav aldrig s;n
kristna tro eller sitt intresse lbr det
kristna missionsarbetet. Hans givinild-
het fiir det sistnAnnda va( stort - se
stort alt ansvask?innande slakingar

seg sig rvingade att be honom h:lla
dema i.on rimliga granser.

Efter nagra :r ansliJt ha! sig till
Svardsjij sijdra missionsftjrsamling.
Sin kistendom omsatte han i nagot
som skulle kunna kallas frivillig
diakoni. Han besdkte paiienter pe
Hitgbo, som de var de lunesjukas
lasarett och han halsade pe hos
bortglomda eldringar.

Under de hArda aren krins l9l0
medverkade han till att arbetsldsa fick
en meningstull sysselsattring genom
gallring och awerkning pe den egna
skogen. Under andra varldskriget
besokte han flyktingliigren i och
omk;ng Falun. Han var en flitig
skibent och skrev artiklar bland amat
ftir Svenska Joumalen och Allians-
nissionens iidning "Trosvittnet".

Pamar med handskrivna itversat-
ringar av utHndska p.edikningar och
befaktelser viltnar om en osedvanlie
flir.



En post m hyllnins till den tijnte
svenska missioniiren i Japan
Gottfrid blev 94 ar och dog 1973. En
postuF hyllning fick han fen ir efter
sin dijd genom ett besdk av en
kvinnlig japansk forskare i det
Tillerska hemnet i Sviirdsjit. FIon och
henrcs make fonkade om den krisha
missionens historia i Japan. Nu kon
hon 6i att se platsen dAr Gotiftid
levat och verkat. I gestboken star {br 8
aug. 1978 delta:

Slutord
Under arbetet med dessa pelson-
skildringar har jas geng pA seng kiint
suset av historiens vingslag. Ett exem-
pel ar Gottfr;ds och Wilkens student
betyg med rektor Carl Johan Dahl-
becks nanmteckning. Tankama glider
dn itver till sonen Sigurd Dal back,
son skev den av Fredrik B6dk rosade
(men ack sa svdlnstal) nyckel-
romanen Firma Abers$on. och till
Inengs andla inon det rika
persongallefi, som var skolas historia
gdmmer.

Till sist ett tack till medlemmar av
familjen Wilkenson och till Gottftid
Tille$ dotter Evetyne fiir dems hjalp
att g ftam dokument och
minnesbilder. Den hjelp€n har varit
ovafderlig.

E.Baiie Berysnan

Tryckta kiillor utitver de i texten
n:innda
l. MeMn, Pet: En ldsaryrdsttrio.

Fran gamla prdsthem i Ydsturas
stifi. Minnen sanlade och utgivna
a1, Joel Olsson Garye (1936). Om
Cart tdol.f ̂ d.de. s. t02-107.

2. ArtiHat on Fredrik Frunson:
Srensk Uppslassbok (1932) sant
S'emka Folkrirelser, I. Mb-
sionssnllsktp. Sven:ka lqrkans
fri.li isa atbete. Ftilqakosanlund
Q937), s. 490/491.

3. Upryiliet on Carl Arcn Borelius:
Dalrcgenentets personalhistoria
I (t993), s. 406 sant Supp-
lenent (u.d.), s. 121.

4. Edvardsen, Anntl: En av de
1000/Andesr Gotfiid Ti e,'/ till
Kika. Falu Kurircn 20 nor. 1969,

Tt --L I* - *..L f^
att e e.t t+v *7a

t*, *r;"1 *'t1.'
L e  + 1 4 # %  7.+L +:/"4 ara;r4/
+ t u  t e r u  k n  / . - .  /

0 , e , n t  t  , *  t ' - ' L t '  
"

'  
t - -  t -  1 :

>c,1.3 F/nso /JAPAM

T.v. Faksinil w den Tille8ka
gadboken den 20 augBti 1978.
Dan japans*a texten tydet i
engelsk dvercafning: "Ronans

Chaptet 11:36: The Uniie6e
cnes out of God, E eated W
Gact, an t kdebts to Go.l. Glory
foraver and jn God . Enligt
dvarcaftaren, of Naoya Yada,
IoWo, dt texten dverslt fftn
Wkiskan och er en av trc
Avorc'ttningat titt iapanska.
Molsvarande bibelslele pe
grekiska: se ovan elergivel
laksinil ur Gotlfrid nbB
q eki ska I'ty a t 6 s,l a n en l e.

<  r  1 ; '

> l '
' . 9
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Stortrdffen i bilder





DGF och Stortrdffen
Bland de inbjldna illl siortraffe. fanns
Sofi Bergkvist och Oscar Sehbers
Vesiergerd, ordfdrande respektive
kassdr i DGFS siyrelse 1998-99. Son
beskrver sina intryck och ber,nar om

ErbjudandeL att fi koln a pi Camla
Falukamraters Stonraff kom son cn
dverraskring ftjI mig och Oscar' Vi
seg cFK son elt skyddshelgon som
lialpi oss i mensa kiser men hade

aldrig haft nigon direkt kontakt med
Er. Vi satte pe oss l,ra DGF-
xnifonner och gick med nyfikna men
ocksi litet nendsa steg mot
Liiroverket. NAf vi kom in nailles vi
av minga jgenkanlandc blickar och
lccnden Jeg antar atl vi gav en
nosraLgisk kiinsla till mingn som
sjalva varit nedlc mar i DGF. Vi
kiinde oss liter vilsna tills Ann Lewis



Lloyd kon fram och hiilsade oss
vailkomna. Det kom ner och mer folk
i alh ikhar 6ver 30 och vi seg snart
att vr var sa gott sorn ensamma
representanter ftir var generation.
Trols detta var de! inte sver! att ta
kontakt, alla var liLlmiitcsgaendc och
trevliga. Under m;ddagen steg
stamningen i 1akl tned sengema och
skalama.

Menga undrade vad DGF gcjr nu
fijr tiden och jag unkte bera$a litet
kod vad som itrsiggnr. Fd6t har vi
insparken fijr alla de nya elevema pa
gynnasiet, sen kommer hdslbal,
tomlefest, luciafest, kalkbacksrace,
ve$al, srlrdenrfester, studentbal och
avslulningsvis har vi fanborg€D, dar vi
tackar av och gratulerar den gamla
styrelsen. Viger aven ut skoltidningen
Galder Ne genger pe. ir.

Fof mig har DGF inneburit
myclet arbete men Aven menga nya
v?inner och massor med skoj. Jag har

nu l:imnal 6ver ordftinndeklubbnn till
Petler Cohen och hoppas atr :iven den
nya styrelsen (by1s ut va{e ar) kom-
mer att |a lika roligt.

Jag vet jnte rikigr hur vi ska
tacka Gamla Fahkamrater som
genom sitt stdd har raddat DGF minst
1va ginger i vissa ckonomiska
svirigheter och vi vill aven framftjra
vAft tack for den nya fanan som vi
fick :imn atl inviga under fanborgen
1999. Jag ijnskar att det goda
samarbetet tb saller. Jag hoppas atr
fler DGF:are tar steget till GfK i
framtiden ftir ait starka banden nellan

Slulligen villjag och Oscar tacka
i6r en mycker rrevlig kvaLl med god
mat och underhellande sallskap.

Pe eterseendel Med viinlig
halsning

DGF-ordtg&99

Aldst a& yngst. Ascar Sehlberg Vesteryetu, E. Bdie Berysman och Soti Beryqvisl
Fotagraf: Gitt Rasander
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Hdlsning frin 31-orna
Till var seketeta e ljlla Lundquisi korn
ett brev fren Erik [,1. Yrg:rd -31, som
hon foredrcg pe Sbrtdffen:

Ul laminUl la.
"den (Nordan) manar dalasyn-
nasister, oss till strid, den kallar oss
i helig ungdomstid".

Det var da, det! Hene, signe Du och
radel Mol dalagymnasisten Benil
Lund€lls hurtiga maning stiiller jag ett
par rader av Georg Stiemhielrn tien
Kniva i hans Herculesl
"Alderen har sin wank. .
Gestebud, harpor och dans hdrer op".

vi i Slgang 3l ivingas av "Alderen"

afi husella m€d kaftema Att ta sig
upp till Fablun och tillbaka och detta i
dei digra programn€t skulle ta halt pe
den spande orken bade hos oss sjalve
och vara rnedfama vetdare (=husrrur).
Hos negra av oss har dessutom - som
nlinnda S-m utrycker det ' "Orone

ddha sin Koos" - sa att vi inte kan
fiira ett bordssamtal under s.k. festsorl
(det konmer att vara dronbedijvande
under middagen). Vi har mast
"prioritera' och valt aft inte delta i
Sronraffen m€n i suillet samna dag
halh ver egen li a efftraff i
Stookholn. Vi har med Aren tunnit att
d€t roligasle :ir att traffa kamraierna -
kar atskap har utvecklats till

I min sons onodema rynliga
vaning pe dfre Ostermaln kommer vi
afi triiffas under et! Par, tre timmar,
sjunga de gamla Jobssengema, prata
garnla skolminnen och skila fiir FaJu
skola och GFK. Som av bifogade foto
ftanser, finns skolan med J.O. Wallin
i baksrunden.

Med HIC I{AEC Hoc-hakning
och en varm itnskan om en tulltraff
till StorrefT.

Erik Mattias YIgArd
Membrun honorarium som vi
latinde sager.

Halsa d€m son minns oss

(Och det .jt nog ndnsa!
Reds anmd.kning)
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Sextiofemirsj u bi larer
Samiidigt som StorilAfien ligde rum i
Falun samlades -34 drs jubiarer hos
Hildur Kranlz-Jensen i Sollenluna. Dar
sjong man enyo den Bodsvisa som
Birgit Tomeman diklade tili 34:ohas
studenljubileum den 28 maj 1944 pa
Kullen i Falun,lill melodin Skrattvisan ur

Till flydda tider eterger vi
nar vi nu fira 10-ersdan,
och manga glada litjen fer vi
nt minnena fran kopparstan.
Hoppsansa, Lalala, skel fijr gamla
goda tiderna ifalu sta'.

I Falu skolahar vi pluggai
latin och malte och fysik.
Sen dess har eren sakta duggat,
ver vila mossa blin antik.

Huna ldr Klibben, PAlle, Hellman
och Sjddahl, wlnsardh och Ahlin
och Kcnilin, som var en snaill man
och kalla' tlickoma kanin.

Emil Herlenius on kyrkan
och kistendomen massade,
men gav betyg lijr nuskelstyrkan
och slipsarna pe gossama.

En speciellhonntlr fiir Mumma-
vivarjust ej latinska Ijus,
men minns, nar vi dig hitrde brunma
al! "nemo sallai sobrius".
Hoppsansa, tralala, skel lijr ganla
goda tidema i Falu sta'.

Vi fick ej chans att konv€rsera
med negra kanadensarc
si Rakel, Enlundjamte flera
pa verat sprakuttal saB B.

Fdrftjljelsen mellan kdnen
och sndbollskrig fijrbjuds av nie,
sa Vikar under morgonbonen,
ni mende vandm dygdens srig.
Hoppsansa, tralala, det,ir annan takt
och ton ida'iFalu sta .

PA srrdget gick vi helibeskedligr.
Det var lijrbjudet se "Ex!as".

K:irleksmaltider avlopp ftedligt
med bara svagdricksryllda glas.

Och tiint pi skilrncn niit i salen
dar man i tintal skev ned flit.
Man hellre utstod avgrundskval an
man vagade alt tmska dit.
Hoppsansa, tralala, det ?1r annan takr
och ron ida' iFalu sra' .

Till klang av "Im Zigennerlagel'
pe D.G.F:bal gick vi king.
Nu faluflickan ftjredmcer
en yankee-doodle-dandy-swing.
Hoppsansa, lralala, det ar annan takt
och ton i da i Falu s!a'.

Ja skil fbralla slada minnen,
nen ock fitr framtiden en skAl.
An har vi unsdomsfriska sinnen
ocb annu ouppneddamel.
Hoppsansa, tralala, skel fijr
jub'larema igamla Falu sta'.

Birgit Tanenan



Jubilarema avlet aven etl postoglam till
Sioirdffen:

En lil€n men glad skara 65-ers
jubilarer ,samlade i Sollentuna
satuterar siortraffsfirama i skolsladen:

Hic, haec, hoc.
Vi i Falu skoh get
Minns det an.

Georg Blonqvist
Gudrun (He sten) Hettman
May (Hedtund) Hesstand
Insa (Hildineet)Isbery
Ilil.lt Kruntz-Jehsen
be (Pettetson)Boryensteh
B i rgi t (Riinstr6n) Tdmen an

FrAnre nden ftn vanster: Gudrun (Heqsten) He|nan, Bitgil (R'nstrct'}) Tdnenan,
May (Hedlund) Hessland och Hildur Kranz-Jensen. Bonre raclen: Georg Blonqvist,
Janhekan AbeA, lnga (Hildinger) Isbery, Even ee orson) Boryensten.
Fotao raf : L i sb et C h n sI a n se n

"De flesta har jag inte sett pi femtio ir"
1949 var vi 53 studenter som avlade
mogenhetsexamen.. vid Falu Hitgre
Allmanna Laroverk. Vi skulle allrse
fira 50-4ts jubileum 1999. Eftenom
Gamla Falukanraier hade Stofriiff
1999 var det lanpligt afi sU ihop vart
firande med Stortreffen. Jag biirjade ta
reda pe adresser och eft€r l;te
detektivarbete och ned god hjalp av

nigra kamrater fick jag kontakt tned
de 41 som var i livet. Av dessa kom
27 stcken till venjubileum, atta med

TvA av kamntema bor i Amerika.
Bida kom. De var Mats Viggh och
Gunnil Sjijberg, fijdd Kronbors, dotter
till adjrnkt Kronbors och
gymnastikdirekrttr Kronborg som
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bida var lairare under var tid vid
liiroverket. Mats delbg Aven vid ve
10'e|s jubileum ocksi
sammanliill med en sioftrelt

De flesla av oss hade inte setts
under dcssa femtio tu och diirliir blev
dei en angenem upPlevelse at! ses
igen och efter alh nr utblaa minaeD
frin liiroverkstiden. Vi passade pi alt
ia en bild av oss, nagm ikhdda
nycket urblekta srudentmijssor, pl
trappan ftamjijr liiroverkel. Samma
happa som vi menga genger ned
andan i halsen 1os i ive spdng jnnan

vaktmlistare Johansson liste !o en
ntu det ringde till morgonbijn. Jag
missade denna erha en gnng med ca
50 mele. och det var den l7 nove ber
1945. Det linns registrerat i nrin

anmi i rkn ingsbok son'Bi jn f t j rsum-

Vaktis Viktor "N apaleon" Johansson

F6tjande kan til jubiteet: ln7tid Backstrdm (Ostlund), Latslnge Aacksftjn, Erik
Cangren, Ake Cadstrdm, Kadn Cederberg Gnkssan), O\te Dahlslrand, Stig Enbatg, Alf
Eiksson, U a Btitl Kaulich (Beryes6l), Olaf Larchans, Bo Lindgren, Per'Olaf Lindqvist,
LennanLundqvist Hans Mamer(Percsan), stis absren, Gdrcn oskarsson, Per
Sanuetsan, Benst sjbberg, Gunnil sidbery Krcnborlt), Ba s/dgr€r, /rga Sve,ssor,
Torbjon hon^g. Eivar t \ el'rds f,(adssonr Mdls Vilgh B rgtI /Vtttegaa, d (rnd) Har'
A\?td\d ach Sten Osttund Pe biben d. intc Sry rnDorg och Len1ad Lundotislt '.d.
F atosrat: Per l\1 a ln berg



Radionyheter och musik
Paul Dubois, student -45, forlsatier sina
minnen fdn krjgets 4o{al.

Kdget nedjdrde att inrresset ftt
radions nyherssandningar "fran TT",
med meddelandet pa finska att
nyhetema senare skull€ upptepas pa
detta sprak, var $on. Fonetiska rcster
av denna finska mening sitter iinnu
kvar i miit huvud. Hade nan tiugeng
till en mdio med kodvagband kunde
en rnangd sandningar fren de
kigfiinnde landema hitras. "Snuviga

Sixten" pe svenska fran Moskva, den
lyska radions svensksprekiga
sendningar fiin Kijn;gsberg med
Warszawakonserten som sigmtur-
melodi, sendningarna pe tyska fien
siationersom Kdnigwusterhausenetc.

Senare kom "Kuzwellensender

Atlantik', som till min och nina
kamral€rs ofijrsieuda gladje endast
spelade amerikansk swingmusik ned
Benny Goodman, Artie Shaw,
Tommy Do$ey, Count Basie, Jimnie
Lunceford etc. Stationen var brittisk
men ville ge sken av atr vam en lsk
motstends$indare. Vidar€ bjitd BBC
pe regelbundna sandningar lned
€ng€lska orkestrar son Genldos, Joe
Loss', the Squadronaires, The RAF
Orchestra m.fl. Senare tillkom sta-
donema i Th€ Allied Expeditionary
Forces Network eller AFN.

De som inte hade ndjligher att
spela skivor hernna gick till Mor
Annas kaf6, som leg dar Lansmoseet

ligger idag. Eiablissemanget var
velutrustai med sav?jl jazzskivor som
uppspelningsapparatur. Det gzillde
bara att fr "en k5ffe" att recka lzinge -
utan att bli utkiird.

Med samlade veckopengar eller
pe annat satt Iltrvervade kontanter
gick vi till Ann€rstedtska Kompaniet
pa Hohgaian eller eventu€llt
Hedbergs pi Falugatan fdr att ffir 2,50
k. inhandla en i Sveige pa delg
shellek pressad "Sugarfoot Stomp"
m€d Bemy Goodman eller "Song of
lndia" rned Tomny Dolsey. Det
raspiga ljudet blev tinnu raspigare
genom att skivoma spelades av pa en
vevgrammofon, dar i besta fall ljud-
dosan hade byits ut mot en s.k
pickup, som ofta vagde ett par hekto
och d;imed bidrog till ett snabbt
skivslitage. Med pickup'en omvand-
lades de n€kaniska sviingningama till
elekrriska sedana, som i en radio
kunde fifst?irkas och i viss men
lj odkonholleras. Vilka fransleg!

The Arny Air Force Bmd utan
clenn Miller, sorn antas ha fijljt ett
litet flygplan ned i djupet i Enselska
Kanalen, hiirdes pe kortvag fren Paris

r€iiiat dver BBc-saindar€, meda[
man sentpekve en pe Hngveg kund€
hijra "Die Luftlagemeldung", som
enstaka sanser l6d: "Uber dem
Reichsgebiet befindet sich kein
feindliches Fluszeug".

PaulDubois



Vikar igen
Allan Roslvik av samrna siudentargang,
-50, som Pef cezelius, bldrar med
ytledigare Vikam innen

Efier srudenlexamen 1950 ryckte jag
in pe I 13, "Sveriges biisla Dalrege-
n1ente', som dverste Hager uhryckte
sig i ett hdglidligt och kanslosant
samnanhang. Man talar ju om ati
"ligga i lumpen", och lag &iorde jag,
n:irmare tf€ menader av tio, pe rege-
mentets sjuksiuga. Undei en av mina
sejoure. pa sjukan ltyttade nrin familj
fren Enviken. SA smanineon visade
det sig ati en del av mina papper
kommit borr i flytten, d?iribland mlu
srudentbetyg i original.

Det fanns ju bara en sak alt gdra
- att borsta av pemissionsunifomen
och med extra blanka skor uppsoka
rektor Vik&s mottagning. Niir lran
fick situationen klar 1br sig fbll hd
ihop dver siu skrivbord som en titmd

ballong. I'Ian vred sig i andlig smiiria,
lran stiinade med slocknad blick.
Nigot liknande hade han aldrig
upplevt eller ens hort talas om. Ins6g
kandidaten vidden av den katastrof
som hotade honon? -Den ftjrsra jlli
ger jag i pension. Hade kandidalen
komnit efter den dagen hade
kandidaren fAt ga igenom liver pi ett
protokollsutdragl

Varcfter han samlade sig,
plockade fram alla liggare amne ftjr
.imne och skrcv ut ert nytr
originalbetyg, ftjrseg det med srrimpcl
och sisillum scolae Fahluensis och
dveffiiclde det med en faderlig
fitrmaning ati aldrig, aldrls lera nagot
liknande ske I forrsiftlningen. Och
kandidaten njuier fodfarande i
osrunnad sliidje mellificium

FIRSf 'OT:L GRAND

M.d Elilte.mtdle ocn innov.rion rr ri
!a&l on vrra g;i$-- vi lar ljl nora lufritl
rh rrd sriin! i:inrar, p.ol,l1$u, solariun

o.h ratun! Lr.i*. IruL*6!t16. Hos .$ hr Du
nitt i enr.nr, rar. ,ll alli cnnd Vj.rkr
lrr re$aurang !fi n.nklrlib, scrs nar

nra instnation frin b:d! d. *.nskl
o.L inr.maibnell. kii|rr.

vilkomn.n. rill !ii.r I rotcl cnnll.
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Wilken Wilkensons vision om en svensk
bilindustri
Under lgo0ialels fii€ia ardonden
olodes liirsdk at fe igang en svensk
i;rindlsti. FoBdken blev inie tram-
oanosrika. Professorn i Eran om
iijrb-ftjnnlnssmeloder vid Tekniska
Hdqskolan 1Siockholm E Hubendlck,
sk; i Teknisk Tidskrifr en anikel om
automobilulstaflninsen ] Goteborg 1923
I denna havdade han att Sveige var fdr
litei ldr en framgengs k salsning pa

Med het puls och fitr att letta pi ctt

Men Wilken Wilkenson lyckte annor-

lunda. Han var httsten 1923 i New

York och skrev d:irifren en arlikel
son publicerades i Stockholms
Dagblad den 28 november 1923
Obsevera darrm: narenber I 923

Han sk€v den, beriillar han, zed

het puls och IAr at lAna PA ett nlre

rry"t. e'rit tn finns atergiven ; rnin
uppsats om Wilken Wilkenson i var
irsskrift 1975. Hans ftjrslag st:immer
dverens med hur VOLVO sedan kom
att byggas upp. En av id6ema var at!
ulnyllja underleveraniorer i lhbrikcf
som redan fams. Genom att satsa Pa
masstillverkning skulle man kunna fi
fram en svensk bil lill koskurlens-
kaftigl pris.

Wilken har berathr (GFK:S
ersskrift 1945, s 16) att han
foftfarande kvar i USA - i en
ancrikansk lidning la$e en notis'
erligt v;lken en svensk-amefikan,
d.v.s. han sjalv, i €n tidningsartikeL
pivisat miijlighe&ma att g6ra Sverige
till en stormakt pe biltillverkningens
omride. Artikeln hade gAtt genom

svenska pressen och tilldragit sig

aiskillig uppDarksamhet. Bland annat
skuLlc uppslaget ha diskuterats pa ett
mote inom Svenska Teknolog-
fijLeninsen (STF). Diirv;d skulle nesra
ki!1da, namngivna man ha talat fttr

ftjrslaget son nycket vzil realiserbart.
Det kan rillfogas an den svenska

dagspressen och der lekniska pressen
frtu den aktuella tiden iycks innehella
nycket litet om bilar' Wilken
Wilkensons anikel frarntradef dzlrtirr
som en solit;ir. Den av Wilkenson

namnda nolisen i den amerikanska
tidningen har cftersdkts, dock ulan
rcsultar. Eftersiikningen h:r av
narurliga skail nesi begriinsas till den
nest samolika tidDingen med nyheier
fren Sverige, den anlu idag utkom-
mande "Nordsljernan".

Dc gingse historiebeskrivningarna

Oln wilkensons vision finns ingeniing
namnl i giingse hisioriebeskrivningar
om VOLVOS iillkonsl De$a bijrjar
med att de ivi vnnnerna Assar
GabLielsson och Gusiaf Larson
sonnaren 1924 - drygt ett halvar efter
Wilkensons adikel - lraffades tiir att
skissa pA en svensk biltillverkning
med VOLVO sotn fijljd Assar
Gabrielsson var ftrsaljn;neschef vid
SKF (Svelska Kullagerrabriken) i
Gijtebora, Guslaf Larson verkstads_
chcf iStockholm. I december aret
darpa (1925) bckziftades skiftlisen
filregiende 6ts iiverenskom'nelse.
Den uppgjorda plan€n visar inga son
helst tecken pA att de liist eller :in
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dndre lagit intryck av wilkensons
artikel. I stAllet tankt€ de gijra aut -

konstruera, tillverka och montera - i
egen regi. D:irftir slutade den ftjrsta
koshadskalkylen pe en fijr den tid€n
avskackande sun1na - 8,2 niljoner

De rvingades tanka om oah
utarb€ta €n ny stmtegi, som alllsedan
dess varit bolagets grundl?iggande
affrirs;dd. Denna stammer ; princip
dverens med tankama i wilk€nsons
artikel fren novembef 1923.

Om detta och mera dartill kan
Iasas i tv: p: fakta grundade verkl

Lin.lh, Bjorh-Eric:
YOLYO. Pcrconrasnarna - fidn
20'tal till 80-tal (1981)
Sfilbrand, Gunnar & Ekstbh,
Gert: Svenska Bilor 1842-1997.
15 t olika tud*en (1997)

Hur omliinkandet gitt till liirefaUer i
det niiflnrste oinbjligt att faststiilla.
Enligt en uppfathing skalldct ha varil
KF chefen, Albin Johansson (1886-
1968), sonl varit iddeivaren. Se hiil
sags dc1 i Eriks Swartlinss afikel
"Albnr Johansson som uppfimare",
Induslrifidningen NORDEN nr 3,
1956,  s .341

"Det wt Albin Johan:jsat1 son

ftrst Irankaltade tinken att nan
sku e bygga bilar har i $efiBe enLiqt
netoden att cletaljema skulle bestdllas
hos alika fretds och hah sku e ha
eh hopsdttninssfabrik Jijr sjdlw
ftirdigstdllahdet. Det ldndel dircktjr
Assar Gabtielssah till heder at hah
har ftnerHigat den tanker pd eu

fr)ndhlig sat nen uppslaget, utan
filket volro-kohcemen kanske aldris
kon it ti, dr Albih Johdhssahs..."

Det anftjrda stycket ar f.ij. ordagrant
citerat i Herman och Sven Stolpes
"Boken om Albin Johansson" (1969,
del ll, s. 228). Arsdkxaden av
tidsangirelser ninsk$ yardet ay
nannda uttalanden. Jag vill dock
*ima n.o pe niijligheten att Wilken-
sons artikel lasts av Albin Johansson
och att denne tagit intryck av den och
att den sedan kom att passa som hand
i handske i ridgivningen rill Gabriels-

FitrklnriDg till kyligt mottagrnde
Framhavandet av Albin Johessons
roll kan e andra sidan kasta ljus ijvef
det kylisa mottagande, son Wilken-
son enligr min artikel 1975 fick da
han negon geng pA 1930-talet sdkte
upp Gabrielsson "ftir ati hiira efter hur
det gick". Gabrielsson kan ha varit
helt ovetande om Wilkensons tid-
ningsartikel tren november 1923. Han
kan Lo.m. ha sett Wilken som en
lycksijkare, som velat ha nigon form
av ekononisk ersalhing ftjr en
fbmeni roll i sammanlanget. Sidana
uppvakhingar kan ftamgangsrika
indrtriledare inka ut fit.

Ur eft brev frin Amcrika augtrsti
1999

Under alla omstandigheter visar
Wilken Wilkensons artikel i
novembef 1923 .rti han hijll sig v:il
jlamme vid teknikfronten. Jag har
blivit styrkt i den uppfattningen
genom ntgr3 rader ur ett brev ffan en
falustudent ersans 1933, T. Olof
Olsson-Dormsj6, som sedan mer an
femtio Ar vistas i USA. Han har tagil
del av tillgiingligt underlag och
medverkat i ovan namnd sdkn;ng i
"Nordstemans" arkiv. Ur ett brev fran
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Olof Domsjit den 24 aug 1999
citeff jag:

"...Yotr article 6 \,rtttek
accurutely sh?ws that Wilken
Wilkenson indeed had the rieht ideas
abat stoblishinE a camPetitiw
atuonobil industty in Sweden ltl that
rcspect he w6 ahead afhis tine, and
in his StD letteta icle ihtroduce.l
nne nerr thinkinE which later was

ad.)ptect by the founders of Yoba.
There is na prcren connectian

betw@n Wilken Wilken-san's lefia
and the action by Gabrielsson/Ldrsan.
But, who knovs? Maybe later
research will be oble to lit1d the as yet

discussion at
Teknolasjlbreningeh, or same reporl
ih the Swedish newspapers of that
long ago period in 1921...".

I Olof Dormsjijs blev ligger en
stinulerande utmaning att sijka

E. Bajie Bergsnan

Den fatrsb VALVO-bilen (1927)
4'cytidig notor. 28 hastknfter. MaBchfan ca 6a knnm. Fotogmf: Gunnar Ridderstedt

Brev frin Ronneby
Vintern 1999 kom ett brev ftan Tifii
cullander (westman), student -46, till
v6r ordforande med manga rninnen fran

Slumpen ville att senaste h:if!€t Gamla
Falukamraier konl rill mis nedan jag

packade ftjr en resa till FaLun. Intet
kunde ha varit liimpligare. Arr;klarna
och szirskilt ver ordfiirandes
inledningsord om 3tt vi var lyckligt
loltade som fa$ gA i Falu Hdgre

Allm:inna Lafoverk, gjorde att jag
kande mig speciellt p vilegierad, da
jag dessutom fortfarande har kvar i
Falun min basta van alltsedan
skoltiden och har haft mdjligheten att
aven urdef mina urlandsar atervAnda
till Falun sa gon son erligen. Vi har
under erens lopp standigt abrkommit
till vira lyckliga skolir i laroverket,
1940-46. Foto-albumet kon1ner fram
och "minns du nar..?"
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Rektor Vikar naimns med rzitta pe alla

Falubmraiem sammankomster' Hans
oersonljshet har fdr alltid mArk! oss.

iug ,ui t''ono- farnfijr mis vid
upptAget till aulan fir morgonbdn,
lAnga rader av norgonsdmntga erever
hasande uPpfttr de ndtta stentr'P-
poma, och rektom firll av energi och

med kappen i hiJgsta hueg rusande I

trappans mitt. uppftir eller nerlijr'

stitndigt itvervakande.
Den enda malilrten i biigarcn

under min skoltid var str?ingt taget
matematiken - och ldljakdigen har
jar, inga gladare minnen frd de
lii.ama. Att vid dverg6ngen bLl
gymnasiets latinlinj€ fe valja bod

matemaiiken raknar Jag som en 3v
miit livs hitjdPunker' I de fijrcta
klasserna var Forsslina vir larare i

fdrdas not varandral Det tilltalade
nin fantasi och jag larde nig r:ikna
sedana ial. Jag kallades ftam iill
tavlan ffjr att visa att jag inte tuskat
och tittat pe negon annan. Jag kan
amu i dag kanna min harn 6ver
denna behandling!

Minns nagon Robert "Tjafsen"

Thomell? Han var ver tysklarare i
r€alskolan. Han hade nedsatt hdrsel
och hiirappant, modell A Nu efteret
kdnner jag medk?insla med honom'
ner nsdonen ar qYarr ganska
okanslig ffir eldems tillkorra-
konmande. En av vara "elakare'

klasskamrater fick en gang ftagan Pa
de nodala hjalp-verben. Han reste sis
och rabblade: "wissen, wrsen,
wissen, wissen, wissen' wissen'.
"Bra", sade Tjafsen "men det fattas
et!'. "Wissen', svarade den ftjrhopP-
ningstulle. En aman gang hade han
en battediadio med sig i ett brunl
Daket som sattes under banken Vi
uppbyggdes med glad musik och den
arme lararen k?inde oron i klassen men
kunde inte setta fingret pa orsaken'

Abilurientbal€ma - kelh till
gladje och sor8. Inte blev Inan alltid
doobiuden av den man ville, om nan
Uiev" uppUluaen al ls och- dans-
Drosrammen, vilken grym upprrnnrng
bft alatt ifrjr eskadarcnl minne fran en

bal i gymnastiksalen: Rektot Vikar
biod upp slitidlararinnan till hambo
Fion blev rdd och ivrie och vi hdrde
hur hon PeP, niir hon virvlade ft,rbii
"lbland set det och ibland gar det
inte". D;a blev nagot av ett ordsPrek
ffir oss. Pt Ungsidan ville det sig inte
baftre An att hela ekiPaget dansade
omkull. ViLken skam mette det ;nte ba
varit fiir henne som vederfors :iran att

bede rysik och

friga pe ett, r.ex.

"3/4", "Av dig
eller mig eller av
verun gamla moster?" Dei tungerade'
On man var en snali liten flicka sorn
flitigt ftrkovrade sig i hans emnen
kunde man fa sitta i hans kni under
laborationema. Det var nan inte Han
enertraddes av Riivlaippen se ka ad pn

srund av sin borstiga rOda mustasch'
Itoe k"nae han val ha gjon
mat€natiken liret roligate? Mina
kunskaper och rnitt intresse var som
sast skrala, och han blev med ratta

mtcket paffd6jas vid en p'ovrakning
hade riknat ra pe det svaraste tder'
Ni vet sAdana dAr tal med tva teg som



dansa hambo med rektorn! Det blev
diidstyst runloln dem, men vad som
fttrsiggick i vert inre kan bara tiinkas.

Minns ni att rektom en geng ftan
predikstoleni hadejas se nar sagt, fren
pulpeten i aulan pabjitd att elever inte
fick ge armkok pa sra'n? ReslauranS-
besijk var inte hellef an tinka pa Inen
det ffirbudet var inte relevanr med
vara vanligtvis anstrangda ekono-
miska situationer.

Festum Festorum - et! antal foto-
grafier fran diverse framtradanden
far/normor d€llog i, gliider barn-
bamen. "SA roiigt ni had€ i er skola!"

Festun Festarun 1 944.'Florcs" - Brita
Eksfiin, Kcki Janssan, Anne Maie
Dicknan, Asttid Lundgren, jag och
Valborg Sandgrcn Falognf: okand

Ja, det vilLjas lova. Vi dansade balelt,
"Flores"-vi varju latinare utkladda
liLl divene blommo! jag till en ros,
bevars. En annan gang hade vi
jazzorkester, "B1ack Rbtl1m Band",
helt svanmahde och a.nu en annan
gang hade vi en swingorkester,
"Stenka och bi;s" och jag och min
bastis dansade jirterbug. Tiink on det
funnits videokameror pa den liden En
konisk opera uppfiirdes en gang men
der svik€r minnet och titeln saknas.

En strof dyker up! "Ack hor hur
m;n kiasosmg ljudelist skar. Ack

ECon, ackEgon, han boI1 mig nu bal"
Minns nagon?

Fesurn Festarun 1944. "abck Rhylhn
Band". Folagrat: akdnd

Flisiorie- och svensklarar€ i gymnasiet
var Pliggen (S.jitdahl). Han had€ d€n
otrevliga egenheten att han bijrjade
alla historiefij.httr ned mig men det
daig inte ati bda lasa pe bdrjan av
liixan, ry han ve lisrig och fregade
lika ofta pa mitlen eller slutei. Han
studemde noga sin lilla svarta bok
innan han valde ofiiet, men det blev
alltid jag!

lag och min basia kamrat sati
simtegiskt bredvid varandm, vilket
inbjiid till nycket fniss och prat. En
geng hdll vi pA med den grekiska
tragedin Fedra. Jag vantade fregan
och fick snabbt ut den Pix jag sttg pe
och lade den i blzickhorner. Det lyckt€
nlin kamnt seg sa roligt ul att hon
bijrjade fnissa nenjust dn sick fregan
tjver till henne. Obrmdgen att sluta
ftissa, omvandlade hon sirategiskt
skrat!€t till Akta gret och Pliggen
triistade henne, "Detta med Fedra var
ju sa Hnge senoch barapahittat".

IitiGulandel



T.v: Festun Feslorun,
naj 1945. "StAnka och

T.h: Kass 3:4,1942

Klipp ur Falukuriren
Stympld byggrad mitt i Falun
Av och till dryftas en pietelsfirll
rcstaurering av Centralpalatset vid
Stora Torger i Falun. En viixande
op;nion vill aterge exteriitren dess

jusendstil. Det bo{ar bli hijs rid fiir
handling. Fasiighetsbolaget, som
liirvaltar huset, overvager renovering
utan restnuredng av byggnadens foma
jusendexteriijr. (20l3)



Fijrening litr trivsel i Falun.
Lennart Franz6n ny ordftirandc.

Hembygds{dreningar :ir inte enban
negot ffjr srpAbyar. De finns i $ader
ocksa. Som I Falun. Hembygds-
fijreningen Kultut och Miljij i Falun ar
en av stans st6rsta fitreningar, med
900 medlemmar. (2613)

Stor fru mtidssatsning. Ny stiftelse
ned forsknitrgscentra kan bli ett
lyft fijrFalun.
En av de sttjrsta frantidssaisningama
i Falun pa myckel, mycket lange! Dei
ar kommunahader Ulf Elgenyrs
onditne om stiftelsen fiir Falu gruvas
bevarande och utveckling. (5/5)

Vakna upp, studenter
UNc-redakionen har snokat rett pa
de vanlisaste traditionerna i Falun,
infijrda av Dala Gymnasisrffirening,
landets naist aldsta studenlJitrening
och aven traffat ett par studentef fijr
au hdra vad de tycker och tanker.
(11/s)

Han har 270 miljoncr sknl att vrra
nitjd
Det ar den stdrsla donationen i
Sverises historia. Bo Berggren skcn i
kapp m€d junisolen nar han i snr
present€rade Stiftelsen Stora Koppar-
b€rget. Det ska bli fantastiskt stinu-
lerande. Jag kanner starkt ftjr det hiir.
Jag arju fitdd i FalL'n.

Vid sitt sista styrelsemoie i
Falun, den 28 november 1998, tog
Stora Kopparbergs Bergslags AB
smett otroliga 100 niljoner kronor av
vinsten ffir att sAkra bevarandet av
industrihistorien i viirldens iildsta
bolag och ftir at ge pA offensiven med
ati itppna aryet ftjr forskama och

allmanheten. Utitver kontanterna
beslutade Stora sk:inka byggnader
m.m. till ett ffjrsakringsvatde om 170
niljoner. (19/6)

Inte ett viirldsarv ... :innu
Falu gruvas ansttkan till FN om att bli
klassad som vatldsarv fdrdriijs ett Ar.
Regeringen slitdel isleller Sitdra
Olands nominering. -Det karnN
snopet. Dei har ve*ligenjobbats hart
med dei her, sager Orjan Hanrin pe
Dalamas museum. (2316)

Hundra Sr av ssgor. Jubilerande
Einar Norelius hyllrs med fantasi-
spelet "Sagoliv"

Per-Ola Bjitrklunds teaterprojekt i
Bjurses bdrjar ta form. Det handlar
om fantasispelet Sagoliv, inspirerat av
Einar Norelius stora vaggmelning
Saga. Ar 2000 skulle Einar Norelius
ha fyllt 100 ar si spelet lieger
mycke! val i tiden. Om allt gnr som
planerat konner det au bli 12 litrc-
$a ningar pe Ddssbergets stora scen
under juli-augusti. (2/9)

Fdrnemlig donation till Dalarnas

Dalamas museum har berikats med en
ftjmamlig gava, en donation av en stor
samling verk av konstnaren Axel
Fridell. 3l srafiska blad, tra
oljemehingar och en akvarell ;nsar i
donationen. (16/12)

Cad Bolt alle' Ragberg



Dalalitteratur
Den ritda fiirgen
Redakt.it Maryareta Kjellin, fota
Nina Ericson. Prisna och Storu
Kopparberys Bergslag AB
Hognird och storbetsmani eller nytia
koinbinerat med ndje? Omddmena om
vamir man btt{rr rtjdffirga hus :ir
menga, och skiftande.
Jan Broman FK23/4 och 26/5 1999

Skriv kvinnohistoria!
Rapport jlan en forskningscirkel kring
kvinnors liv och arbete i Dalama.
Redakt Anna Gaiind och Helena
Kdk:. Dalarnas furskningsrdd, arbets-
rapport 1999
Ttink hur fijrunderligt rcligt det kan
v3ra aft Lisa historia nar kvinnor ar
huvudpersonerna. Det blir sA att nar
miinnen blir periferiska bihsng tilt
kvinnorna, fttrstar man pe ett biittre
satt hur historieb6ckema fungerar.
Diir zir ju kvinnoma bakgrundsfigurer.

Anna Gattlind och Helena KAks
pe Dalamas Forskningsrnd he sjort
en verklig insars nar de uppmDntmt
kvinnor att fonka och skriva om
kvinnor. An samtliga kvinnor iir fran
Dalarna gijr boken annu m€ra
v;irdefirlt.
Ircne Ljltlgk|ist FK 4/5 |999

Vilhelm Clelbers- en vresie man
med ett hjnrta.v gtrld
Linus Holn. Bjorn Lindttvist, Ma*u:
Nor.], Mats Nefiaue\ Jenky Ptitu,
Olle Redhe, Tohny Spating ach

Jag dnskar att negon kunde ta med sig
elt exemple av boken "Vilhelm

Cl€fberg - €n vresig man med €tt
hjzirta av guld" upp till det noh dar
Vilhelm nu sitt€r och ldser teologiska
problem, spelar orgel fijr Sankte Per
och fijrsijker fa sina gullriskvastar
prec;s sa fina son1 pa 1960-talet.
Jah Brcman FK22/5 1999

Dalahestar - Frin trnbit till
nationrlsynbol
Chlis Mosey, text, Michel Hjoi,foto
"Dahhesten skapades i hjadat av
Sverige, av mater;al som viixle i de
djupa banskogama. De! kom till
under miirka vinlerkvallar, ner
mAnnen som hade a$etat hela dagen
behijvde nieot att gUra m€d sina
h:inder medan sndn fttll d:irute. Den
ftjddes ur manniskans uppfidnings-
rikedom, ur den gnista som iir
grunden lirr allt skapande".
Jan Brcnan FK 27/5 1999

Tro och helgels€. En snalys av
Johan Olof Wallins morrluppfstt-
ning.

Johan Olof Wallin, dalkarl, ftidd i St.
Tuna med en fitrsta skolgang i Falun,
hijr till tidemas store, "en av de inom
svensk kristenhet och kulturg:irning
mest k:inda och infl'telserika

Inglid Thol FK 28/5 1999



Carl Lirsson. Signerat ned pcnsel

Ul|| a Neergaar d. Na rs I ed I
Millenniets sista praktverk- Okdnt
nalerial om Carl Larsson i gigantiskr
arbete. SaDnolikt har inget ftjrlag
under de senaste Atta decenniema
givit ur ett sa praktfullt verk.
Marianne Tar"er FK B/14 1999

Falun igimln vykort
Bjbrn Dybeck. Ewapeiskt Bibliotek

Med hjalp av gamla vykod och
fbrklafande texter fir hsaren cit
intryck av hur det seg u1 i Falun ffan
1900 t i l l  1920.
Lillis lkefibm ItK 24/ll 1999,
Dagsrerker 4/)999

Stinr

Fijr eft ar sedan figurerade en liren
charmis tjej, Kickan, i bokfonn och i
radio, "Kickan - Barnbok fir iildre."
Hennes ijden och dvenryr fascinerade
manga. Nu har forBettningen kommit,
dar Kickan bytt namn till Stina och
blivit lite! iildre. Vi f6r ftilja henne

f.An smaskolan i Falun rill en tid efter

Jan Brc an FK 15/12 1999

Glintar lrin Frlun genom ett
hrlvsek€l
Mikael ach Leif Fotrlund
En bok i ord och bild son speslar
livet i Falun fran 1949 till 1999.
Lillis Akerblon FK20/ta 1999

Matbok€r DALMAL - fran
barkhrild till bjttrnstek
Re.lahiir Jan Brcnah, Makicd
Elnquist-Brchan och Elizabet Sfihl.
Dalamas MBeuns Fdtlag

lln krlturhisror;skt inriktad kokbok
med avstamp i 1700{alet.
DaEsrerket 4/1999

Dalanijjen
Per-Ola Bjdrkluh.l. Dalalnd

En bok om revt, teaief och filn und€r
102 ar. I boken m6ter du Bjitrn Skifs,
Gunnar llellslriim, Irma Christensson,
Barbo Hjort afOmas m.fl.
Dagsve*et 4/1999

R:\
ffi*,

Sr;
liorenings

Sla;banken
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Atersamling efter 25 ir
24 augusli 1999 atergavs denna bild '
Falu Kuiren med texte.

Klassjubilcum

1974 gick de fi gnh \iet i Fdlun. I
ldftlags hacle de dtetsamlins, 25 ar
efierAr Sannisa a,)sdnsslclasser
sdnla.les i Krislineskolan, d.t rcktor
Karin Michols hade en kort titlbaka-

Fatogtat: KjeI lansson

blick, .lehdgama dt lunch och pratade
ninnen ochpa b.i en avjdts en ntpe

ed .{ans. Bland de nest kdnda
dehagama n.nkks Benst Lundholm,
hockq,prcfr och nunerc boende i
Stackhaln, och ftre detta bandy,
spelaren Haw Hagdahl

Edvin "Keniandersson" och Abf Leander"Mag.AIe Otssan

39



Sista dagen i skolan

Agneta lansson, Mana Anderssan, Kann Michals, Gunnel Ni/sson, Anita ChrislerseD
och AIe Ahlander avtackas efter att ha gjort sin sista skaldag pe Lugnelgynnasiet.

Forskning
Van irsskilier innehnller mycket
material sotn redan ar och kanske iin
ner kommer alt bli intressant ftir
forskning. Personportretten och
beslcivningarna av skollijfhillaiden
och liver i Falun har mycket att ge till
kommande generationet.

Till en redaktdrs svera uppgifte.
hof att srryka s:idant i manus, som
kanske i sig dr inaessant och
vardefullt att bevara men sotn inre
riktigt hdr lill :imnet. Den so]n ar
specielh ;ntresserad av nagon adikel i
arsskiften skall vela, ati alla
originalmanus till de skifier jae ar
ansvarig fbr finns ivAI1 arkiv. Diir kd
alltsi finnas yllerligare uppgilter.

Ratt skall ockre vara ratl och lill
min k:inncdom haL kominir lbi.jande
feiaktigheter i lidigare numrnef:

sid.26. Bild€n ftiresHller klass 45a
ned Olle Hillner son liirare.

Arsnng r998
sid.7 Cymnastikdirektitr Kron-

bo€s lirrnamn ar Andriette.

sid. 13 Bildiexten skall vara: Grete
och amcrikanska ambassa-
ddren Fo6berg med utbytes-
elever bland dalabj.trkar.

sid. 14 De aktiva organisationema
hetef AFS och lTU.

Hiltar negon fler fel, it jag
1i.l-cim fi rF;a n4 tci

Red

Arging 1997
sid.22 RubrikcD:Ingeborg Herme-

se och ingenling



Fiiren i n gen Gam la Fal u kafit rdter ro.tgi.o zsa:-:
Hedersledamdter (,Irtalet fdr utnd]nninlen iham pdrentes)
E. Bijie Berssman (79). Lala Hed (95), Anders Johansson (84), lMats Lagervall
(87),Valler Lannermark (87), Ula Lndgrcn (87), Chistina Nodell (87) Rune sjdden
(98) och Eik L{. Yryad (93).
Stvrelse

790 31 DJURA
Tfn bosl.0247 922 00
arb 08-627 25 62
mobil 470 212 25 62
e-post ann.lewis-llovd@ibs se

Olle Ek und
Kapiiolvagen 42
165 5S HASSELBY
Tln bosi 08-38 47 97
mobil 0705-30 36 86
e-posi o le.ekh nd@ home se

,j 75 64 JARFALLA
Tin 08'36 78 94
e'post inqemar.lundqu sl@swionei.se

181 46 LtDtNGO
rh 08 767 62 77

Berril Linden
VaLlmovdgen 16 B
191 43 SOLLENTUNA
Tin bosi. 08'96 25 78
arb. 08 55 53 30 35
e-post bcdiLl!.d9!@se aaa!ec.!!4

Bi&agatan 25
113 39 STOCKHOLI\,1
Tfn bosl. 08'30 07 46
arb. 08-616 40 02
e-postkain maNick@sachsska.sos sl.se

167 73 BROt\4t\4A
Tfn & fax 08-25 53 11

Trollesundsvagen 52 5 ir
124 32 BANDHAGEN
Tfn 08 647 13 73

Suppleantoch redakldr
Gitl Rosander
Fridshyddevagen 5
191 36 SOLLENTUNA
Tfn & fax 08 92 02 66
sommarbosl. 023-263 7l
e post ojil. rosande r@swienei se

S!ppleant och annonsakvisitor

791 45 FALUN
Tfn 023 253 84
e-post mspah rlofesiry. seru ces@le la. com

Per Hakan Abenius, Tore sve.sso.

Bielita Nordling, Kjell Angelid

Bircltia Fryking-Larsson, Birgit Wendt, vakant

Erlk Gannedahl, Ma. anne Lissdanlels

Slaggaian 21
791 70 FALUN
Tfn 023-283 25
sommarbost. 023'440 41
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Excellent - ett bdttre resultat
Vi vill ge dig en b1ttre lAsning

An vad nagon annan kan. Vi fitrbdttrar och uthkat vera pro-

dukter och tjAnster under namnet Excellent- Allt med melet -

ett enklare och liinsammare skogsAgande fdr dig,

www. stor a e ns o. com/s kog ,ro*or*rS


