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iKelahtiiren har criet---
Vilken ftijjd att vara rcdaktdr niir det
finns se menga intresserade kamrater
som sjalqnant sander bidrag! Tack!
Och vilken sorg att vara.edaktdr n:ir
utr'4nmet, som denna ging ar extra
begrzinsat, inte racker li alla intres'
santa inliigg. Men foftsatt att skrival

Icir att iindock ge utrymme till sA
menga som mdjligt fattarjag mig kort
och vill bara tacka Hans-Anders
Bergqvist, E. Bdrje Bergsman,

Ove Dahlshand, Uno Flodems och
Elisabeth Lundgren-Roos ft;r Era bi-
dmg. Jag ser fram mot att publicera
dem i niista Arsskrift!

Ett stort iack Sven till en av vera
yngsta medlemmax, Lena Spegel, stu-
dent 90, som se ftirtjanstfullt skdtt
det tekni ska. Lena erbjdd sig spontant
att hjalpa till ntu vi ftefades och upp-
tiickle att vi bida var falustudenter
pe Hawaiil

Gift Rosander

Midvinterblot pA Bdckehagen
Ett vackert vinteriandskap vid Varyan,
en ganmal bergsmansgard huset
med anor fian 1 700-talet, garden om-
namnd redan pe 1500-talet en vit
sjijstuga, ljusslingor i traden, mar-
schaller Inonrlus sprakande bmso!
ljus, viime, god mat, dans, tevlig
samvaro sadant var Midvinte$lotet
pe Backehagens herrgerd en lijrdag
kvall ijanuari 2000.

Olle Eklund, student -58, med hust
ru Margareta hade generttst uppEtit
sitt {tidld.ahem 1br fctreningen och
gav oss alla en fl:ikt av det liv som e1l
gang levts pA gerden, dar ijveffe-

ningen star intakt sedan familjen flyt-
tade dit 1945. Manga fester har hel-
lits dar, och det lir inte varit utan sk:il
som den sfora sal€n en geng kallades
"megliil1an". En av deltagama, som
q,ckte det var szirskilt intressant att fe
komma till Backehagen, var Robert
Pettelsson-Olin, en sentida attling till
en av de tidigare agama. Med sin
studentergang -84 var han yngst
medan E. Bitde Bergsman, student
-32, med aldems dtt hdll tacktalet,
manande fram skuggor ur det fdr-
gengna.
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Kdnslig frir drag...
Pi iildre da'r har j ag blivit kanslig fdr
dng. Jag kanner detta har och nu som
ett starkt lv;irdrag. Det ar sA shrkt att
j ag Ar sAker pA att inte ens treglasftins
ter skullc minska det .

Det drag som jag ialar om 5r ett
sus av historiens vingslag. Med detta
{brhiller det sig si hiir

Idr drygt 20 dr sedan skev Arne
Montan i Falu Kuriren en atikel om
en brukspatron Westblad pA Gass-
arvet. Han ansegs vara fijrcbild till en
av Selna Lagerldfs personer, "Onkel

Teodoi' i novellen Dunungen, som
ingar i samlingen Osynliga Iiinkar

I aftikeh e@rges ett par fotogra-
fier, som av vissa skiil Sdrog sig mitt
intlesse. Ett av dem skulle ha tagits
1845 och var i sa fal ett av de fctrsta,
som lagits i Falun- Fotografiema var
s.k. dagerrorypier, uppkalladeefter
uppfinnaren. f 'ransmannen Louis
Dagucnc. Han beskrev metoden I 83 8.
Jag skulle gama vilja he a ett sedant
tidigt fotografi i minhand.

Dagerotypjerna uppgavs i origi-
nal finnas hos niimndemannen Erik
Konrad Aspenstcjm i Uggelvike[ Jag
ringde dit och fick av dottem Ingrid,
som jag kende, ldlte att komma och
titta pe dem. SAskedde. N:irjag skulle
gi fiigade Ingrid: "Men vill Du inte
traffa Pappa ockse". Detta hade jag
inie tinkt mig eftersom det var kint
att han var svftt sjuk. Jag tackade
naturligtvis j a och bjdds stiga in i stom
salcn, darjag fann honom, stddd av
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kuddar, sittande i en soffa. Niirva'
rande var ockse hustmn Elisabet.

Jag fick nu h6m anledningen lill
atl dagen'otypiema fhnns just hos
Iamiljen Aspenstriim. En farbror till
nimndemannen hade bott pa
Bickehagen och dar hall bruks-
patronen Westblad som inhyseshjon.
Jag fick ocksi hdra att Westblads
namn ar fitrknippat med muntligtbe-
varade mer elll3r mindre osannolika
be ittelser Mitt intresse blev vackt
liir afi Ie rcda pe vad sorr k unde var a
verklighet bakom dessa skdnor.

Sett i backspegeln kan jag konsta-
tera att jag kom att tlaffa 111in sages-
man "en minut liire tolv". Veckan
diirye hstc jag dctdsannonsen.

E. Bdtje Beesnan talaL



En av ledtuAdama {iir mitf foftatta
s6kande faDn jag redan pa texten till
en av dagenotlpiema. Pi den nyare
av de tv6 ster fiiljande: "Ar 1858 den
I maj kI I 0 eftermiddagen afled min
enda dotter, min ?ilskling, mitt hopp,
mitt allt. Med hennes bo geng allt
{iidntat....".

Selma Lagerl iif bidrog med )tter-
ligarc en uppgift . Se h:ir skiver hon:

"...Onkel Teodor dr sli otroligt
rik... och vdrdsl6s... Onkel bryrlde sig
inte am var han slAngde bort sina
pengar Han hdde stdtt pd toiEet i sta-
den och kastat ut sibelpengar At
gatpojkana. Och att spela bofi ett
par tusen riksdaler pd en natt oLh
tinde sin pipa med tioriksdalers-
sedlar, det var det vanligaste Onkel
9joftle.. ... 

"

Aptiten att veta mera blev veckt.
Det foftsatta sdkandet ledde till lands-
aftivet i Uppsala, dar man inlijr mitt
fii.anmiilda besdk hade stiillt i ord-
ning ett uppdukat bord av dokument
ftenmitte]1 och senarc delen av 1800-
talet. Ur dessa kAlor och ur andra
uppgiJtef bland annat i en uppsats
av Selma Lagerliifkaruuren Sigvad
Lindqylst (Selha Lqgerw pd Gass-
arwt. Gammalt och nytt lrdn Da-
lana. Sanmanfi)rt u Falu Kuiren
dry. 195 5- 1 958,s. 2 1 8-22 1) viLxtebll-
den fiam av ett ]'tterst tragiskl m:in-
niskoiide.

Brukspatonen Carl c. Westblad
hade det vai fiispiint nar han efter
fadems dcid 1834 ervde en stor fiir-
mdgenhet. Han blev aigare till Gass-
arvet och tili en bebyggd tomt mel-

lan Stom Torg€t och liskrorget i Fa
lun. F6rutom kopparhyttor l:ings
Rogsan hade han h)ttor ockse i Fa-
lun. Han gifte sig "finf' och lyckan,
blev sior n:b en dotter fdddes den 22
sept. 1844. Gud.j€n blev dock korr-
varig: den 9 oktobcr diir hustrun.
Detta blev lijr Westblad b6dan ti1l
slutet. Tidigt kan man spAra att han
bcirjade tappa sugen. Det definitiva
dmpslaget kom niir den l4-erigadot-
tem dog av scharlakansfeber

Magist.atshandlingama i lands-
aftivet visar CarI G. Westblads allt-
mer lorsanrrade ekonomi. Det hela
slutade med konl:urs (1882), vilken
enligt inledningen t i l l  konkurs-
handlingen "ti[ nagon del torde har-
leda sig lmn llar]s alltid stola fr:ikos-
tighet mot siwal \riimer och bekanta
som ock andaa personer". Det sist-
n:innda e. e]1 {iirmildnnde omskriv-
ning av det festande, som Westblad
iignat sig et. "Han kunde bjuda hela
teate$alskap, som besdke Falun,
att dagar i stlzick vara gaster i hans
hem" er ett av vittnesbdrden om
Westblads faittsinne med pengar.

Som redan nzilnnts bodde West-
blad under sina sista Ar som inhyses-
hjon p6 Biickehagen. Han dog diir i
ol{tober 1893. Enligtboupprecknings-
handlingen av 12 dec. 1893 visade
boet en bdst, med Kopparbergs
sockens Fattigvard som den stcjlste
foralringsAgaren.

Under rubriken "Diverse" i
boupp-teckningshandlingen fanns
bl.a. m kikare, en "pounschbal" och
ett Biribispel (ett under I700-talet och



under 1800-talets lorra helft vanligl
hasardspel). Kikaren har i den lokala
och fantasifyllda mltbildningen spe-
lat en stor roil:

"...Carl G. Westbtad hade gdrd i
Falun och bodrle ocksd pd GassaneL
Dtir sk lle han ha ha|t en stor och
stark kjkale, med vilken han hunde
iaktta de snickare som lade t\k pd
hans hus i Falun sd att cl" inte stop
pade spik i Jickorna nrir de gick

Det :ir enligt min menhg fijga fto-
ligt an Selna Lagerliifnegonsin tlef-
fade Carl G. westblad. Visserligen
vistades Selna pi Gassarvet som-
rarna 1892 och 1893, men det
lirsupna inhyseshjonet pe Biicke-
hagen kan knappast ha varit ett um-
gange for "det fina folkef' pe Gass-
aflet. Det dckte med de mer eller
minalre sanna historiema fdr att Selma
kunde skapa en figur av honom. Ge-
nom "Dunungen ', skiven 1894, har
westblad blivit vairidsber6md.

Jag hoppas att jag kunnat f;i er alla
att k:lma dnget av histodens ving-
slagjust har pa B:ickehagen. Ett vamt
tack ftir att vi fick komma hit.

Gunnel Notdlundh ach
Bigitta Notdling

E. Bo4e Berysman



Ldrarminnen fren Falu H6gre
Allmdnna Ldroverk 1 940-45
I nsp i re rad  av  Per  Skog lunds
Klotisminnen i Arsskri l ten 1997
skrev Paul Dubois, student -45,
necl sina minnen av denne och
nAgra andra larare.

Lektorn, fl.dr Johannes Kje striim
efter en ditida seriefigu kallad

"Klot-Johan" eller varligare "Klotis".

Klassflrmmet i nora iinden av
hu vudbyggnadens bottenvaaing, ver-
vinter med sol. Samdiga iippnings-
bara fiinster har sdtt ijppna under ras-
ten och dessutom har tvS lustigkurrar
lagt lektionssalens teimometer pa
fiinsterblecket och fiir sakerhets sl:ull
baddat in dess kvicksilverkula i snii.
Strax innan "Klotis" fdrvantas
komma, stiings ftinstren, temometem
befrias fiin snri och hiings Ster pA sin
plats. Temperaturen i klassrummet ?ir
kanske 15 grader.

Kjellsti;m: "Ste upp! civ akt!
Goddagl Sitt nerl" Sedan han ryllt i
klassboken, seger han till ordnings-
marnelr 'Det kiirms svalt hii. inne. Se
efter vad termometen visar".

O r d ni ng s m a n n e n :' 1l io gr ader."
4elsr76nt.. 

"Det iil viktigt att Ni
hte blir lbrkylda. Alla, som se iins-
kar, lar satta pe sig ytterkhdema."
Denna hemtning av ytterkleder i kor-
ddoren, petagning av dem samt eter-
intagandet av b?inkplatsema tar avse-
v:ird tid och fbrkortar d:imed lektio-

nen, vilket naturligtvis var upphovs-
miinnels syile.

Klass RIIa, enbart "gossar", klass-
rummet hdgst upp i institutionsbygg-
nadens vestla Ande, mitt emot skriv-
salen. Lektion i svenska islandska
och nordiska sagor. Eric "Boren"

Nordenstiim Hser och konmer fram
till ordet kittja.

/(ielbtdm stoppar upphsaren och
fragar ut dver klassen med sin negot
gne iga stemma: "Vet Ni vad k:ittja
2L?"

i(/a,sser.' mer eller mindre i korus:

fjelst/im.. "Ja men Ni har vel hdrt
talas om keta hastar?"

Klasseh: "NAeit-e."

Kjellstriim: "Nordenstrijm,

ge ilam till tavlan." "Borcn" gilr se,
varefter Kjellstdm leveremr en Eng

och ftirmodligen invendringsfri
hifledning av orden "kiittja" och'tif',
vars huvuddrag Boren efter Kjell
striims dikamen skiver ut pA tavlan.
Nar utshiftell {ir klar, gdr Boren en
antydan till att etc€A ti[ sin benk,
varvid Kj ellstrdm omedelbart stoppar
honom med orden: "Nordenstr6m,

strykutl Rekor kan komma! Rektor
kankonDna!"

Iqellstdm unden/isadeju i svenska
och histoda, Han var i vissa avseen-
den mycket ambitiiis i denna under
visdng. Saledes lat han fdr egna



medel pa vit kartong i ett fbrmat nar-
mast likrande tue A4blad lagda pa
tvaren efter varandm, i spalter t ycka
A. AnaL Hendelser i respektive B.
Svensk historia, C. Allmiin historia,
D. Svensk litteraturhistoria och slut
ligen E. Allmen litteraturhistoia. Allt
fiir att vi skullc kunna koordinem ske-
etrdena. Kaftongen var vikt langs den
ve ikala mittaxeln.

Vidare hade han sammanstelt en
stor sanrling svafi-vita skioptikon-
bilder med illustrationer till historia
och litteraturhistoria. De, som dkade
bo n?ila Kj ellstritms bostadi'tsacka-
g6rdama", fick det inte sA uppskat-
tade uppdraget att pd morgonen
hamta tve, niistan halvmeterlenga,
fackindelade tralador med
skioptikonbilder i Kjellstr6ms bostad
och pd eftermiddagen 5te$6rda dem.
Detr tidigtbortgangne Sten Maritz var
den flitigast arlitade ladbitaren.

Bildvisningama iigde rum i
geogafisalen - hiigst upp i hurud-
bygglladen, ovanfdr kollegierumm€t,
d?ir langa habankar var uppstallda i
en bmnt sluttande folmering. Pa en
hiig plattfom stod den imponerande,
kombinerade skiopti- och
balloptikonapparaten. Deftamed-
{iide, att den vitkalkade projektions-
)tan hade sin underkant nastan tve
meter 6ver golvet, vilket i sin tur
ledde till att intressanta detater i bil-
den inte kunde pekas ut med en van-
lig pekpinne. Till detta ;indamel an-
vandes ett mindre metspd. \/id ett till-
fiille visade Kj ellstr6m en illustrafion
till en norsk vikingasaga. Bakg|m-
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den var den, att fte vikingahiivdingar
med sina mzin och fartyg hade dmb-
bat sanrman. Som brukligl var, vann
den ene och lyckades ta den andre tiil
{enga och binda honom vid skepps-
masten. Denna scen med den bese-
grade hitvdingen bunden vid masten
och segraren och ndgra av hans m?in,
visades pe en skioptikonbild.

I(jerlsrrdm.' "Och vet Ni vad som
hiinde sen?"

i74JJe& enbalt "gossar" i 16-17-
e$aldem: 'Niiaa-ii."

Kjellstbn: "Jo, Ni, sen g:illade
dom honom, Nil" (i det ati han med
fisksp6ets topp gjorde en skiirande rii-
relse i grenen pe den arme hdv-
dingen.) "Och sen Ni, sen iir en karl
inte mycket verdl"

En annan episod: en av mina
klasskamrater i g),rmasiet var mycket
intresserad at och dul:tig i matema-
tik, fysik och kemi, medan dr.riga
iinrnen endast egnades ett mera fdr-
strdtt intresse. En fdljd av detta var,
att han ofta hade svert att firna l?imp-
liga uppsats:innen.

Vid ett tillliille hade var kemila-
mrc, "Korken:' And€rsson, till min
kamrats dedje givit iitrmet "Salter".

Amnet behandlades utomordentligl
val, enligt amnesgranskaren-kemi
lararen och iiven fCan spraklig syn-
punkt fann uppsatsen nid inliir Kjell-
strdms dgon. Han hade sannolikt in-
sett, att ftjfattaren ifiaga endast var
Iinalrigt intresserad av ernnet svenska,
mer ville iinde fdNdka diskutem ne-
got i uppsatse4 varvid lijljand€ dia-
log utspann sig.



Kje striit t: "M.,bli det a.lltid etr.
sall, om man blandar en slra och en
bas?"

M, negot initerad dver den i hans
dron enfaldiga fregan: "Jaa".

Kjellstrim: "JaM . ni, nloh[ndra-
nittionio gdngerni, men den tusende
M., den tusende....

Ytlerligare: Kjellstrcim propa-
gerade ltl rysisk haning och iijrkla-
mde en dag, alt han minsann sprang
kortare stdckor kings Bergmestar-
gatan pe morgnama "men, jag sprin
ger nAra staketel se att det inte skall
synas se mycket".

Han ftirekom ?iven som vaktha-
vande liirare under liiluftsdagar Vin-
tertid upptradde han pi skidor och
ibland med ett mindrc vanligt )tter-
plagg. Detta utgjordes av en val till-
tagen, mailkble shngkappa med tilf
hcirande kapuschong, allt fodrat med
ett brandkersrcitt tyg. Kontrasten mot
rellor Aflders Vikal]s grAgrdna "skog-

vaktarkostym" i diagonaltyg med
spetsb].{or var ninst sagt sleende.

Lektorn, teol. lic. och lil. kand. Elis
Gustavi, var en omtyckt larare,
vars zimne pA realgymnasiet,

ledde en stor andel av moryonbdne-
ma. En tennin hdl1 han en sede be-
tlaktelser king amnet "kdttets lustai'.
De nzbvarande kommer ftjnnodligen
alddg att glijm-ma avslulningen pa
den sista av dessa: "Dansen dhh, med
lustan iihh, air som €n barlotadans tjlil!
pA en stubbeker"

Adjunktetr, f i l .  mag. Edvin
"Korken" Andersson,

liirarc i kemi. oknamnet
liir ha uppkommit ge-

nom hans anviinddng
av skorrande r,

"Man tagerff ett
prrro vrrrdrrr
och sAtem r en

:,'i I korrk." "Kor-

officer i luft-
v?irnsart i l ieriet
och livligt intres-

kr istendom, inte
allm:int om{attades
med nagon
stdre en
tusiasm.
L e k t o r
Gu  s tav  i

lingen inom denna vapengren under
det under min gynnasietid pegeende
krig€t. Han hade vidare en nAra sl2ik-
ting, som hnde anslutit sig til1 den
skara, som ansag att det svenska spre-
ket borde stavas som det uttalades -
s k "nystavare".

Mot denna bakgrund var det rela-
tivt liitt att fe atminstone den fo$ta
delen av en s k dubbeltimme i kemi
helt agnad et exempeMs en diskus-
sion om 40 llun kontra 75 mm luft-
viimskanoner. Litet svarare var det
att uppna samma mel genom en av-
ledning mot 'hystavning". Men det
gick, Aven om "Korken" menga

1 1



genger blev sa arg dver nystavnings-
iddn, att han dvergav amnel och ater-
gicktillkemin.

I linje med hans intresse fd.
luftviimet 1e9 hans jijr varje a$kull
upprepade forevisning av hur en
t€rmitbmndbomb var uppbyggd - och
hul den fungeftde. Han stallde en
mindre blomkruka pi en asbestskiva
pa den svartbetsade biinken mellan
elevema och svafta tavlan. I krukan,
vals bottenhei var tilltapp! halldes en
liimplig dos vanligen nagot ldr stor
- av en blandning i pulvedom av alu-
mhium och jiimoxid. Innehallet an-
tiindes och brunn explosionsartat u]l-
der utveckling av eld och rdk. Den
sistnamnda avsatte sig ofta i det vit-
menade takef och medliirde, satnolikt
efter patalande ften vakhniistaren Karl
'Napoleon' Johanssonellermaskinis-
ten Johan Aberg, att rektor Vkar ffir-
bjdd experiment med bmndbomber
inomhus. De fo satte pe den bake
skobArden.

"Korken'gav oss lzl\or i slutet av
vade lekion men han litrhdrde oss inte
oftare iin cirka en geng per termin.
Kunde man de svara hyfsat, hiijdes
beb/get ofta ett pinnhel om inte, ekte
det ned motsvannde strecka.

Adjunlften, fiL mag. John For:sslfug,
liirar€ i bl.a. matematik, ibland med
namnet "Grogg-Johan". Huruvida
denna benitnning var motiverad eller
ej, undandrar sig min bediimning. Hao
var kand fitr sina ibland fantasifulla
uhop, som: "Vad in i Gota lejons
apostoliska bekuinnelse sager du,
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pojk". Matematiklektionema bedrevs
fdimst se, att Forssling, sittande i den
till golvet nedflyttade katederstolen,
kallade fiam elevema, en i sarder, i
"bankordning", varcfter de fick ge dll
tavlan och rekna ett exempel ur
laroboken. Till skillnad frin sin
matematikkollega, "Mag-Olle", som
bar eftemannet Olson visade Forss-
ling ibland prov pA humor. om det
gick osedvanligt bra ftjr den akluelle
elev€n, kunde Fo$sling utbrista: "Du,

ta €tt till mens korken :iI ur!"
Iorssling bar ofta en gregrdn

"sportkostym" i diagonaltyg, med
spetsblxor och benlindor och fbr att
tillfredssblla sitt nikotinbehov i sko-
lan tuggade han flatad tobak. Denna
liirvamdes i en metalldosa och atskil-
liga var de elever, som fick ett erbju-
dande rmder lekionstid om att ta
en bit ur den ftamstrackta dosan. Jag
upplevde dock aldrig att negon artog
erbjudandet.

Kaptenen och gymnastikdirektijren
Sven "Kapam" Ljungqvist Uirde oss
bl.a. attkomma i tid: "Gossar, den som
kommer i exakt tid, kotrmer fem mi-

nuter fdr sent!". D€n
korta och tunna kapp,
som ingick i  "rega-

li€rna", uppskattades
inte av dem, som blev
utsaita fdr den.

Paul Duboie



Hans Werth6n
- en framgangsrik faluscholar
E Biirje Bergsman, student -32,

och Sven Lalander, student 37,
tecknar en mdngsidig bild av en
mangsidig falustudent.

De 1 Soolalsgestalter som av havd
ses som de mest kiinda elevema ften
vAr skola iir tukebiskopen Johan Olof
Wallin (1779-1839) och uppfinnaren
custaf de Laval (1845-1913). Hans
Wefthdn kommer sannolikt att fram-
sti som den mest kande av falu-
studentema under l900lalet.

Hans werthdn avled den l januari
2000. Han blev ftiremil for minga
uppskattande mimesteckningar fran
peBoner inom fiiretag och organisa-
tioner I ftireliggande artikel har vi
Iilsaikt skildra Hans Wefihdn som
peruon, faluscholar och trogen med-
lem av Fdreningen Gamla lalu-
kamrater samtidigt som vi eterger
ne$a dmg ften hans ve*samhet hom
nfingslivet.

Ur slaKkrtinikan. - Morfadern
skjuten av en indian
Hans Werthdns farfar startade ett ull-
spinneri i Habo i nordviisha Smaland
vid V?ittem. Tve av sdnema bland de
tolv syskonen dvertog uilspinnedet.
Hans Werthdns far, Oscar, blev ingen-
jdr- Mellan syskonen redde en stark
slaklkansla. Det ganrla familjena net

Johansson ersaftes av det av sjctnVat-
tem inspirerade namnet Wefih€n.

Morfdraldrarna var ocksi sm6-
liinningar, frAn Kalmar Bagge szigs
ha varit sprikbegivade. De emi-
gremde i unga er till Kanada, diir de
antog det engelska namnet Evans,
Morfadem, som lycks ha varit aven-
tl,rl ig av sig, arb€tade vid ettjamvags-
bygge. Han blev skjDten och dddad av
en indian; aven hustrun skadades. Hon
fl]ttade tillbaka till Kalmar med dot-
tem Mabel, som sattes i skoh dAr.

Hans Werthen - industtichefen
Fotograf Leif Erik Nygerd

(Ur Menads Jounalen Nr 1, 1985)



Hans fijraldrar, Oscar \Vefthen och
Mabel Erans, triili'ades i samband
med ctt operabesdk i Stockholm, dit
Mabel blivit bjuden r! en karnmt.
Oscar llck anst:illning pA ASEA i
LudVika. Eiter ett elbjudande atl b1i
disponenl i cn skuvtabrik i FalLrn
fl),itade l'amiljen dit. Fabriken gich

dock i konkurs. Fdraldrarna startade
di och drev gemcnsamt ett musik-
liretag i Falun. Osca. blevutetkand
som lugn och llstlStcn, Mabel sonl
originell. humoristisk, iiverbegdrad
och med besumda esikter. I Falun
fdddes (1923) Hans' syster Sorja, giii
Pemevill (och GFK-irre). De tvasys-
konen hade mycket goda rclationer
t i l lva|andra.

Radion vaf under starLutveckUng;
en ircnd som Weth6ns lnlrsikbolag
utnyttjade genom 1-cjrsiiljning av ra-
dioappalater. Samtidigt saldes gram-
mofoner och musikinstrlLment (piani-
non). Fdrseljningen skeddc vascntli
gen genom agenter Det beriiilas alt
Hans l]ck hjelpa till genom att pir sin
cykel le 'erera radioappafatef och
grarnmotbncr till kundema. Hans var
redan som ung nycLet intlesseladav
dessa apparat$ och kunde aven re-
parera siidane niir si bchcivdes.

Aftiifema bcdrcvs fren bostaden.
Enligt uppgiftcl i skolkataloger bodde
famil.jen till och 1llcd hdstteflninen
1936 pi Ber$iistaregatan 9. Deref-
tef  bl i r  adrcssen Pronenaden l l -19
och senafe en f'estighei i nona anden
av Bljndgatan. Familjen hadc som'
marbostad i Cl'urdsct.

Hans Werth6ns curriculum
vita:
Familjeuppgifter

Hans Werih6n fdddes Ludvika den
15 jLrni  1919. F6rebfar:  ingenloren Os-
carWerlh6n och N,4abel Evans. Gllt 1950
med clvllekonom Bitta Ekslr6m, dotieriill
dlrektdr Gunnar Ekstr6m och Greia Kreu'
ger.Tre ddtlrar (N/arianne, Louiseoch Li-
llan). Alia barnbarn.

lJtbildning, anstalln;ngar m.m.

Elev vid Falu Hdgre Allmanna Laroverk
fran intradei h6slterminen 1930 (s'arig
realskola) till studentexamen 1938 (3-arig
gymnasielinje).

Ulexanr neradften KTH, fackavde ningen
fdr elektroteknik 1942. Teknologje licen
tial 1946. Forste assistent pd KTH 1942-
46 tadioleknik). Anstelld I namnden idr
lelevisionsio|skning 1947 51, avdelnings'
chef paAGA:S Tv-laborato um 1952-56,
vice VD lNeJa 1956-59, produkl ions'
direkidr i L. [/]. Ericsson 1960, vice vD
dar 1963-67, VD AB Electrolux 1967-74,
arbetafde slyrelseordldfande 1974'81,
ordforande 1981-91, hedersordforande
sedan 19S1.

Slyrelseordldrande iL. [,'1. Ericsson 1981-
1 990 sami ordfdrande I lnd usirifo|bundet
1981-1983.

lnvald 1973 och 1991 hedersledanrot i
Kungl. ln genjdrsvetenskapsakaclemren
(lVA). l,4edlem av Sa lskapel Stadsbuds-
karen i Stockholm 1974

Ar 1978 teknologle h€dersdoklor vld
Chalnrers Teknlska Hdgskola i Goteborg.

Ledamot av Johan Gottlleb Gahn Akade
mien 1988.



En studentkull med manga "4"

Hans Wefthdn tillhdrde en studentkull
med (]tt slort anial "A" i betygs-
joumal€n. Hans fick "A" i malema-
tik (siv;il allm:in som specialkurs)
och tsik.I k€mi samt i kristendom,
engelska och franska fick han "a".

Arskursen hade pefalande menga
elever, vilka senarc natt ftamskjutna
positioner i samhallet. Till dessa kan
ocksi *iknas ett par elevu som fl]t
tade till andra skolor frin gymnasiets
andm arsl:urs med UlfafTrolle och
Cumar Hambftcus som exempel.

Ett Hgt bel)'g "B"i "gynnastik

med lek och idrott" v;icker fijrvening
eftersom det inte pekar fram emot
Hans'rykte som or:idd monterare av
anten ner pa hustak i Falun, bergsklafi-
Iarc och Matterhorns-besegrare.

Omddmen om Hans fran
gynmasiekamraterinnehilleiord som
v:in1i ghet, omtiinksanrhet, kanratlig-
h€l skAmtsamhet och trivsamhet. En
av sagesmaffren befittar om det mo
raliska stdd som Hans gav da det
g5llde att mhska den depression som
ffirorsakades flera av kamratertra av
en "Caligla" blard larmna. Denne
var en klart psykotisk person, som
lyckades minska klassen fran 31 till
16 under gyinasiefuen. Genom sitt
smidiga satt undvek Hans Wefihdn
sj5lv kontiove$er med denne.

Haigskoletiden

Efter sin studentexamen veren 1938
kom Hans samma h6st in pa KTH:S
avdelning lijr elektroteknik d:t han

blev en recepliv och iftegaszittalde
studerande. Liksom menga av kam-
raterna inkallades Hans t i  l l
bercdskapstj:instgciring hdsten 1939.
Han fick eteNanda till KTH palcil-
jande hijst och h2imtade in den fijrlo-
rude studietiden sa att ltan var fiirdig
civilingenjdr 1942. Hans deltog ak-
ti\'t i karlivet samtidigt som han ag-
nade sjg at viss af[irsverksamhet ge-
nom att skdva ut kompendier, som
seldes till studiekanrater

Hans Werth6ns roll vid ut-
vecklingen av televisionen i
Sverige

Hans sags dll sina lbral&ar ha dekla-
rerat att 'lag ska ordna sa att ni kan
se bio hemma". Detta bdr nog tolkas
som en viljeinriktnilg och inte i fij$-
la hand som etl prov pa en dvematur-
lig siar{iirmiga. De fcirsta Tv-paten-
ten uttogs namligen i mitten pa 1 920
talet. Den ene av ftjfattama (EBB)
fick fd. vara med om experiment som
nagra teknologer gjorde med tridliJs
dverfiring av rdrligabilder peKTH:s
studentkar, toligen I 93 8 eller under
valtminen 1939.

Cenom sinaovan angivna anstiill-
ningar som l:e assistent i radiotek-
nik pa KTH och i namndcn fdr
televisionsforskning kom Hans
Werthdn i narkontakt med den tek-
niska ulvecklingen inom omredei E[-
ter ett studiebesdk i USA bdiade
Hans tillsammans med kamratema
Bjdm Nilsson och Olle Franzdn att
inhoducera televisionen i Svedge ge



nom fdrsctk seval med lelevision-
skameran '}4atilda-' som med sandare
och mottagare. De genonriijrde under
ercn I 95 0- 1953 regelbundna fijnciks-
siindningar fren KTH. Verksanheten
dveftogs difefter av Sveriges Radio
med siindningar frin divarande K 1
vid Lidingdvagen.

Hans Werth6ns insatser inom
del svenska neringslivet

Sina mest b€tydande insatser liir det
svenska naringslivet &jorde Hans
Werthen inom Electrolux, der han pa
Marcus Wallenbergs initiativ er 1967
uhigs dll VD och koncernchef.

Omedelbart efter sitt tillh:ide klar-
gjorde Hans liir personalen de atgar-
der han anseg nddvandiga {tir ltjreta-
gets dverlevnad och utveckling i den
herdnande intemaiionella konkuren-
sen. Han genomdrev etgifderna med
fasthet och konsekvens, vilket bl.a.
medfijrde betydande personalned-
skamingar, inte minst pa chefspos-
tema, samt stdrsta mdjliga sparsam-
het inom alla ommden. Stora och dyr-
bara kontomkomplex s5ldes sev:il i
Stockholm som i London och Paris.
Kontorspe$onalen i Stocklolm fick
fl]tta till den gamla dammsugar-
fabriken pa Lilla Essingen. Sjalv
jijregick han med gott exemp€l ge-
nom sitt spartanska kontor,

Fijr att 1A in pengar saldes hela
akiieinnehavet i det amerikanska
Elektrolux Corporation, liksom i
negra andra dotterbolag, som inte
ansegs viisentliga fdr den fo satta
verksamheten,
16

Den fti$iittrade fi nansiella stiill-
ningen utnyttjades ftir en aggtessiv
fftrvarvspolitik ftjr att iika den inter-
nationellamarknadsandelenpd kiim-
omridet (vitvaror). Hiiri genom kunde
pmduktionskostnadema ftirdelas pi
sfcine serier och prisema halas kon-
kunenskaftiga.

Totalt inkdptes under Hans
wefihdns chefstid flera hundra fdre-
tag. Som strateg och Iij.handlare var
han personligen engagerad i flerfalet
av dessa all)rer men han var ockse
drivande fbr att inlemma de nya iij-
retagen i koncemen. De viLligaste
fdwiirven var Zanussi i Italien och
Wlite i USA. Under Hans Werthdns
tid 8o-faldigades omsattning€n och
det ekonomiska resultatet :inda mera.
Iitretaget blev en av de stdrsta kon-
cernema i vzidden inom sitt omrede.

Som styrelseordfdrande inom
Ericsson var Hans werih€n med om
att Itjreiagets datodserade telefon-
vaxelsystem (AXE) blev en global
storsaljarc och att fiirctaget etablemde
sig som v?irldsaktdr inom mobil-
ielefonin.

Hans Werth6nfonden

FdI att hedm Hans Wefthdn {iir hans
insatser inom ntuingslivet stillade
LMEricsson och Electrolux er 1990
en fond, ltdrs Werthanfonden. M
fiirvaltar de omldng 50 milj oner kro-
nor, som utgdr fondkapitalet. Sedan
1992 delar fonden ui stipendier till
yngrc personer, verksanlma inom
teknik- eller ekonomiomredena vid
hdgskolot universitet eller inom na-



dngslivei. Stipendiatenaskall genom
studier eller arbete i kvalificerad ut-
hndsk mitd vidareutveckla sin pro-
fessionella kompetens. Ar 2000 utde-
lades 23 stipendier med ett totalt
belopp pe 2,8 miljoner kronor De
enskilda stipendiebeloppen varierade
detta :ir ften 40 000 konor till 225 000
kronor,

Undertundig humor. aldrig
svarslais
Miinga exempel pe Hans Werthens
slagf:tudighet bar anfijrts. HZII eti ur-
val av dessa:

Hans \Verth6n hade avskodat en av
siDa medarbelare i toppen av ftireia-
get, vilket han kommenterade se-
lunda: "Tva tuppar pe samma dyng-
hijg - det gar inte."
Eft er vitvalxf ijretaget Electrolux' kctp
av G*ingesl

Reportern: "Har kirn man vAl inte
vanta ndgra synergieffekter?"

Haos Wcfii6n: "Det er inte bruden vi
vill ha, det er brudkistan".

Om vikten av snabba beslut "Man

saljer ioga julgranar pa annandagen'
och av att inte stanna pa halva vagell
vid sitt agerande: "Har man ont i fb-
ten lcinar det sig inte att kopa en stcjne
sko".

Hans sag det komiska i alla situa-
tioner. Efler en mindre lyckad atnir
se' han: 'Nu mdste vi hitta en stdrre
idiot:in oss sjalva".

Prestigel6shet i iijrening med hu-
mor vNas av ett uttalande nar enj apan
i en a]]iir ville "fidda ansiktet" pa
Hans: "Mittansikte behdver inte lad-
das. Betala skadestandef '.

"Nar det ger deligt har man inte
tdd med prestige, nar det ger bm be-
hdvs den inte."

Stuclentkanratema Hans Wenh'n ach Richad Wersall vid s1-Arsjubitet 1gAA. Fotagraf
Stina Berysnan
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Sagt om Hans Werth6n

Om Hans Wefthdns djawa och ftam-
getrgsika initiativ inom n?idngslivet
ger minnestepkningama en god in'
s',n. En fin sammanfbttning av dessa
skevs i IvA-aktuellt februari 2000,
ur vilken vi ger nagra citat "Sallan

har en avliden indushimans gaiming
beskrivits sA posit ivt som Hans
werth6ns", "Ocksi hans personlighet
hdrde till det landets joumalister upp-
skattade", "Legendarisk och under-
fundig och Svedges fijmiimste lijre-
tagsledare under 1900-talet",
"Storheten hos Hans Werth6n Eg i ati
han aldrig vax svarslds och alltid seg
optimistiskt pa mitj lighetema att klam
av sverighetema" , "Ytterst iderik och
hade en mycket stor tillit till sina med
arbetare", "Han hade alltid tid fijr dem
som sdkte honom", "Inte bala en ban-
brytare n:ir det gallde att leda stora
litretag han var aven en ]'tterst skick-
lig tekniker och konstmktdr....".

I Nationalencyklopedin (NE) star
bl.a. ".. . . .Electiolux hade under
Wefltdns lealnirg en slnnerligen kaf-
tig intemationell expansion. Han var
en oredd debattdr...".

En saregen kombination av
olika egenskaper
Negra fifklarirgar till Hans Wefthens
ftamgengar:

Deo gundliggande oNaken kan
spiras i awsanlagen. I olika samman-
hang brukar modems afti$siirne och
energi ftamhellas.

En godmodig humor och ett posi-
tiv't satt att se pa dllvaron tu egenska-

18

per som genomslrade Hans' verksam-
het. Det skaflade honom vann€r inom
vitt skilda hger

Han fitrcnade ekonomiskt och tek-
niskt ku lande med handlingskaft
och konsekvens.

Hans Werthdn blev k?ind fdr en
ovanlig ftirmega att se det vAsentliga
i olika situationer Bland annat kunde
han snabbt skaffa sig en uppfattning
om ett fiiretag genom studiei av ba-
lansrakningen.

Impulsema ften hemmet i fctrc-
ning med en god grund genom en fiir-
namlig gymnasieutbildning, inte
minst i de naturvetenskapliga bnnem,
skapade eD stabil plattfom fiir fort-
satta studiel \.t vet med sakerhet att
Hans tillh& de menga, som i detta av-
seende vill ge iirar it den stimulerande
pedagogen KarlAxel wingardh, som
blev ftiremal lor ett saNkilt nummer
av vir arsskrift (1990).

Det ekonomiska sinnet kom 16. till
utfyck pe ett tidigt stadium och pa ett
satt som blivit till gagn litr ver skola.
Det g:iller Hans' roll vid placeringen
av den stipendiefond, som skapades
till lektor Wingardhs mime. Om detta
bedttar Rune Sjdddn i sin artikel i
nyssnamnd arsskdft "Karl Axel
Wingardhspremiefond gynnasie-
skolomas st6rsta". Hans Werth6n var
den ledande vid formulerirgen av be
sfimmelsema i gevobrevet. Det ur-
sprungliga fondbeloppet (7 000
kronor vid "stortreffen" i maj 1955)
uppgick 1 januari ir 2000 till l7 8 8 89



Blev en "kendis"

Hans Wetth6n hade goda relationer
till massmedia och liirckom ofla i re-
portage fren niiringslivet. Genom
Lasse Holmqvists Tv-prcgram "Her

?!r Ditt liv" i november 1985 blev
Hans Werlh€n en "kiindis" fdr hela
svenska folket.

Genom Staiens ljud- och bildarkiv
fick den ene av fiidaltama (SL) till-
sammans med GlK-redakdren (Gitt
Rosander) tillfzille se progammet, vil-
ket gav mdnga inblickar i Hans
Wefihens pe$onlighet, utijver dem for
vilka rcdovisats ovan. Inga ansheng-
ningar hade uppenbarligen spamts fijr
att presentera Hans Werth6n fdr TV-
publiken. H:ir negra glimtar

Fiirfom hush-un Britta kallades de
tre diithama in liksom tre av bambar-
nen. "Morfar bedttar se rotga histo-
def' sa' ett av bambamen.

Det var kant att Hans Wl3 h6n
uppskattade humorn i crdokiipings
veckoblad, vilket utnlttj ades se att han
fick mdta sjelva r€daktdren, Gunnar
Ljusterdahl.

Hans'inhesse iiir klassisk musik
bel6trades genom att en operasengare
fi ck upptfi ida. Den manliga kiisengen
hade i Hans en bem&are, frr vilket
Lunals Studentsengare tackade genom
sengliga insatser.

Bdd€ Liifgen, professor i psykia-
tri, Hans Werth6ns baste van fren
skoltiden, hade rest ften Oregon,
USA, fiir att bl.a. vittna om vaffrens
skaparkaft. "Hans var en konstniir

genom sitt skapande inom industrin."
Det var aldrig tikigt i Hans' sa skap.

Giista Bystedt, Elecftoluxchefen,
franlcill bl.a. att Hans Wefth6n blivit
stilbildare inom industrin genom sina
spaftanska vanor Enkla kontor, ingen
€gen sekrctemre. Han svarade sjiilv i
telefon och slopade mellanchefema i
organisationen.

En till inspelningen kallad cheffdr
det italienska storfdrctaget Zanussi,
som kiipts upp av Elecholll\, vithade
om att Hans Werth6n hade iirsteelse
ldr att ekonomi och historia hanger
ihop. En \D i ett amerikansll stofi-
retag i samma blansch, likaledes upp-
kdpt av Electrolux, fiamhdll att Hans
vunnit respekt vairlden iive! att han
var mycket skicklig i aflirer och att
han hade stor humor.

Lasse Holmqvist hade ockse bju-
dit in ett par bergsHeftrarkamrater, en
schweizarc och en svensk, vilka till-
sammans med Hans Wefth6n bestigit
Matterhom, 4447 m. ii.h. flera g6nger.

En gang lalukamrat - al l t id
falukamrat

Oavsett alla framgengar med fiirctags-
kiip, k?indisskap och uhnrtkelser av
olika slag fiirblev Hans Wefih6n en
av oss. Naturlig, generds och med
viinlig humor spred han tdvsel om-
kring sig. Ha.n var ofta med pe vela
miiten och pe vAm stoftraffar. En na-
turlig enLelhet var hans signum.
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Jordfastningen

Efter en tids sjukdom avled Hans den
I januari 2000. Jordfiistningen agdc
rum den 11 febrlLari i Kungsholms
kyrka, medbiskopen Caroline Krook
som ofrlciant. Den stora kyrkan var
praklisLt taget flilLsatt. I sitt tal an-
kndt biskop Krook bland amar till
Hans'uppvexter i FallLn och till be-
gynnelsen av hans alliirsrdrelse i iijr-
aldramas radioatfir. Hon framhdll
tevl ingsinstinhten so111 cn ddvfiader i
Ila1ls' verksamhet och understrdk
hms slarka kinsla ftjr familjen och
speciellt lor bambarnell: "Den som
inte er som ett barn kommel inte in i
Flimmelriket".

Minnesstunden efter begravnings-
akten Itgde rum i Gyllene Salen i
Stadshuset. Manga tal h6lls som alla
prisade Hans' unika egenskaper- som
menniska och sonl ftjretagsledare. De
tle ddttrama talade och beskev sin
beundnn tir fadem ochhans intesse
lcir l'ami1j en. Fcir Wallenbergssf:iren
taladc Hans Scharp. I-Ians Wuth6ns
bastc vAn ften gymrasictidcn, Bdde
Ldfgren, talade pA kanratenas vag-
naf.

Hans We1fi6ns begravning blcv
en v:ildig avsluming efte1 ett fixktbart
och verksamt liv.

E. Bdrje Bergsman och
Sven Lalander

Mer aft lesa
I  samband med ai i  Bdrje Bergsman
och Sven Lalander arbetade med
denna ariikel, fick de en oviiniad geva:
"Electrolux en sannsaqa'avSvenGud
(171 sidoo. Den handlaf llll dvervagande
de en om HansWerlh6n, bade som pea
son och som dynamisk, lbland explosiv
fdrelagsledare.

Boken kan bestallas direkt av:
Sven Guri, Kristinelundsvzigen 12, 3 tr
171 50 SOLNA. Telelon oa'O 50 071.
Priset.ir kr. 150. .
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Upprop
Den 16 november 1 920 avlel sekretefaren iden nybildade ldreningen Gamla
Falukainrater med postadress Stockholm, grosshandlareh Vilken Vilken-
son. fdliande manande rader:

I godc Dalnmiin .
Den v;irldsonfallandc sammanslxt

mDgen mellan td. studcmndc vi{l Fnlx
lriro!'erk lnnLar att Du skalliillabilagda
annriilnnrgsblankettl

r\ dcnna fi vi nAgra fiktigare dda
sonl koDiufcn Diti skaina 1iv. Mcn rilcn
utiiirligafe biogfafiska uppgiier iro val
komna nr elier senarcl Komihig an
Fdreningeus arkjv i* cnda riitta platsen
lijr Ditl sjiilvbiografiska testanren[ tilL

Med dclnd annr i ln i rgsblankel r  i
korrregisrret skalt jas icke liiogre st.
svarclrjsniirstarsm lcmr 1. 2. 3 begiira
n:innare uppl),sningar onl Dalamas \tora
sdnerl

Alen medlennrxr  te  Iandet .  t
Amerikar e1c. 1i1 iklig valuta lijr rned-
lcmsavgilten: genon F6rcninscDs rikl
llddandc liltcrutur komtna de i komakt
med del sanna kanrrlskrpets kraftstr-
tionl Och ilrnrnstonc tfe ginger idlgen
fA de anledning resa Lill Stoc]{]1olln ...

iljnb oss i vafa lora,irda anstieng
lingaf att taga feda pa sl nnnga som
mniligravde ganldskolkammrernal cii
lgcnom bifogade adresstbfiecknins och
se efter onl Du kan ul6ka deDsamnra med

H:ilsande Dlg. lccknrr
N,Icd vindnad fiir de iildre och mitdhet

Strelse:
Ordl. I'rofessor -,\r\ id Johansson
\,: " Hovrelbrddct Sarn. Stfrin]
Sckr: Gfosshandl.\iilken

Vilkenson
Skal|m. lladrdircktilrLennan

llansson
Klubbrn Rcvisor K lvl Erlands$n

Nlusikdir. Pat.ik Vf etblad
KaplcD C. O. idnnqlist
Bal1kdl1: Bror BrcdbeB

Snppl. Liljt.lnt Fredd{ Ja a

Folkskolliirare Hi. Eriksson
tseqsrngcri. Gunnaf tsergsfi nr
Redakdr Rudolf iviitller Suppl.
Linjeingeqi. Sigufd Lidstrdrn

\i klubbrniistarc:
Grosshandl. ccory Kant.
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Arsmote med 8O-ersiubileum
Det nya seklets ldlsta arsrndte som
samtidigt var liieningens 80-Anjubi-
leu1[ gick av stape]n pe Stallmastar-
g:irden lor att hdgtidlighefla minnet
av{dreningens gmndande d:ir. Drygt
60 Gamla Falukamrater liimnade den
kyliga fijffA$kvii1len utomhus {iir att
via flannnande maNchaller konnna in
tillvtirmen och gemenskapen. Yngsf
av studcndryangama varAnn Lewis
Lloyd, -77, medan Olol Sundstrcim,
-3 7, denna kviill hade ildersrekordet.

Eik (Olsson) Gannedahl -40, fren ikosaederklassen,

Ilest var argAng I940. KLassen bestod
ursprungligen av tiugo elever och kal-
lade sig diirliir ikosa-ederklassen, vil-
ket utlyds "cn kropp, avgrAlsad av
tjugo plan". Hela 19 kartater hade
mdtt upp ftir att fifa sitt sextioars-
j ubileum medan tft iofemtusjubilare-
ma var fern.

Vid parentationen dver bortgengna
kamrater uppmerksammad€ ofdf-o-
randc Ann Lewis Lloyd s:fsldlt Hans
werlh6n och den bell'delse han haft
fd1 fijreningen.

Olof Sundstrdn beraftal
ninnen an Hans Werthan

och hans generositet

Yngve Sundbee -40 och Nenken
Hedlund -40, b4da ften ikosaedtarna.

Leif Liljeroth 46, Sven Fahlstrdn 41
och Olle Weston -43
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I

Systrarna Lissdaniels, Marianne 58 ach Lilemor, gtft
spaht, -56 ned Bigitta Fryking Larssan -54.

Ca Seger 63 hA|et/

Fatograf Gitt Rasander

Kerstin Drcwes Landberg . Kicki Ceclerquist-
Bylander och Eva Lundgren-alsson samtliga
55 sant Bengt Olsson

49.--a Co. tod, ̂ . Li-d- ta ra Bet4 Maoru.son 6A
ach Katanna AnnetsledL-Heina -61

Karin ZanderFahlstadlus -11 ach
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Trettioettornas skara krymper. Bertil Tidestrdm rapporteraf.

31-orna ir 2000
Kamrattrdff med frirhinder

Om"HiistensVar" sjiing vi medEdk
Axel Karlfeldt pA 20 och 30-talen
fren And€rs Jobs svarta nottavla i
gamla musiksalen. Skaldens geniala
ordlek har vi v2i1 alla atewant till da
och de.

PA mit bord ligger en halsning.
daterad I okt. 1999, bara dry_sl ett Ar
sedan, {ien khsskanraten sedan 1 922
och studentkamraten 1931, Erik
Mattias Yryerd och hars Mait: "Vi

er fotfarande somrnarmiinniskor
derma lellga sommar. Tids nog kom-
mer'den stoltavar' och s6 sminingom
blir det riktig vir', de vi tfaffs igcn."

Att vi 31-or slull€ traffas ockse
lir 2000 var sjnlvklafi. Samtal och
brev viirlades. Bitger Nordin var be-

redd att la emot oss An en gang. Vi
enades om dag, den 27 maj. Tioper-
soner shrlle vi bli, fyra kara hustrur
inr?iknade som vanligt.

Allt sig hoppfirllt ut tills det,
nigra dagar in i maj, kom oroandc
bud. I Uppsala hade Erik Mattias
deltagit i m6sspetagning och OD-
sing, men senare sammadag stod det
klart fdr hans naflnaste att det
bredskade med sjukhusverd. Erik
meste lbga sig. Pi Lidingci hade
Anders Schwanbom, efter en som
man trodde eff€ktiv behandling,
ockse rnaste fijras till sjukbus.
De bud som vi nu fiuktade kom 1ned
bara ett par veckors me1lanum. Erik
Yrged avled den 20 maj och Andcrs

31-ana oktober 20A0. FrAn vansbr Sven Frenling, Bertil Tidestrdn,
Bnger Nordin ach OIe Hallden. Fatognf Lats Nordin



Schwanbom den gjuni. De baista och
gladaste av kanrater hade lihnnat de
sina och vAr kets.

Fdr den lilla skara 3 1-or som eter-
stod blev det planerade mdtet i stal l€t
till avskedstaganden frer de bida i
Trefaldighetsklrkan i Uppsala och i
Lidingii klrka. Och ockse fill sam-
varo med anhdriga och venner, sam-
varo rylld tacksamhet och gHdje iiver
vad Erik och Anders be{tt fijr oss alla.

Trafi till sist

Tanken pa en egen treff ville vi iindi
inte sliippa, slulle det se bli sena hds-
ten. Bjrger Nordin var tlogen sitt lcjfte.
Den 28 oktober kunde vi samlas, fyra
3 1 -kamrater, varav tve med kiira hust

rur samt, tifl ver stora glaidj€, Mait
Yrg,rd. D:btill, pe 3l-ors vis, LaIs
Nordin, omisskiinnlig son i huset och
suveran kdksmestare samt Anders
Yrgard med hustru Lena, vera van-
ner sedan tidigare.

Negon seng som lijrr om tuen blir
det aldrig m.3m i 3l-omas kets. Der-
emot kunde vi alla, tack vare Biryers
omtanke, med rdrelse hdra Erik
Mattias rdst och lyssna till hans sang
fren de omistliga ilspelningarna.
Msst var saknaden stor men stiim-
ningen i ver kreh andi tus och glad,
helt i vera bortgengna ka1nratels anda.

Diirftjr vegar dgra gamla 31-or
dr6mma om itmu en trefl.

Bertil Tidestrdm

Anders Schwanbom le1r -zooo
En kamrai har laimnat 31-ornas
krets. Studentkamraten Olle Hall-
din minns honom.

Civilingenidr Anders Schwanbom
tiltdet.L, IVA:S Stora Guldnedalj ldl
ndngArigt synne igenframsy t, iLi
tiativrikt och lrumgii gsrikt kemi-
tel iskt ledarskap - sdrskilt v i val
och industriellt hf(;ra de av n!.1
tillve* ingsprocessel och rdrercr
som pd ett argarande sAt har bidra-
,Jit ti stnkturetl omdaning, yetab-
leling och tillvdxt inom tung st,e sk
industri, bla. Stznu gssutxd.

Dessa Iader var motivedngen iijr det
beslut som Kungl. Vetenskapsaka-
demien fattade vid sitt sammantriide
den I 8 maj 2000, endast negm veckor
fiire Anders Schwanboms botlging
den 9juni. Anders kunde aldrig per-
sonligen motta denna flom:imliga uf
mArkelse.

Medaljen utdelades postumt av
Hans Majestiit Konungen vid IVA:S
hiigtidssammankomstden2T oktober
2000.

IVA:S Stora Guldmedalj air en pre-
stigerylld utnarkelse. Men om dessa
Irtjgst meriterande fijrtjAnster och om
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viddcn av Anders verksanhet visst€
vi, hans studentkamrat€r, inte mycket.
Ande$ var en alltldr anspreksliis per
son {iir att orda om sedant. Ocksi utat
hcili han en 169 profil och var kand
endast inom det €gna fackomiedct.

Ver kamrat Anders fick heller inte
uppleva den studenttuAfT som vi pla-
nerat till varen 2000, det som skulle
bL vert 70:e studellte! examensAret
1931in*iknat.

Ti l l  gamla t ider

Anders liddes den 1l juni l9l1 i e11
lantbmkadamilj pA en gammal sliik-
gard i Garpenberg. Han hskevs host-
teminen 1928 i ldmta dngen av det
dd nybildade treeriga rcalgFnasiet
vid vert hroverk. fu 1936 blev han
civilingcnjdr pe fackavdehingen 1i;r
kemi och kemisk teknologi vid Tek
niska h<igskolan i Stockholm.

Efter sin examen ansiiilldes han vid
Iosfatbolagct, senare omd6pt t i l l
KemaNord. D?ir utn;imndes han ar
1957 til1 teknisk dircktdr. Sina 40
yrkesverksamma er egnade han helt

et detta vittomspennande {bretag.
Sedan 1973 var han ledamot av
Kungl. lngenjdrsvetenskapsakademi-
ens avdehing fijr kemiteknik.

FijI oss studentkarffater fiirblev
Anders livet igenom den gode och
trofaste ka raten. Nar vi traffades
uppehiill han sig med viirme och dadje
vid minnena ftin ver skoltid. Det
kundc g2illa gemensanma upplevelser
king Wal linbysten, rastemas spatse-
rande pe Promenaden el ler idrottsliga
minnen. De g:illde det inte minst den
legendariska och segerrital:ircverks-
tumeringen i fotboll 1930. I det seg-
rande laget ingick Ande$ Schwanbom
som effehiv anfallsspelare. Kedjc-
kammten Mats Ridderstedt, bo -
gdngen sedan lenge, har berattat om
denna match i GFKts arsskift 1958_

Ungdomliga bragder, festliga stu-
dentjubileer och stillsammarc h:iffar
pdgamladar det iir minga l.jusa och
glada minnen som Arders Schwan-
bom lemnar efter sig i kamraternas

OIe Ha den

Eik Maftias Yrcetd ach Andets
Schwanbom vid Wallinbys@n maj 1995.

Fotagraf Bieet Nordin
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Erik Mattias YrgArd 1e12-2ooo
Studentkamraten Birger Nordin tecknar ett portratt av var bortgdngne
hedersledamot,

Erik Mattias YrgArd ftjddes den 16
augusti 1912 som )'ngst i en syskon-
skaft av sex i Luglet, Falun. Han
avled den 20 maj 2000.

Den begevade Erik Mattias blev
mer eller mindre mot sin vilja elev vid
vert laroverk 1922. Han ville inte
svika sin samha sklass men hans pro-
tester avvisades. 1931 tog han stu-
dentexamen pa den fyraeriga latin-
linjen. Anders Jobs organisten och
musikliiraren torde varken ftin el-
ler senare hafl klasser med ett sa tack-
samt och utvecklingsbart elevmaterial
som 1920- och 1930-talens medEdk
Mattias som en medelpunkt.

Efter militartjanst pe student-
kompaniet vid I 5 i ostersund fort-
satte A-studenten sina studier vid unl-
ve$itetet i Uppsala i tyska, latin och
svenska och valdes ocksa til {tirste
kurator i Vastmanlands Dala Nation.
Han blev hroverkslSrare och tjzinst-
giorde i Ystad, H andsand och Sunds-
vall. 1964 utsags han till lektor i me-
todik vid liiftrhitgskolan i Uppsala.

Erik Mattias var en $rdabenadad
l:irare, vilket foma elever och ltuar-
kandidater kan vittna om, Men det iir
som viskonstnar han mest blir ihag
kommen. Pa ett genialt siitt har han
fengai episoder ur sill eget liv, som
till exempel i figelbergsvisan, som
handlar om fctrsta mdtet i Sundsvall
med lblkskollzirarinnan Mait, som

blev hans hustru. Andra:ir Sjdmans-
visa fran Siljan, Tomasmess i Falun
och Rikstiubaduemas marsch. Un-
derfundigl och humodsrisktpresente-
rade han sina visor och tolkade aven
Carl Mikael Bellnan och Birger Sjcj-
berg.

Erik Mattias protokoll vid V-Dala
Gilles sammantraden har gAfi tiu
havdema. Enligt Sigvard Montelius
fomade han prctokollen "i ett konst-
f;irdigt, rniirgfyllt sprak, som det an-
star en boren spdkman: en blandnhg
av gammalsvenska, leksandsmel,
klingande latin och modem byrekat-
svenska",

I Dala Cymnasistftjrening, i Vast-
manlands Dala Nation, i Viishnan-
landsDalaGille, iOD, i Gamla Falu-
ka1nmter, vars hedersledamot han va!
i Pensionerade Larares Fdrbund, i
Ordenssii l lskapet SHT, der Erik
Mattias recipierade 1939 och seder-
mera nedde hdgsta graden, i Societas
lntellectualis Seniorum Upsaliensis
(SISU), i Karlfeldtsamlundet - tiver-
allt har Erik Mattias givit 1iv at
sam mankomstema med sin gitarr och
sin inspirerande sing.l SISU harhan
varit klubbmestare i ett otal er och liir-
fattal minst 400 lindiga visor Som
Marskalk av Sjurby, sitt fabods-
imperium mellan Osberg och Evefis-
be€, kunde han skalda "vad :ir Rlen,
Donau, Rh6ne motDysAn'. Diir sam-



lade han egenhaindigt tillverkade i-
gurer av mer ellcr nindre underligt
formade grenar och rdtter, manga
hiimtade ft en Trangsletdammarna.
Till fdrtjinta personer utdeladc Erik
Mattias "Lavorden", ftirfiirdigad av
tl:idlavar.

I mitten a\.n1aj naddes Erik
Mattias pa sin sjukbadd av meddelan-
det att Karlfeldtsamfundet beslutat
tilldela honom Karheldtmedaljen.
Nigra dagar senare blastcs livsligan
ut. Sonen Andels och dottem Anna
mottog medaljen postumt vid samfll11-
dets irsmijte i auglrsti. Enligthustrun
Mait hade Erik Mattias i samband
med besked orn medaljen skivit: jag
iir glad,jag:ir rdrd, jag Ar tacksam.

Vid 3l-5rs falusludcnters menga
siudentjubilder, fijnt valt lemte er ef
ter studenlexamen, sedan vad tredje
Af och de sista tio aren varje ir har
Erik Mattias varit vafi allt i allo. Med
sin singargladjc har han spritt glans
dver vam lr:i-ffat I iksom vid vara fiif-
far i Alvdalen de senaste ercn.

M€n ledell glesnar Vi ar nu bara
sex kvar av 3l-ers falustudenter, vi
val rettiosju dA. Edk Mittias kom-
mclattbli hagkornmcn som den store
gkid.jesprid.Ten.

Birger Nardin

ViskonshAren Enk Mattias
ngerd mecl sin gitarl

Fatogtaf Biryer Nordin
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| 31-ornas fotsp&r?
1 950 6rs studentkull iubilerar
"Skriv att vi har viildigt trevligt!"
Sa Iat detfran flera hell nar redak-
tiircn och hennes studentkamrater
lirade 50-ars iubileum i Falun den
17 mai ar 2000.

Ver erskull har firat alla l'emers-
jubileermed allatrc studenlldassema,
en latin- och tve rcal-, tillsammans.
Till en bctrjan kandes det markligt att
inle bam vala vi i latinklassen pi
jubileema utan ockse en massa "ftiim-

nande" m:lniskol som vi kanske hie
haft se mycket att g6ra med under
skoltiden. Ju mer aren gett desb bAtfe
har vi lart kanna varandra och nu
kanns det, som Elisabeth Zander-
Pelsson uttryckte det, "sorn vi :b en
enda stor familj". Kiimtruppen har
faftats pa de flesta avjubil€ema och
nu hade vi gledjen att se aiven negra
mer salls)'nta kamrater hos oss, en del
lengvaga ifijan. En och annan undmde
kanske om de negonsin sett det ansik-
tet 1iirut, men det drdjde inte liinge
fiillan Arens sper fdrsvann och
g)'mDasisten tadde tram.

Traditionsenligt traffades vi ftjr en
drink hemma hos Ke$tin Skoglund
Heidenberg pe Villagatan i den dol1-
rika fctrsomnarblomningen och

Guni a Fulton-Lindgren och Per "Bubben"
Gezelius. Fotognf Gitt Rosander

minga kramar utvixlades. Festen
foiiatte sedan pa Kiiselskn krogen vid
Faluin med livliga samtal, de och da
avbrutna av de gamla ochendelnya

sengema till ackompanj emang av

lngenat (Matssan) Nesell och
(Adaff) Bo af Ekenstam.

Skolkanrater ften 15 a till studenten: Bakre
raden Kerstin Skoglund-Heidenberg, G6ran
Anderssan, UIla Btift Tysklind, Birgitta Bery'
Olsson. Fhmre raden: Elisabeth Zandet-
Petsson, (Maja-Lisa) Maia And-Lindqvist,
G ift Rosande r-Ge rhard sson.



Berl<a (Hans Anders Bqgqvist) och
se smdningom av dans till litama frin
"tidcn". Fliir och var kunde rnan hdra:
"Det ar alldeles fdr langt med fem er
till nasb gingI och menga refereradc
iill 31-oma och deras Arliga tri1l:r

Till att bijrja medtog vi nasta traff
omedelbart. Elisaberh Pehson inbj cjd
generdstallatill Iunch pe sitt sommar-
stiille vid Toftan dagen diirpe. Diir var
vi 24 av gerdagens 34 somnjctiav en

Gitt Rosander

Rad 1, overct ft v: Ula-Btitt Tysklincl, Kerstin Lundgrcn, Folke Nyholn, cdran
Andersson, Ingmar Thadenius, Allan Rostvik, Per (Enksson) Wiknea Per Gezetius
(skynd), Falke Back. Racl2, Gunnar Olsson-Erkers, Stig Daniels, edran Dubois, WiIy
Holngren, Margit BAver-Lenman, Jan-Erik (Johansson) Holnsved. Bad 3: Elisabeth
Zander-Pebsan, Kerctin Skaglund-Heidenberg, Ulla Andersson-Blonberg, (Maja-Lisa)
l",laria Arn1-Lindqvist. Racl 4: Bitgitl,a Bery-Absan, Ketstn Naffbom-Henriksson,
Gunila Fulton-Lindgten, Larc Lincl, Larc Norberg, (Adolf) Ba af Ekenstan. Rad 5,
lengst ned: Cajsa Lindsten Carlgren, Gitl Basandercehardsson, Ulta Walenstrbn-
knstensson. Kctstin t unda,en Jaransson t<atin ODctg-Wt\net lFgenat lr'a,ssoa)
Nesel Lengst fram: Ingegetd Wernell, U a Augustinsson-Bauner. Fato Fatu Kuriren.
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h:irliglunch i hemcs frodiga t]adgard
med utsikt civer sjijn med )tterligare
llera tirnmars god sernvaro,

Men inte nog med det- NAstadag
inbjiid Birgitta Berg Olsson oss lati-
nare t i l l  lunch i sit t  sommarhus i
Karlsbyheden, i'llt av minncn lren
hennes bamdom ochmed utsikt dver
Hcdkallssjdn Si, detblev ett fira dci
dagama tre! Och det ger meNmakl



Hostmote med Boberg-tur
Alla de som inte hade tillliilLe att fdlj a
med pe hdstresan till ndgra av de
byggndder som Ferdinand Boberg
skapat i Stockholm ir att beklaga,
medan vi som hade liirminen att Ii
1tilja med fick en inhessant och gi
vande upplevelse, fdnnedlad av skA-
despelerskan Anila K6nig. Hon be-
rattade liingslande bade om mannen
och om verken, bland andra Hul1td-
postkontoret, nuvarande LO bo4cn
och Elverket, med ut$myckningar

Farden avslutades i ett adventssmyckat NK med
i Bobergs boaserade matsal.

som hanvisade till deras funktion,
samt Waldemarsudde, Thielska gal-
Iedet och Gasklockoma.

Tyv?irr rackte irte tiden fiir en ut-
flykttill Saltsjdbaden med Uppenba-
relsekyrkan eller till Nora Kyrkoger-
den, dit han ligger tillsammans med
sin iilskade Anna, dock inte i sanma
uma som de dnskat-

Arsskrilten 1997 berattar mer om
mannen och hans vcrk.

god lunch ochtrevlig samlaro

Mor ach son.
Kerctin SkoglundHeidenberg 50,

och Mats Heidenberg -77

Lennaft Liljefotss och Lillenar
Pelrersson-Cede ryren -59, Anita
Andersson-H eden stfi n -63, Lena

Gunnel Berglund-Nordlundh -57, Anita Kdnig
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Kickan - Stina
En falullickas uppvert och 9koltid tram till studenten 1948 vid Falu
h,tigre a menna hrove*.

Mats Lagervall ,  studentkamrat
med Margareta Ekman, recenserar
hennes slalvbiogf al iska b6cker
om Kickan och Stina, som tidigare
varit  omnemnda i arsskrif terna
'I 998 och 1 999. (Les dem.l Red,

Margareta Ekman, Jonsson som
flicka, fdddes i Falun 1929, d:ir pap
pan var postmastare. 1936 bdrjade
hon smiskolan, Ostra skolan. Efter-
som pappan litflyttades till Storvik,
upplevde hon {erde klass och inled-
ningcn av andm varldskriget d:ir.
Hdslen 1940 btjdade Margareta fem-
eriga realskolan i Falun, inackorde-
rad hos en bekant familj . Elter nAgra
ar i StoNik blir det ny ftjdl]'thring 1br
pappan, till Kalmar Pldtsligt ddr pap-
pan; mamma och Margareta flyttar
tillbaka til1 Falun. De he sista alen
pa latingymnasiet ger hon d?ir.

Kickan

med undertiteln Barnbok fitr iildre,
behandhr er€n fram till skolstarten
och skildrar smastadsidyllen Falun
under liirsta halvan av 3o-talet. Hu-
moistiskt ser hon med bamets dgon
sin och de Yuxnas viirld. Sakert fir
menga, som jag, etskilliga aha-upp-
levelser vid lasningen av bokens 92
sidor. Det gallerbede egnabarndoms-
minnen och "falubilder".
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Slina

Fortsafining fdljer i Stina. Tdylliska
skoHr fcfe kiget, sommarlov pe pen-
sionat i Leksand, lasarcttsbesiik, nAr-
varcn av kiget med tdgen genom Stor-
vik med svenska beredskapare och
tagen med serade tyska soldater,
mcj*lAggning .-. Och si inbAdes-
provet till laroverket, uppropet i eu-
lan av reklor Vikar, klassftjrcstenda-
ren magister Erlandsson med tyska
och mode$melet, oron att farbrcr Erik
inte skulle m6ta vid stationen pd
sdndagskvaillama elev fer inte vara
ule ensam se sent enligt skolstadgan.



Hos larbror Erik eldas det med ved-
panna och vedbristen gor att paman
f6r slockna under natten. Ny e1d
klockan 6 pi mo€onen hinner inie
!arma upp husel t i l l  vackningen
k ] .71

Se mellanspclet i Kalmaf: puber-
teisproblem. konfinnandlager med
nattlig "lestni[g" av be!akningen
k rrg ctt militarfijred, lieden 7 maJ
1945 med mamma och pappa dan-
sende Godnattvalsen.

Aterllytten till Falun, utan pappa.
Om mdtet ed rcktorVikar: "Jas6, du
er tillbaka igen. \rar del inie Stina du
hette'? Du flyttade till Kalm er, var det
inle se?" Liddn, latinl:iraren, iir klass-
ltjrestendare. Ett naturligt llickgang
pityrabildas tra flickkompisar far
var sin flicka inneboende hos sig. Ett
av favorilndjena ar hdgl:isning av
Pippi Lingshump. En av flickoma
iir kar i Liddn. Hon ger utanidr hans
lagenhet varje kvalll "Hon arju to-
kig, han arv:ilminst40!" Ett upplr:i-
dande iDCF finns ocksd med, liksom
ijejfesten Festum festorum. Och stu-
dentexamen med tag genom staden och
hastkarra hem fran Stora Torget,
studentmiddag pA Kullen med en ka-
valjer ften reallinjen. som bara r.ille
fe vara i lred.

Kudrcn. Hon fer uppdrage! att be-
vaka reklor Vikars sista avslutning. I
Fal u-Kudrcn star att lasa "C irdagens
avslutning vid Falu laroverk blev till
cn hcjgtidsstund heh i avskedets tecken
i det ati skolan nu rn ister sin hdgi upp-
skattade rektor . -."

Margareta Kristina Jonsson, b:ir
nLL eflemamnct Ekman. En av rcal
linjcns studentef, GLLnnal Ekrnan, var
inte likaalyisande som Stinas bords-
kavaljer pa studentniddagen pi Kul-
1en.

Omd6men

Bcickema harleccnserats i Falu-Kuri-
ren 18 december I998 respcktive 15
decenbef 1999 av Jan Broman och i
Dala-Demokraten 18 augusti 2000 av
Lars Funrla d. Lars Furuland avslu-
tar: "Det finns pe det hela iagei yt-
terst fa sjalvbiografier i ver lttemtur
d5rto ersskilfuingen iulltutt6l jam-
ldrelsc med teckningen av de tidiga
eren. Margarcta Ekman l'drmedlar
lesgladje och nostalgiska minnen aven
i den v:ilski\na del tle i sviten men
dei ar nog del ett som lar priset."
Iuruland ar prcfessor emer'itus, i lit-
teraturvetenskap, se han borde vetal

€s
r@r

Reportern

Tre dr senarc air
Stina t i l lbaka i
Fa1un, pe Falu-

Mats LageNall
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1935 flrsiubildf ef rut, *,,, rcn skrivet .ten I juni 2ooo:

1935 ars studentkull i Falun har tafiats regetbundet under eren. Van femte
drr har de Iorna gymnasisterna fren reall injens och lat inl iniens ringar
sammanstalat i Falun.

Vi var 27 €lever i realringen och 15 i lafinringen som 1og studenten vid Falu
HcjgreAllmzinna Liiroverk 1935. I l'yra dagarpigick de muntliga tentamina,jag
gick upp i "muntan" den 5 juni och valde darfdr detta datum fijr vertjubileum
har i Fahrn i er, berAlhr Olle Romlin, vard fijr jubileet ar 2000.

TiI ereb fest, son holb pa Kisselska krogen i Fatun, kon hen vanster: Olte Romtin,
Falun, Karin Engstrdm, Knivsta, Nils och Lullu Fatk, cevb, Tage Jones, Sjebvad,
lnga-Lisa Holmbery, Stockholn, Uff Herd af Segerstad. Stockhotm, Margareta
Sy^/van, Stackholn ach Fredrik Wiknan. Vesteras. FoIa Fatu Kuriren
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En trumpetstot for | 13
Genom att bygga ut etl ko are tema
av okiind LLpphovsnan till en ftllstiin-
dig marsch har viir a|kiYaric Lcnna
Fra1lzin. shdcni 53. istaclkommiten
narsch kallad "Trurnperstdtlijr I i3 '.

Cnlndrrelodin iif 6\,er300 er gam-
mal och spelades ursprungiigen ar,
pipare och trumslagare undcrnrmnet
"Ma$ch des Ha norerschen Garde-
Grenadief -Reginents".

Den 2 nor,ember 2000 lick "TrLmpe!

stait {ijr I 13" sitt uruppfdrl[de, dd den
framf'cjrdes ar tsorl:inge Hernvarns
musikkir under er koosqi pe r'estau-

ngKLrllef. Nlarschen fick ett varmt
mottagandc avpubliken och elterkon
serten lackades Lcnnart ev Dal-
regementcts sisu chel'. dverste Rolf
Dahlstrdm.

Trumpetstdten i Falun
Ar 1913 dlog dct lhop sig tillkrig i Europa. De llesla sraters regeringarsig vartit
dct lutade och ridtog kraljfulla argArdcr fiir ait starka sina la dcrs fijl.svar. Dook
inte Sveriges liberalarcgering undef KarlStaat. Dctta giorde mengder av svenskar
djupt oroadc och uppbmgle. En av dem 1.ar den viirlds beriimda fo rskn ingsresandcn
Sven Ilcdin. sol11r'csle runt ilander och propagcrade lijr en iindring av fdlsvat.spo-
liriken.

I septcmbcr 1913 besdkte Sven Hedin Kungl. Dalregemenret (fcir 6r'rigt i sell-
skap med Bergslagets disponent E ik Johan LjrLngberg). Pa otficersmiissen hdll
Hedio ett tal. i vilkel han vaf starkt kitish1not regeriDgen. Hanutgichdailvid lian
att ahdmma sku1le behandla hans sknrpa Lrttalnnden |ned liirtrolighet men sii
skcddc inle. DD aV dem menade alt llcdin narnast rnanat till revolt och v:t1de sig
1i11pressen. En LLppgifi som tidningama fick var attHedin sagt alt "ntirjeg stilier
i rumpeten hoppas jag ni :ir redo och ftjrsth mig".

fidnings:rrliklarna lijrorsal<adc hiiliig.r reaktioner och saken fick sidana
itir\ecklingar att krigsnrinister Bergslrdm \rar nira att fd avge. Han raddades av
att I 1l-cheten, d\.erstc Frcdrik Bjijrkman. sjalv beg:irde al| fii b]i srilld inftir
krigsratr Hans begiran leddc dock inte till niigot etal och all uppslindelse lade
sigsisminingom.

De skandalaftade handelscma har gett till listorien under benimningen
"Tflmpetsldten I Falm".

PS. O\'ersie Bjdfkman hade en dottcl so blev kand bl.a. som ldrlaitare
Elsa Bjcjrkman Goldsclnnidi.
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Klipp ur Falu Kuriren
De kartlegger beigshistorien
Manga minnen fran hyttplatser har fdr-
srunnit med vagbyggen uder 1900-ta-
let. Nu ska Kopparbersslagen dokunen-
teras av Dalamas museum i en naiionell
atlas 6ver Sveriges bergslager med rne-
deltida ffidlutet. Tolalt handln der om
430 platser vadftan kiinda uppgifter itver
gruvbel, hytor, smedjor och byar ska
sammansfiillas. (10/1)

'| 8oo-talshyta aterskapas i3D
Dalamas museum far 40 000 konor i
bidrag fi'.Ankommunstyrelsen. Pengama
ska anv:indas till 3D-projektet Koppar-
h'tta 51. hojektet:ir ett pi]oQrojek ldr
att firmedla en industrimiljd i virtual
rea1iry och ingar i satsninsen pe eit eko-
rnuseun i Falun. (2011)

Frdn oscariska baler lill dala
I Bobergs Centralpalats (Fladelsbanken)
finns en gigantisk fe$vaning. D;ir hade
Faluns societet oscadanska baler under
Oscar II:s tid. Menruhar den modema
tiden intratt i lokalema ocb ett ilfiirc-
tag arbetar med att g6m miljiin lillta
lande och andamilsenlig.

Centralpalatset ar $an tvekan ett av
Faluns mest omdebatterade hus och, i sitt
nuvarande avskalade skick, ett av de
mest kritiserade. (1212)

Hallen kan bli konserthus
Kultumamnden har diskutcrat
Kristinehallens ftamtid. Nu vil1 den giia
om hallen till €tt konserrhus ftir hela
Falun. Och fa( den pengar till verksam-
heten tar den g?ima dver ansvarct. (4/3)

Stor(a) attraktionen
Stilielsen Stora Kopparberget blir ratt
och sliitt Kopparberyet och d:ir ska det
sjrda av liv och aktiviteter Onredet skall
f6 andlas till en av Svedges ft:imsta
turisrattraktioner (4/3)

Ingeborg Hermelin har gatt ur
tiden
Fitna lektom vid Hiigre Allm:hna L:i-
roverket i Falun filjubeldoktom Inge
bo€ Hemelin har avlidit 96 er gartrmal.
0 8/4)

Falun i .6k fick lenga applader
N;ir falugruppens kulturhistoriska 3D-
animation med Kijrsnerska hyttan visats
pn en intemationell konferens i Bologna
om framtida tekniker blev det stormande
applader. Ingen hade seft negot lik
nande. (23110)

Falun gAr det bra fiir, sager
ministern
Det gnr viildigt bm fitr Falun. Staden alr
si attaktiv att Apotekct valt aft komma
hit pA Faluns egna meriter (26110)

Den siste gruvkaplanen
1990 utsegs Lars Ridderstedt t j l l
gruvkaplan cfter att tjrinsten statt tom i
itver 100 lr. TjAnsten har tunnits sedan
1683. LaIs har forskat om de 20 ftire-
rr:idama. (10/11)

Falun i veii och torrt - fiirfederna
byggde stadens centrum i siain
Stora delar av centrala Falun ligger i sjaln
Tisken. Man bijdadc i'Ua igen sjaln na-
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gon gang pa 1400-tald se det ar mer iin
600 er gamla fttrs]'rdelser som ligger
bakom itversvnmningarna. Det siora
misstaget gjorde man niir staden bnnn
1761. Da fylde Inan upp med slagg pe
vissa stAllen man dnkte inte pa att
nagon gang vart tionde till 100 ar sa blil
det rej iila tjversviinmingar och Tisken ger
tillbaka till den sj6 soln var fbrut. Miss-
taget var att inte B,1la upp en meter till,
det sku1le klam itversviimningama.

Det gamla Falxn lag i ntrheten av
GamLa Herrgarden och Koppafbergs
ky*a. D:ir var ockse de ganla ilverfart-
erna dver dn. Nedstiims var det inie en
a som i dag utan en sj6.

- Har man byggt cn stad i er sjd utan
att hdja den tilhiickligt sa komner sjitn
tillbaka. Historien har vi alltid med oss,
seger orjaD Hamrin. (18/11)

Det nya Falun "dlevulens verk"
Marianne Tiimer rcfererar ett fbredrag
av (]4 an Handn om d.mingar ocl bygg-
nationer i centrala lalun fren 1939 och
framAt. (1n2)

113 byggnadsminne
Regeringen har fattat beslut om att
byggnadsminnesfijrklara Dalrege-

"Dalregementet har representativa
kulturvrirden genom att oln|edet som en
typanleggning ften tidigt 1900-tal ar
komplett  med vikt iga karaktArs-
byggnader bevarade. Massen r€presen,
terar i sig en lAng milifiir historia- Den
har en pAkostad och idag siillsynt hte-
ri6r med hiigt kulturhistoriskt v:ide".
(22/12)

Dalalitteratur
Lehusens tomtbok
Falu kulfumemnals skriftserie 22- Elisabet Hemslriim

Faluboma har till stor del bergsmanncn Anders Lehusen aft tacka fttr att det gar aft g6ra
sig en bild av hur Falu stad sig ut fijr ett par hundra ar sedan. M€d hjelp av er n],ui-
kommen bearbelad version av "Lehusens Tomtbok fdr Falu stad 1752 l77t,,kanvigA
pa upptAcksf:ird pe k;inda gator med ft:inmande nann, som Stekpannehijmer och Bok-
halhre Klints gata. Och vi kan ftjlja eards:igamas slaktftjfielanden.

Ma anne Tiimer FK 21/11 2000

Landet bortom tiden
Le nsstyrelsen. Tomas Liung

Nu finns boken om Dalamas 55 natureservat. Den ger i text och bild en odyss6 genom
"gradden" av lenets naturskyddade omreden, fran Svartan i Avesra i sdder til1
Tdtsngdalen i non

Per Malmbery FK A12 2000
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Skoldagens indelning vid Falu
h.a.ldroverk 1940 - 1945
I sanband lncd att Paul Dubois skrev ned sina minien tiin \koltiden brirjade han fun-
dela ijv$ arbclslidcma i larovefket. Efter djverse fdnijk aft nnrnas med hj;i1p av skol-
ka rater kom reddmngen i lbnn rv ctt sche'na ftjr Usiret 1938,1939. SA hiir sag dags-
schemat ut i bdrjan av 40ta1et.

S|omporLcD slangs 1.10
Morgonbon, ca 7.43 7.51
ldrsta lektionen 8.00 8.45 15 min.
RasL 8.:15 8.55
Andn lekLionen 8.55 9.40 45 lnnr.
Rasi 9.:10 9 50
Tredje lektione 9.50 10.i0 ,10 min.
!'rukoslrast 10.10 11.50 I riln. 20 min.
Fj:ifde lektionen I 1.50 12.35 4s ln.
Rast 12.35 12.15
FenLe lcktioncn 12.45 13.30 .15 min.
Rast 11.30 13.40
Sjeft  lekl ionen 13.40 121.20 ,10mi.
Rasl 14 20 14.30
Slundc lckl ioncn 14.30 15.10 10 min.

Pau Dubois

Post scriptum
Som gammal latinare kan red inte unclanhalla Kamraterna en dikt av
signaturen Kajenn i Sven-ska Dagbladet den 16 maj 2000.

Ndgot sam sdtter in))rcr uli \\ira hjdssor
Liser'ri en ti.lig morgotlstLmd i skaran dv de t.itu\e tui LLlnd
sktl icke neftlinnas en latinprofessar.

Notisen sktinker a.ts en nindre chork. Ifrantiden skall ifigen klassisk metltor
limlaru ltirdanssdtets yllglingar ochjti tor
attJiitigt exercera hic, k1e., hac!

All biLl nlg stdrpd olii grund till slutet och
tillht snafi eu ar,kigsetJi;rftneL Kajenn
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Innehellsfdrteckningar - en kronologisk katalogisering av art iklar i  cFK:s

Arsskrifter 1989 - 1999

drsskrifter.
Arsskiften 1989 innehdll en samnan
st:illning av imehAlet i lbreningens diG
tjlls utgivna arsskifter Aren 1921 1988,
sammanlagt 50 haiften. varav tve dubbel-
haften. Som konplettering av dennalista
lijljer h:ir innehallet i Arsshifterna 1989

I 999. Rcgclbtrndet i terkotnmande
bidag av typen ordforardens och
rcdaktdrcns fiJ.ctal cller spaltef har ljk-
som tidigarc cl nrcdl.rgits. Detsamma
gdllcr mcdlcrnsldrtcckningar. Den tidi-

Hefte 56 (1989)

/Fadehasyaen 1795/ 12
rvA iorog€rer tlan seke skftel (Bune srdden) 13
Ando6 Vkar gymnasslen o.h skrapet pe
sko garden {Ged Boslri'm) 16
Korsndsbyqden vlsd sina ratler (Hakan Ekwa ) 13
Fauns hus beftrrlar (Rune srid6i) 22
50 arsjub eum /G.upploro/ 23
A6skdfi€r1921 19SS/nn€hAlsfbrr€ckninqa/ 24

Hefte 57 (1990)

Fuben H€ man och den b€gevade e even frei
Envik€n (Jane Bolhl nd) /Ol e HanspeG/
Konsln.relamirrei Jobs (Fune sj6d!i)
Kronp.nsens poka Faluns ag ifnal
Fdlemlio arsedan.. (sten Erkson)
Minnei av riansti en de natu ruerae vid Fau
dioverk (Nis Ha! und)/AdjunKema R€ndalrl
Forssl ng och Olsson, lekrof w ngAdh/
En demokrar sk skoLa (A6skfften 1939)

(U la Lundquisl,l. Fe6son)
Ka Axe Wingdrdh lys cums skapare
En bakqrundst€cknins (Rune sjijddi)
L€klor KAWnqardh och rians underuisn ns
Nisra pe€on ioa n nden (Ynsv€Sundb€rg)
An Lisa pivar 'ij lwnqedh (Madha FdseLD
"Deaa eringen gymDaslik eklion' saWngedh

El psens @lalionsvolym eflninnellan

gare &lorda nunrenngen av hnllcna har
fyllts pe. Numren aterfinns nommll lnte

Teckenf6rklaringar:
( ) kdng inirialer ellcr namn betecknar
fdrfattaren
// ger konpletlerandc upplysningar om
aftikelns innehall.

En kolnpiettserie ersbdcker finns pi
Stads- och liinsbiblioteket i Falun.

lg4oa6lausrud€nter/Gruppfotol 21
spradgn ngen av Wal n bysten (Rune Stdddn) 23
Pinsamr m.t€ pAroka {LaG Lundsrrdn)
/Pa syst€mbo aqe, 24
Den orddrtjt se EBB (Rs)
/E BOt6 Berqsmans bok om Osredo6 by
Gaqnet 24

Ax€ Dan elsson och faulrrove&el - an en gAng
(VarlerLannoma ) 2s
Naqlakommenrarerri VaiqLannerfraAs
jnaqs (RS) 26
1991 even€mansensar(Rs)
Sladqar Fdrcn nOei Gamla Faukamratel
Anragne 1959 och 1960 revdeade 1965,1965

Hanmarc ano vaibn pA renovernsen (FS) 31

Hafie 58 (1991)
sbdrafi med julr leufr ddnecken
lad OlorMoiterius) 3
En mastarc pe nedlemmar
(Ann Lew s Loyd)/Anderc Johansson/
append c(en ( vaf spak) /lv nqArdh/ 9
31 orns 60-A6jub Leun (o e wiman)
DGF:S odritEnde rrar ordel (Jonas lvlelqvist) 15
MinnesJid€ Jubilarer (ftk M Y.geid)
Se ma Laqerdl och Fa u L5rcv€rk
+ 3s:omasjub reumsrirande (sriq Forcsriis) 27
S sla ordet/Yrkesinspelderade trappor, J O. Wal n
eler pA p ats st soreroch iradirion, kassaskAp/ 32studenlexamen lsten Dah Loi) ^vingardb/ 1s

KadAxe WngAdh Den I ramstAen de natu Nela'
ren vd Faru hdgrc ahanna raroverk

Om Ker Axelw nsrrdrr (HaDs Foderus)
KarlAx€ wngsdhs premierond (Bune sjdddn)

39

Hefte 59 (1992)
Aredemman l600lasmiid
Gdsta Frsel (Fune sj.ddn)
HammaG (Lars Guslarson)



SAnOen Fau HdqreAlmanna Ldrovsrk
underAndersJobs lid (H ldur KranE Jensen)
De oldddfll0a 3l omalrafias gen
(o e Wiman. Bns€r Lundin)

lE Bbrje Bergsman, Berli Tidesrdn)
Farusludenlerl94T 50 Ars ub le€de 1997
(HansAsrand)
Lar na.o ArcAnq 1940 elercam ade

(A an Rosrvk)/Elnar K elbeck
C rken drs uien Anders VikaG kiipp har
skiinklsl Lugnelgymnasel
Koppah]4lorna dnqs Roqsan

Hefte 64 (1997)

Hdfte 65 (1998)

Hiifte 66 (1998)

1 5

Hc haec hoc (Torsled Berqoren)
rsa3.a6 rarusrudenrer (Fune sidden)
Io ar isafrfra k ass dch merdarl
(Erk M /Ca sson/ YrgArd)ITord Wenedeq/
Gammal ra ukanrat riellunen
(U la Lundquistl. P€rsson)lPer Fo leb€rgs/
PA spani.g eilereftldrcvunnel dipom
(Bedir rdesrrom) /DGF s srudenrd p om/
Sven Ersman (Ulr Had ar seserstad)
31 ornas 62 arcmjnn-" (Stg Lindman)
Vad skal| det b i av Va hana?
(Dak€ Gruvnds, f Fredrich)

Hafte 60 (1993)

Hafte 61 (1994)

Hefte 62 (1995)

(Benil T desrrdm) /3i-orna/
Om der gam a arove rksbibl orek€t

Vad skaLl hilnda med d€t qamla :lrove*s
b b ioleker? (La6 ove P. rack)

5 loie Enqsltjm) 10
G:inlel san alidr en vppa llennan Franzdn) 11

{E sabelh Passon J. Zand6r) /Strafisk[vn nqr' 12
Fedinadd Boberc (cirl Rosaider) l4
Johannes Kje srrijm (Fer skoqlund) 13
Den uppmuntrade sko pojken som b ev
Itidanar€ La6Adelius (Gilt Fosander) 20
nq€borg Heme n -93 6r ung (Gill Fosandef) 22
Barndomshotelet(lngmdLindmarkor) 24
31-ona pA Olvre Osremarn ochiBE Haten
(Ber( Id€sndm)

lPerArosenus)

35

$onrefiJdr T5 a ngr(Jan-oror Monrerius) 6
50 6relubil€um Sundborn /Grupplolo/ 9
Emi Hedenus forskare Se ma Lager dls
inspnaldroch idrarorisina lE Bolje Bergsfran) l0
Den jobskadonatonen'ri

Fdn Fa un lllFranrdud am Ma n enJalusrldenrs
vandrngsvdg (Gdsra H cederya ) 30
vem aflaq? {Gltt Rosander G€hardsson)

Hefie 63 (1996)

La@verkels 100 S6lubileum I953

Fdr€n nq6ns embl€m an en gang
31 oha har gjor( del igen ftffats

s0 al m6d Fau qymn6i0m (Kain M chors)
Nastan inoeftdg Srondligtatr ijsa
(Grele Ramsren) /sko kunro,

MCMLI -  MCMV I I
50 Al sedan mdssan loqs pa /G ruppioto/
lil f ydda t der {otto wigadr)
Hel re en bra bergsngenjdl..

Ta li 1945 ere {udent€rd€n 20 maj1995

31-orna och deras trilfiar (Benil T destrbm)

Bombp aner iG|.versldn (Hans Fod6rus)
Grs iE6n6d (u a Blilr rysk ind)
Fa un BuenosA r€s lBenst cadmader)
Budskap mel an seneratoner (Masnus Hje m)
Fran Val polke I Svadsjd t IVD Dtsseldod
(G tr Bosander)/Kalsa och Jan-kk Holmsved/

Rulkrossn ngsulbelaln ngskassan

sisva.d Monlerus (or e wnqborq)

4A

1 5
1 6

(ridur Krantz'Jenson) /Elnd Kradtz/ l3
LaEld rivel (Larc Ahhan)/Gunnarsjijsted! 21
sagokunqed iian E sborqs son
(Maystrandbe€r Norerius) /E nar Nore us/ 22
Min rafcar Blgbers {ltagg e Rogber!)
Ca Rogberg 1902 1975 (L€nnan Franz6n) 27
Labve*et.ch Falun 1940 T945 (PaulOubois) 23
Fa usrudenler i ul andsverksamhet
(HansAstrand) 30
Lilen €pporr fren mediijllande hustru r I
kinqresandeman (sorves Asrand r Be€ee) 34
40.46 jub eum (Bilqira Frykins Lareson)



rvenD€ lden (Iorbidrn Fu lon)
Kaf kalyr€n an en qAns (Eikllberg)
DGF:S 130-5re lubilaum (Ceclia Saxe)

Hafte 67 (1999)

/Rasnar Osoar B€ nholdAvirv

rre qAogerAnde6 Vkar(Per Gez€ ius)

Tva missiontirsaspnant€rftr hundra ar sedan
GFK:S Oundare och dennes ven

(E B64e Berssman)Mitken w kensonoch

DGF och Stoddff€n (Sof Berckvisl)
Hdlsn ng frAi 31 o.na (Erik M. Yeard)
Sextiema6lubilarer (Birqit T0fi efr an)'Do lLesia h& jao nle s6tr pA
femt o d/'(Larc-lnqe Bdckslrdm)
Radionyrieler och musik (Pau Dubos)

W lk€n 1r! k€nsons vslon om en svensk
billndusth (E Bi'ie Beqsman)

91/53

32
391 1

Brevfian Ronneby (I11i Gulland€rf.rr\lestman)
Atersamling ofier 25 Arlcruppjoto/
'Sisladaqen sko an'/Karn Mlchols m lrl

Lararalias

Ordlislan omfattar endast nann som fiirekonxner i afiklar i arsskdiema. I den ridigare
listan saknas K;ippcn Rekor Anders Vikar samt Kelnilin adjunkr Cad Hjalmar
Constatin Hagchr.

Bdtfen Adlunrdoskarskog

Bobben Adlunkl Roben Palmqr€n

B0 Kale Musik ara.e CarlRogberc

Emi Leklor Em lHerenius

Fabo AdjunnAlerHerman Wa tin

Haktohan Adiunld Foben Thornel

Katton L€hor Alted Weslho m

Kem in AdjunhCar HjamarC.Hage n

Krlrben adjuikr E nar Kelbeck

K or'Johan LeklorJohannes Kje tstr.m

Koften AdtunklEdvinAnde6son

Lutfarn Leklor La6 Guind Sidstedt

Mag Ole Adjunkl O ol LeanderOlsson

Mu le Muska€r€ To6ten Enqlund

Mumma Lekto. Gusiav Fredrk Nystrdm

lvlzela AdlunkOskafAlredttetanoz

N klas R6ktor Ernsl Sundberc

Ploppen Rekor |vr Setve

Prggen Lekror N s sjbdarr

Pumpen Adjunkr ounoar sdderb€r!

Fa[e LektorJoerU6itus Pah sson

Rakol Eta eiaie RakelPa0lna

Ravappen Adiunk Evatd Mohtin

Skigq ala Adjtrdkt Erk Nalanael

Tjalsen Adlunkt Rob€rt Thomel

Vess an Leklor ng€borq H€m€ n
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Excellent - ett b?ittre resultat
Vi vill ge dig en battre l,sning

an vad nAgon annan kan. Vi tiJfteftrar och utAkar vera pro-

dukter och tjansbr under namnet Excellent- Allt med mebt -

ett enklare och lainsammare skogsAgande fAr dig,

ww w. s to ra e n s o. com / s ko g Sro*or*rs


