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Ordfciranden har ordet

Kzira Gamla Falukamrater,

Nair jag skriver det h:ir ilr d€t januad
2004, och sniin r'I utanfdr mitt ftinster.
Mijnniskoma som 96r pe parkeringen
sex vaningar nedanfdr ser mest ut som
sma staa, konturldsa tomtax. Jag har
fl]ttat till Sandviken. Nytt jobb, nya
bekantskaper, nya livsfi jlutseft ningar.
Det som bestar 6ver tid ar mina band
till Dalama. Fi;r mig tungemr Frtrc-
ningen Gamla Falukamxater som ett
milt gavitationscentrum, nAgot som
haller mitt lilla universum i st)?.

Jag har varit ordfdrande i snart
tretton er nu och en hel del har hent i
fdrening€n under den tiden. Samtidigt
finns det en underbar rytm, en
vrilgdrande fdrutsAgbarhet i det vi gdr.
Ob'mpiad tu det STaarisa tidsspannet
mellan tvi Olympiska spei. I sA fa]l har
v:il vi GFKaxe stortriilfiad i vtu tide-
reikning. Arets Stortuifftog oss till Falu
Gruva - v:irldsarvet och fundamentet
fijr Falum identitet. Jag tror att mdnga
av oss fann insp ation i att se hul viil
man tar tillvara den nu nerlagda
gi'uvans potential. Det rirju hur staden
hanterar tidens fdrindringar som avgdr
Faluns framtid.

Vi fann ockse stor inspintion i den
utomordentlig v:nbesdkta festmiddagen
pi kvrillen. S:irskilt roligt var det att
tusang -78 valde att fiIa sitt student-
jubileum tillsammans med os6. Det
vrirmer hj:idat att se att nya, yngre
fue6ngar blir aAtiva i vira krctsar. Det
r ju fdnitsattningen fijr att var kitua
samla fiirening skall leva kvar med
h:ilsan i behill. Att gamla laluelever och
Irtare har kul tillsanmans med oss och
uppskattar de olika evenemang och

skdfter vi tillhandahfller, det rir det som
avgiir f ijreningens framtid.

Hdetidstalarc pA StortrdlTen 2003 var
Ann-Bdtt Asebol, rektor fdr och eld,sjril
balom Falu Frigymnasium. Nu har
tiden tagit oss till en punht diix Falu
Frigmnasiums elever tar studenten fijr
fttrsta g6ngen. De rir i full frid med att
skapa de festligheter som skall legga
grunden fitr efterkommande arg$ngars
tradit ioner.  GFK har best ikt  dem
tidigare, och hoppas sj;ilvklart att fA
tillflille att gtira det igen. Med dess etiska
och kulturella inriktning stammer
skolarrs grundvalar vdl med GFKs. Fdr
fdrsta g6])gen kommer GFXS "skolav-

slutningsaffisch" att hAngas pa Falu
Fri:s elevanslagstavla. Vi vet ju sedan
lijnge att elevernas sikte ofta :|r sfiillt
mot f:irran horisonter i samband med
skolavslutningen. Att rdttema behiiver
nzidng:ir oftast en insikt som kommer
med arcn. Det skal bli intrcssant att se
hur manga avg€ngselever Ii6n Falu Fri
som nappar pe meillemserbjudandet
redan fran bdrjan. Vi Aterkommer i
frfuan!

Och nu inleds det nya eret. Ett av
Arets projekt ar att vidareutveckla
fdreningens hemsida, se vi blir laittare
att nA fitr Falubor i ftirskinsrins€n. Vi
skall ock6e arbeta ned att fe fram
modeller fdr att komplettem brev'fdr-
sandelser med att kommunicera via
epost i hiigle grad :in hitintills. Det iir
enklare, billigare och snabbare tre
attribut som kan g6ra livet annu
behagligare fiir medlemmar i Fdrc-
nineen Gamla Falukamrater.

Ann Lewis Lloyd



Redaktionsridet har ordet

Frnn och med detta nummer har ett
rcda l<rionsred om fyra personer :rnsvar
fdr arsskriften. I Falun sitter Karin
Michols och LaIs Berge, student -52
respektive -?9 medan Gitt Rosander,
-50 och Lena Spcgel -90 linns i Stock-
holm. Lena foltsritter att lramst ha
ansvar fiir det tekniska. Spridningen i
eldra] och orter kommer sakert att vala
t i l l  n |a t i ,  tAr  ; rq< l r r r f l .h

Karin pelsonif i  erar lAroverkets/
gl'mnasiets histo a fren dei att hon
b6rjade som elev 1949 l i l l  dess hos
slutade son rektor'1998. Lals har.som

En livaktig ettioering
Gamla Felukamrater - AnmSlan,
Da den hrirtidskrifren nu skadaf dagens ljus,
insta ler sig helt natunigt i.6gan: Vad skall
bl iva av d€l la bafnet? Faderdsl  ar det
ilJlsvldare. Det har inte anserc lar.pligt att
ennu uttaga t i l lstandsbevis och fdrse
iidskiften med ansvarg Alldeles oskyd;g
fa r v:il u ndertecknacl inte pasta s g vara, men
he si vi han sti u.p.a. Barnet laf va llta iil
faddrarna. och sasom s6dana hoppas man
ati inte bara slyrelsen utan hea Fdreningen
si i er sig. Taga faddmrfla sin sak pe allvaii
och fir barnet leva, sa iorde det icke bllva
alliidfsvarrt att blafd kamraierna iorvalva en
bofasi stockholmafe sesom fedaKdr och
ansvarig ulgivare, /.../.

F-d6dksvs kom mer tidskriften att utgivas i
flenigare Na nummer/.. / S ar fdrs{tket val
ut. blir"Gamla Falukamratef' mahzinda redan
ndsta ar en peiodisk t ldskr i f t  med fyra
nummer e igen. / . . . /

Vlkt igt  a.  eme edid, ai l  kamraterna i
Fdreningen iaga pa sitt ansvaf ati fdrse
iidskriflen nred marerial. /.../ [/,ten sedan
masie var och en kztnna sig sesom
medarbeiare, om t idskr i f ten skal l  kunna

ftl.dr. i historia dei l$nga perspektivet.
Med hans t lgang till studentema fid
Halgskolan Dalarna kan vi kanske v;nta
oss )tterligarc specialundersdkningar av
skilda fdreteelser med ankq4ning till
vara skolor,

Gitt har alltsi fortsatt att arbeta som
redaktdr. Hon vill docktmts allt g.irna
lamna 0ver detta givande arbete till
hagad person. StJ 'relsen efter lyser
erbjudanden och tips. En intressant
uppgift garanteras I

uikomma rcgelbundel med fylligt inneha lav
rnt.essevackande e ler munkande art .
Redan nu er skolh siorier synnerligen val,
ko6mra | ..1 Alft ur minne eller genan gamla
handlingar ach tryckalstet, sa||, beror Falu
skola, dess larate och elever, fdt\erct all
r:iddas undan glomska eller fdrstoring- Kan
i dskriften eftef hand pa tryck for kamra-
ternas bokhy or samla dessa sko vet
berorande genrebilder fren en gangen iid, har
def utom uppgif ten att  uigdfa ei t
f6renifgsband me lan medlemmarna och
bereda dern negonforcirde se, aven isin m6n
fyllt en kulturell sedan.
c .o. L.

Denna anmii lan skrevs 1923, idei  al l fa
fdrcta numfei av det som nu heief Gamla
Falukamraterc Arsskrift, av redakidren Carl
L6nnqvist. en framsynt man.

Barnet har vuxit och lrodats i faddrarnas
hegn och kanns som en myckei v i ia l
Stiioering - tack a la goda bidragsglvare
unde. efenl Skiftens syfte ar ofdrandrat,
iraditionef na fof tsaiiterl



Ett aventyrligt konsultuppdrag

Sven Lalander, student -37, 5r en av menga elever som inspirerades av lektor

Karl Axel Wingardh. Han ar aven annu en falustudent med internationella
erfarenheter. Han visar dessutom att uppnadd pensions6lder inte er nagot
h in der fd r fortsatt yrkesverksam het.

Lektor Wingfudh vackte mitt intresse
fdr naturyetenskap. Liksom flera av
mina klasskamrater sijkte jag in pe
Tekniska Hdgskolan, fdr min del pA
avdelningen filr Elektroteknik. Det ledde
senare till ansftillning pA Vattenfall.
Genom mitt giftermal med finskan
Maija Kiiunen blev jag intemationellt
intresserad och tj,instgjorde under tva
fu pA FN:s Europakontor i Gendve. Efter
eterkomsten till Vattenfall tog jag sA
smAninsom initiativ till bildandet av det
internat ionel la konsultbolaget
SwedPower, dar jag under 10 er var
stlrelseordfdrande, samtidigt som jag

efter pensionedngen engagerade mig i
flera pmjekt.

Det pA f lera satt  intressantaste
projektet var tre resor ti devarande
Za e, numem vadigen ben:imnt Kongo
Kinshasa, beHget mitt i "svarta Aliika".

Det startade i december 1984, di en
regedngsdelegation fren Zaire ddk upp
i Stockholm pe initiativ av Mr Tamman,
enjude medintemationellverksamhet.
Fiir sina vidstuSckta afi:irsresor skaflade
sig Tamman ett egetjetplan, imett bade
fdr arbete och s6mn. Han zigde even en
\.xhyssare, som var viil bevapnad fiir
fiirderna i de oroliga farvattnen utanliir
den airikanska vristkusten.

Som jude hade Tamman goda
kontakter i  Israel.  Nar president
Mobutu i Zaire som fiimta atuikanska
statshuvud officiellt erkiinde staten
Israel, besl6t presidenten att skicka
lamman till Zaire frir att hjzilpa till att
utveckla landet. Tanken var att genom
att er,?loatera Zaircs i stort sett orijrda
skogst i l lgangar skaffa landet
exportintzikter, som di*efter kunde
utnyttjas tdx utbyggnad av landets

Uppv isn ing  i  a t r i kansk  dans .



infrastr-ulrtur. Detta var bal<grrnder till
besdket frerr Zaire i december 1984.

Genom UD:s f i i rmedt ing f ick
ministrarna fren Zaire traffa
representanter fdr intresserade
industrifdretag i Finland, Norge och
Sve ge. Resultatet av diskussionerna
blev, att representanter {irr ett 20-tal
fdrctag, bland annat Sw€dPower, skulle
resa till Zaire fdr att pa p]ats fortsatta
diskussionerna med regeringen.

Fdrsta resan till Zaire
Jag utsegs fil] ofiiciell rcpresentant ftir
SwedPower och reste till Kinshasa i
januari 1985 med Tammansjetptan. Det
var en stor nordisk delegation, veigledd
av Tamman, som togs emot av
premierministern och ett betydande
antal andla minishar. Fitr SwedPower
g:i]lde det att tillsammans med Aseas
representanter studera energiselrtom
och det statliga kraffdretaget SNEL.

Samma kvdll var det middag med
planeringsministern som viird, en
st i t l ig och sympatisk afr ikan.
PatjUande dag fortsatte diskussionerna
och p6 kvilllen var det mottagning pa
Ismels ambassad, v:isertligen ute i den
vackra tradgarden. Ddr framgick
Afrikas realiteter, neir man bland
buskarna skymtade val bevripnade
vakter.

Dagen darpe ht'de jag tillsammans
m€d SwedPowers andre expert ett litet
privatplan och fl69 till Inga uatten-
hrafterk i Il..olrsofloden, nedstrdms
Kinshasa. Det befintliga kraftverket
utnlttjar endast ca 5 7o av vatten-
tillgingen vid Inga, men er med sin
effekt pA 1500 MW ;inda berydigt stitne
iinSveriges stiilstavattenhaftverk.

Den nuvamnde utbyggraden av Inga
fiirdigstdlldes under 1970-talet. Som sa
olta ar fallet i Afrika hade dock
underhalet varit otillfredsstiillande, och
vi kunde konstatera betydande
renovel ingsbehov. Inga byggdes
vesentligen fdr att tacka vdntade
kraftbehov inom gruvindustdn i sit&a
Zaire. Dairfbr byggdes samtidigt en av
viirldens ldngsta kraftdverft iringar med
avancemd likstrdnrsteknik, underhelen
av experter fren Europa och USA.
Davarande chefen fdr kraftfitretaget
SNEL avradde bestemt frAn hela
projektet, eltersom de framtida
kraftbehoven var mycket osaikra. Som
tack blev han avskedad av president
Mobutu, son genomdrev prcjektet med
hjiilp av stora utlandska len. Inte
ovanbt fick kraftverkschefen r€itt.
R€sultat€t blev en jettelik fetinvestering.

Efter Aterkomsten till Kinshasa
deltog vi i en mycket imponerande
mottagning hos president Mobutu i hans
vidstrackta och viil bevakade
palatstradgerd. Dar var hela societen i
Kinshasa n{ i lvarande, mtnga i
praktfulla afrikanska nationald*ikter.
I den varma afrikanska kv.i1len kunde
vi bland annat beskeda en uppvisning
av den b€rbmda kongolesiska baletten,
som flera ganger upptratt i Euopa.

Andra resan til lZaire
Diskussionernainom SwedPower efter
det ftimta besiiket ledde fram till att det
borde finrras mitjligheter till betydande
arbetsuppgifter i Zaire i ftamtiden_ Jas
deltog diirfrir i den andra resan ftjr de
nordiska industrirepresentanterna i
lebruari 1985 med Tamman som vae
1edarc och kontahtman med regeringe.n



i Zaire. Denna geng koncentrerades
SwedPoweN intre6se pa de potentiella
mijjligheterna att litrbettra landets
elfijrsdrjning. Diskussionerna med
kEftfdretaget SNEL fofisatte med sikte
pe ett samarbetsal'tal med SweilPower.

Ett kontrakt utarbetades mellan
SwedPower och Zafue's regering, som
skulle undertecknas av President
Mobutu. De.ne vistades stfusta delen av
6xet pa sin gerd i G6odo lite i, rrolraza].le
pA gransen till Kongo-Brazzaville,
beLi€pn ndstan pA ekvator-n. Jag fltig
tillsammans med Tammars nilrmaste
stab i hans jetplan tiu Gbadolite. Den
var tidigare en obetydlig by nen hade
under Mobutus tid vuxit ut till ett
stadsliknaDde samh,ille med affarer,
hotell och restauranter. Det lanns inga
ordentliga vagax till Gbadolite, men i
geng:ild var flygplatsen utbyggd fdr att
ta emot stora jetplar. FlygpaYiljongen
hade gddplattor pa taket.

Samma kviill Yi kom ti1l Gbadolite
bjiid Mobutu och hans fru p& middag.
Mobutus fi-u var en vacker afrikaIlsk
kvinna. Hon hade skaffat sig iiknamnet
"l|/.]lr,e r0 qa", de det Pestods att hon
skaffat sigvanan eller snarare ovanan

att liigga sig till med 10 7o av *idet
av a[ expod och import till Zaire frjr egen
riil(ning. Sant Zir i alla h,irdelser att
paret Mobutu l'rd denna tid ansegE vara
bla.nd de fikaste i viirlden. Vi hailsade
pa v:irdpar€t och fick sedan en fiindmlig
mAltid i den mitda afrikanska kvtillen
med en gnishande stjifnldmmel rakt
ovanfiir sijlhkapet.

Elter en tid fannjag det liimpligt att
atervibda titl mitt hotell Dttm om min
fijNaning dA jag dtu fick beskedet att
det inte fanns negra ledisa n]In. Eftan
i den afrikanska natten tmvade jag ti]l
fots ti]l nii.r]iggande bungalows Det var

en sailegen upplevelse att ensam vanalra
i den miirka natten med stj?irnorna som
enda belysning i den frtimmande miljitn.

Fttljande dag hade vi ett
sammantraffande med President
Mobutu och hans planeringsminister fitr
att underteckna ovall n,imnda
samarbetsav'ta]. Det gick utaIl problem
och dihmed trodde jag att rcsorna till
Zaire verkligen skulle leda till konketa
rcsultat f?ir SwealPowers del

Efter undertecknandet av kontmktet
var jag mogen fttr hemresa Jag blev
emefefiid inbjuder av Tammai att ftilja
med i han€ jetplan ti]l Israel dver K€nya
och det passade mig utm:irki.

F6rsta anhalt  pi  hemresan var
staden Gomo i dstra Zaile. Den har
blivit mycket omskdven som mal fdr de
hrm&atusentals flyktingar, som tog sig
itver gtansen fran Rwanda fdr att
undkomma det blodiga inbdrdeskriget
&lr. Vid vert besitk Ahkilliga &r tidigare
var Goma centrum en viilbyggd vil1a-
stad.

Nrista anhatt vat nationdlqarken
Yil&nga norr om Goma pe gr:insen till
UgBnda. Vi ekte dit medjeep pad iga
vesar til bunealowbyn Rwindi. Fijljande
morgon bar det ivAg ut i nationalparken
med teniinggeende fodon. Fzirden gick

dver en nastan iikenartad phte, dtir vi
pA avstAnd kunde beundra olika vilda
djur, av vilka lejonen till&og sig stiirst
intresse. Se sm8.nirgom kom Yi till en
flod, &rr vi skulle prdva fiskelyckan Til
var hjelp hade en grupp afrikaner
sanlat ihop spdn, maskar och stolar ftjr
ett bekviimt fiske. Fmmftir alrikanerna
l5g en lAng, lyckligtvis drid boaorrn, som
man p$t*iffat samma moryon. Med a]la
dessa affangemang var det inte se
m:irkvtudist att ti]l och medjag kunde
dra upp ett antal frskar ur floden. Det

6



Fran vansler: lIr Tamman, prcsident Mobuiu

;ir egendomligt att t,inka sig att det var
just i dessa hakter, en av Vita Nilens
kzi]lfliiden, som Livingstone och Stadev
fdr mer iin 150 ar sedan striivade
omkring i den vildmark, som dA var
praktisk taget okAnd fdr europ6erna.

Fran Goma fdde ossjetplanet vidare
tillMombasa, Kenyas n:ist stdrsta stad
och en stor t l r r istort  v id Indiska
Oceanen. D,t hade Tsmman byggt ett
stort turisthoteil alldeles vid stranden.
Medan Tamman arbetade med sina
affiber, tillbdngade jag tve dagar som
PM-l:isande turist. Jag hade ocksi
tillf,ille att se en uppvisning i aftikansk

FrSn Mombasa &kte vi tiU Kenyas
huvudstad Nairobi, d:b Tamman orahat
ett sammantriiffande med presidenten,
Daniel arap Moi. VAra diskussioner
riirde sig om Kenyas intressefdr Zatres
utveckling men de gav inga positiva

Efter detta sammantrade gick
Tammans jetflyc till Tel Aviv i Israel

och Zai res p laner ingsminis ter  i  Gbadol i le
Fdto: Sven Lalander

Vi bodde pa Tammans flotta hotell, som
verkligen giode sk:jl ffjr benaimningen

b'nhoteli. Endast de biista material hade
utnyttjats och bl.a. hade italienska
experter engagerats fi)r de handgiorda
rnosaikarbetena. DAI stannade jag

endast en natt innan iag Atervrinde till
Arlanda eftel tve intensivaveckor.

Tredje resan till zaire
Diskussionema inom SwedPower om
samarbetskontraklet med Zaires
regering ledde ftam ti]] att det borde vara
intressant att besdka Zaire en tredJe
gene fdr att konhetisera det planerade

Flera av de nordiska industr i -
fdretagen hade vid denna tid avbrutit
kontakten med Tamman, dA de funnit
utsikterna f i i r  det Planerade
utvecklingsarbetet i Zaire fijr 6ma
SwedPower och Asea liksom finska
konsultbolaget Jacob Pilyr6 och det
norska flyebolaget Braathen var dock

T



kvar som mitjliga samarbetspartners.
Tamman hade bestiimt sig fdr att med
sitt eget bolag bygga ut ett lAkemedels
frtretag i Zaire. Grundstenen fdr den
fcjrsta byggnaden i Kinshasa lades i
samband med en stor ceremoni En stor
del a1' Kinshasas afTexssocietet var
nitvamnde vid detta tillf:i]]e Afrikansk
balett hade uppvisning och flera tal hijlls
fdr att markera det nya samarbetet
mellan Zafue och Israel, bland annat av
Israels ambassadbr. Detta senare tal
veckte Aseaxepresentantens stora
misstanksamhet. Det innehdll ordalag,
som sannolikt skulle i hitg grad irdtera
arablanderna, diil Asea hade stora
kommersietla in|ressen Han beslilt sig
diffdr att vara passiv i fbrtsiittningen
av detta bes6k och Asea drog sig senare
ur det *inkta samarbetet

Diirmed var SwedPower ensam kvar
om det tiinkta elfdrsijrjningsprojektet i
Zaire. Aven mitt besdk blev ganska kort
och utan l'tterligare vasenuiga samman_
triiffanden och ceremonier.

Projektets avslutande
Val hemma underscjkie jag mijjlig-
heterna att finna en annan samarbets-
partner iin Asea. Det drog ut pa tiden
och kontaktema med Tamman visade
att mycket litet eterstod av det ften
bijrjan stomtilade projektet att utveckla
Zaires infrastruktur. Utsiktema f6r
SwedPower att fa ersiittning fdr sevail
gjorda som ytter l igare Planerade
v,isentligt stitne insatsel syntes smi
Mot bahgrunden av dessa bestiimde sig
SwedPower att aven ftir sin del avsluta
projektet.

Detta ar konsuitbolagens vardag pe
den internationella marknaden: att
satsa iblancl betydande resurser pi

inbessanta proj ekt, som sedan visal sig
omrjjliga att genomfdra och &il'fijr mdste
avslutas utan nagon som helst
ersZittmng.

Sven Lalancler

Rattelser i irsskriften 2002

Pasid 24 har Ruth Tidestrdm tatt tulfodelseadal skaLlvara1910- Red beklagar!

Ytterligare ett fel artal:Siig Rudhe iog studenten 1947 (sld- 59).



Arsstiimman - en annorlunda stemma

Dalarnas hus pe Vasagatan 46 i
Stockholm var adressen fdr erets
slaimma. Ett femtiotal kamrater mdtte
upp i de n:jstan pinfElrska lokalerna
halvarsgamla - som bland annat skall
hj:ilpa til att "salja" Dalama.

Huset byggdes 1880 som bostad at
familjen Bolinder. Det leg da pe hndet,
se familjefadem kunde sitta i mat-
salsftinshet och skjutarav... Huset iir
fortfannde i familjen Bolinders Eigo, men
familjen flyttade da:riften pA 1930-talet.
D:ir har sedan va rit ett gammofonbolag
och ett tidrfngstryckeri innan Daiar-nas
Hus tog tjver 11 april 2002, berzittade
Bengt Hedberg, som nu ansvarar fijr

Med ben har huset satt sig, speciellt
efter tunnelbanebygget, sa man har fAtt
Iov att  lyf ta huset och pala med
stSlpelare ned till urberget. Dock Ar
golvet fortfsmnde inte helt plant, trots

Lenna* Franz6n -53, Ulla (Persson)
Lundquist .55 och PecArne Lundberg ,40-

en niveskillnad pe 17 cm i ett hijmrum,
se kontorsstolarna rullar ivag.

Styrelsen omvaides och komplet,
terudes med att Anita Hedenstrlim nu
:iven zir vice klubbm:istare, samt n)'val
av Biryitta Lundholm som vice mahi
kelansvadge. Bertil Tidestrdm uhegs
med acklamationtill hedersledamot.

irsskriften kommer i fortsEittningen
att skiitas av ett redaktionsred, be-
staende av Lars Berge, Karin Michols,
Gitt Rosander och Lena Spegel.

Nrir fijrhandlingarna vel var
avklarade, bijrjade den srillskapliga
delen av m6tet med ett glas jrin och
mycket prat. Vinet sjdnk i glasen,
stiimningen steg men hungem bijrjade
gifa sig p6rnint. Vi v:intade och vzintade
pA maten men cateringfirman hade
tagit fel pe dag! Resten av kvrillen fick
altsa fdrltggas till "lokal", vilket fiir
merparten innebar en kinakrog tvtus
dver gatan. Lokalbytet hindrade dock
inte det fortsatta livliga umganget
kammterna emellan.

lulatrikelansvarise Anders Johansson -40
berr t tar  om medlemsutveckt inoen.

GR



Eva {Lundgren)olsson.s5,  Kar in (Ul lne)
-42.

Pe Kinareslauranqen, irbn vansier,
wendi -58, anna-Grela (Bengtsson)

Bedot Olsson Rll -54. Gdran Hellsten Rl -40.

Lir redor  {L issdaniers)  spahr -56,  Bib i  (Loktapp)
Bjelvestad -58 och Nlarianne Lissdaniels -58.
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Lalla (Ekvall) Hard af Segerstad -38.



68 :o rna  a r  2003
En rapport fr:n Per Gil6n.

I .:..i.:::i: 2r-rcr2 skrevs mycket om "de

-  . : .  i : j o e a l e r n a  v i d  F a l u  H d g r e
.- : r.:a La.orerk", niinligen 68:oma
I S.?.!ge log 12 7, av den Eldersklassen
i:trdenren 1968. En nAgot blygsam siffta
:r:n man jiimfit med dagens

vi lar 203 studenter den 13-15 maJ
1968. varav 201er i livet. 89 av oss bor
i Dalarna varav 42 i Falun Filr iiwigt
bor tre i Norge, tva i Schweiz, en i
England, en i Frankrike och itvriga runt
om i Sveriges land.

Vi 68:0r har traiffats rcgelbundet vart
femte er de senaste 20 Aren. I  Ar
sammanfdll triiffen med den X\rIII:e
Stortraiffen hos GFK varfiir vi sam-
ordnade vart  f i rande med detta

Fivenster Peter Hellsl.6m -68, sassa
framltir Stora Stdten i samband med

Na$a fe av oss deltog vid samlingen
kring Oscars Lave pi eftermidda".en och
iyssnade till GFK:8 odfiirande och pA
Lennart Franzens histodska tilbaka
blick.

Innan kvAlens sup6 och dans Pa
Kristinegymnasiet (f.d. Falu HAL)
samlades vi 68:0I pe Kiiselska krogen
diiIl Andem Fjai]lrud hade atppnat baren
fdr var skult .  Det blev ett  s lat t
aterseende och ett minst lika glatt g:ing,
som en stund senare tlgade genom
centrum till kvzillens festmiddag och
dans. Vi var 45 68:0r som deltogunder
kv,illen.

PerGilen

Larsson -53, P€r Gil6n -68 sadl Heidis man Bertil
en fikapaus efler akliviieterna runt Gruvan.

Foro: Heidi Grossman
't't



Fem falutjejer som numera bor i Stockholm gav sig
ut pa vift f<ir att fira 4O-drigt studentjubileum
Att jubilera er att prata ... Elisabet Ahlberg -63 har firat studenljubileum.

Vi var Biryitta Lundholm och Bdtt
Hellstland och Kerctin Storehers och
Mickan Eckercd och Bettan Ahlbery. Vi
skuUe fira 4O-arigt studentjubileum
vilket fiffigt nog skulle kunna
sanord]us med GFK:s Stortrriff

Vi rcste med tag. Allt fit! att under-
lattav6rt jubileumstuande, sa aft ingen
av oss skulle behtiva koncentrcm sig pa
att kdra bil. Vi ville oh:immat kuma
hringe oss et ett viildigt prata]rde. Och
ingen skulle beh6va kijra bil dagen efter
festen heller.

Det idoga pratandet, som under d€t
kommande dygnet sku lle bli v6r huvud-
sysselsitttning, utbfitt omedelbart niir vi
satt oss til ratta. Vi utbl'tte alla Sper
av informatron om oss sjailva, vira barn,
vAm familjer, vira barnbarn och vera
iinnu ofddda barnbam ftir att inte tala
om de barnbarn som vi hoppas fe men
vam fitrzjldrar ;innu inte ens har bdrjat
*inka pa. Vi Fatade om v&ra jobb - de
vi har och de vi 6mkade att vi hade och
de jobb som vi iir glada att vi inte har.
Vi Fatade om andra klasskamrater och
klasskamnters kamrater och sA vidare.

SA fo*satte det hela resan. Men en
sakblevv:ildigt tydlig och petaglig. Det
som framstod starkast fdr mej var
faktiskt inte vilka VI var utan vem som
INTE var med. Och den som inte faingrc
var med var ju Kristina Hartikainen
som gick bort ftu rlaera 6r sedan. Hon
var fdrut en sammanhdllande kink f<ir
oss tjejer som hade kimnat Falun, ffir
det vaa hon som bodde kvar och som var

eldsjiilen n?ir det gii]lde att ordna v6ra
tidigarc jubileumsfester. Det kandes
mycket mycket tomt e{ter henne ... NAr
jag nu ar inne pe sorgliga tankar
kommer jag aven att trinka pa att Ulla
Edemalm inte heller iir kvar bland oss
... Att Ater triiffa gamla skolkamrater
siitter igAng k inslor av skilda slag men
mest positiva ainda.

Vi kom i alla fall fram till Falun och
checkade in pi Grand Hotell. Vi hade
v: finkt att hinna upp till Gruvan och
delta i a$angemangen dzb men det blev
inte s6 ftir alla av oss. N5gra av oss blev
vAldsamt hungriga och hamnade efter
lite irrande pe stan hos Hammals. Det
iir fint att man till slut tog sitt fitmuft
d fenga och restaurerade det gamla
ri\,.ningshotade konditoriet i det laga lila
huset pa Asgatan. V&rt pratande
fortsatte fiirstes. Snart hade vi missat
tiderna vid Gruvan och befann oss
sittande i solen pe uteserveringen vid
Grand der Jan-Erik Haglund kom fdrbi
och slog sig ner. Honom hade vi i$te sett
pe 40 er sa pratandet varvades upp

].ttedigare.
F6re den stora gemensamma testen

pA h':illen hade v6r jubilerande klass
odnat en egen dlinktriiff p& Baal<en
som :ir en trevlig rcstaumng, inr]'nd i
ett gammalt bankhus (som faktiskt min
fadar ritade i bdrjan pA fdrra Beklet).
Det blev veldigt kul att fA syn pa
varandra i vAr mindre grupp och umg{s
ett tag bala vi, innan vi s:illade oss till
iiwiga falukamrater. De flesta klass-
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kamraterna hade vi sett vid tidigare
jubjleer men negra hade vi inte h:;ffat
pa 40 ar. Det gdllde blard andra Lille-
mor Larsson som nu var med fdr fiircta
g6ngen. Efter fest€n skulle hon ge sig
av till ett asiatiskt land som ftjTetags-
ledare i ett par ar fijr att d:fefter fl),tta
tillbaka till Falun med sin man ti[ ett
hus som de redan har kiipt.

Jubileumsfesten accentuemde ]tter-
ligare pratandet fiir hiir heffade vi zinnu
flem falukamrater. Vi njdt av mat och
\/in och dans och pmt och fiirundmdes
itver hur vi fd*in&ats eller inte hade
Ibrnn&ats pe a a dessa Ar efter student-

Staffan Yngve kommer fortfarande
ihag alas studentbetyg! IGtua nan! Och
han tycks fortfarande tro att betygen tir
det viktigaste hiir i livet. En annan som
enbalt intrcsserade sig fttr fotbolt och
an&a i&ottsutdvrdnganrnder skoltiden
har senare i livet utvecklat sin siill-
skapliga talang. HaJl har vid ala jubi-
leer varit en charmerande underhelare
fijr omgivningen och en populib partner
i dansens virvlar. Jag tror att alla
damema fij$t6r att jag sy'ftar pS Hans
Hedstldm.

Det rir mycket som kunde sdgas om
menga men det blir fttr lAngt. Kv:ilen
gick fttrstes folt men vi ville fortsdtta
samvaron, det vill s{iga fodsatta att
prata sa vi gick til nAt nattklubbs"
Iiknande s&ille vid crand Hotell. Men
derinne var det sant himla ovesen
(musik) se att alla fdrsdk tiI samtat
omijjliggjordes. Vi stod inte ut diidnne
uta[ hittade oss nagra sittplatser i
hisshallen utanfijr d2ir vi pratade och
flamsade vidare tills orken triit.

Morgonen ddrpe var det stralande
vSrvader och det passade bra med en

fdrmiddagspromenad lengs FaluAn.
Man kunde se spridda grupper av
f:rlukanrater flanem i solskenet. Det
hax blivit fa.ntastiskt fint liings en med
parker och blommor liings gingv:igar
med restaurerade gEmla hus, fitda eller
med slaggsten i fasaden.

Slutklammen pa ver faluvistelse
skulle vara en gemensam lunch fdr oss
40-Arsjubil€xer fren klass R fV b pe
rcstaumng Kopparhatten som ligger i
Dalarnas museum. Tack vare det
hiirliga vedret kunde vi duka ett
Hngbord pA tenassen mot vattnet. Vi
avnj6t dems mycket goda och prisvtirda
buff6 tillsammans med a&gra glas vin
under en ktigt Eng lunch, pmtade pe
och gottade oss i varsolen. Det blev en
sagolikt fin avslutning pA student-
jubileumsfirandet.

FmmAt eftermiddagen gick yi fem
ldr€ detta falutjejer mot centralstationen
fiir att ta tAget tiubaka hem tilt
Stockholm. Litet sijmniga mer glada
iiver det lyckade jubileet och envist,
i\,'rigt Fatande.

Elisabet Ahlbery
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GFK:s XVlll:e Stortriiff
Lijrdagen den 17 maj samlades en
ftr,.'zirrtanstutl skara vid Oscars lave vid

Stora Strtten {ijr att inieda den XVIII:e
Stortr:iITen.

Efter ivriga kamrathdlsningar och
utv:irdande av "HuI var dei dA? Vad
har du sysslat med? - Ar du pensioniir

nu?" ijskades tystnad Dagens talare

Lennart Franz6n tog till orda och
berattade frtr oss om varldsarvets
tillkomst och dess betydelse fdr bakten
Lennafi:iIiu stor van av hembvgden
och har som ordJiirande i Kultur och
Miljit i Falun fStt representera - som

han sj ailv uttryckte det - folkets esikter

i  den kommitt6,  som verkade ldr
viirldsar"vets tillkomst.

Kl 17.45 var det samling i Kdstine-
g.rnnasiets vestibul. D:i frall vandrade
vi upp till aulan, som fAtt uppfteschning
ett Dar eanqer under erens lopp Por-
tratien av von Linne, Belzelius m€d

flera kihda personer med anknytning
till Fatun frnns iinnu kvar.

Hiir tog Lennart Franz6n Ater till
oda och gav en expos6 dver latoverkets

utveckling fram til 1983, da skolan
flyttade till Lugnet. Lennart har verk-
ligen satt sig in i det stom historiska
materialet och alla frck vi nagot nyit

Se vidtog de festmidda-s i Kristine-
skolans restaurang. Bj6m Akerblom var
alagens toastmaster. Vir ordfdrande
hiilsade villkommen och tackade alla i
st).relsen f6r det goda arbete so^m den
utfdr. Hijstidstalaren An-Britt tueboi,
rcktor f{tr Falu Frig}'rnnasium, tog till-
fiillet i akt att framhela hur viktigt det
iir att baditioner skapas vid skolor. Hon
var tacksam dver att GFK bidragit med

ftjmlag till tmditioner vid hennes nya

skola. Mats Lagewall fortsatte skol-
historien och berattade om skolans dde
efter 1983.

Hedercledamoten Bertil Tideshdm
frck motta sitt diplom ur ordfitrandens
hand och hedrades med en l&ng appl5d

Sedar trAddes dansen till sena tim-
mar och glammet stod h6gt i tak.

Ka nMichols

Lennart Franz6n be.:ittar vid Oscars lave om Varldsarvei'
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En g lad  hedersmedlem med

Lars  Nygren -41 ,  O l le  H6s lund _41

och Lars  "sassa '  Larsson -58
Ann-Sot i  Rehnstam-Ho!m och
L isbeth  (Ta l lberg)  Svensson

E. B6rje Bergsman
Ni ls  Falk.35,

-32,  Tage Jones -35 och l4ar i t  (Eergqvist )  Lundqvist  och Lena
Berqlund.Ts samt Eva (Lundgren)  Olsson

Bj i j .n  Akerb lom -55 ,  lngr id  (Wahls i rbm)
Herdin och Lalla (Ekvall) Hard ar segerstad
-33.

S ix ten  Nyb lom -59 ,  Per  Bergqv is l  samt
Hans.Anders  "Berka"  Bergqv is t  _57

b Folo: Ulla Lundquisr och Giit Rosander



Bertil Tidestriim - ett personligt portrett av var
senaste hedersmedlem

Ar det nigon som personifierar be-

$eppet Gammal Falul<alxrfat, si er
det Berlil Tidestrdm

Gammal Bertil bijrjade i Falu
hdgre almanna ]:boverkhdstterminen
1922; det btir en 81-Arig kontakt med

skolan, som kan ut i jkas lned den
kontakt han fick genom brijderna
Grurnars och Folkes skolkamrater redan
fr6n 1916.

Falu - intresset fdr och kirleken till
den gamla skolstaden :h stark och har

{iirdjupats med eren. Det visar sig bland
annat i att Bedil kontinuerligt samlat
ett antal bdcker och skrilter om stader
och dess Lixoverk. Dessa har han nu
dverlamnat tilt fijreningen inklusive
ritningar till lz*overksombyggnaden.

Kamrat - fortfarande traffas stu-

dentExgeng 1931va{e er och hoppas fe
gbm se iiven hiisten 2003 - ett sv6r-

slagbart rekord, (men hoppet sveks)
Bertil ha:r dessutom dokumentelat sina
skolkarirater fran fiista fu och fram till
nu, b&de i otaliea adiklar i vAr Arsskrift
och i ett fotoalbum. Detta kommer han

att dverkimna till tdreningen
Fiirutom att Bedil Ar en tdvsam

kamrat fdrmedlar han mer :in ndgon
annan en musiktradition Bert eren
av de fantastiska 31_ornai som genom

Aren omhuldat den Jobska sangen och
musiken. Musikdirektdr Anders Jobs

torde knappast ha haft en baftrc erskurs
en denna.

Det :f en heder fdr fiireningen att
utniimna en sedan hedersmedlem och
att  denna hedersmedlem gestade
Stort*iffen. D:ir frck Bertil Tidestrdm
ta emot sitt diplom ur ordi;randen Ann
Lewis Lloyds hand, med assistans av
sekreteraren Ulla Lundquist

Gitt Rosancler

och Ulla (Pereson) Lundquist-55
Fotol Gitt Rosander

Ann Lewis Lloyd.77, Berlit Tidestrtjm -31
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Si minns jag 30-talets Falugymnasister
creia Yngve ger oss en livfylld bild av ett gymnasistliv pe 1930-talel, som sa

smeningom resulte€de i giftermal.

ftjr att tifia pA blommande tibast. Sen
avslutades dagen med dans och
ringlekar till kl. 12 pa natten uppe hos
tullfdryaltare Bostrijms pa Sviirdsjit-
gatan.

Pe scoutfester eller p6 hqjker och
dvemattmngar r scoutchefen Pousettes
stugE vid Rogsjijn litste vi livets g6tor
tillsammans med Sven Lalander, Sven
lokander och Beftil llammar. Per-Erik
Nordblad och hans Sonja var ett par
redan d&. Lala Ekw8.[ (Hard) och jag
var ledare fdr blivingarna och diir
Aterfanns bland andra Karin Ekwall
(NisBer), Kadn Vikar och Margaleta
Johan€son (Rinssby).

Valborgsmassoafton 1934 Ea det
"klick" fdr mig uppe vid V:illan. Vi
scouter dansade ringdanser - vanlig
dans var s1'nd - och kviillen avslutaales
med ltigerbil och tapto. Den natten
fijudes jag hem av en gr'mnasist, sim-
och backhopparen Alf Yngve, och fick
den fitrsta kyssen i poden. Vi umgicks
sedar flitigt under uina ete$teende
faluar, badade i Viillan, ikte skidor i
manskenet p& Asbobackama, gick pe bio
(kostade 1.10Ir.) ochliistepoesi. Negpn
sex var det inte tal om. "En scout iir ren
i tarke, ord och g:irning."

Dessutom var jas en hogen publik
pe simtzivlingar i gamla "Kallis" och pa
konserterna och Srmnastikuppvisning-
arna pe Liiroverk€t. "Kaparn" hade
velkligen allil pA sina adepter. Stiliga
var de i vita langb,'xor och htjjor med
dalpilar. Alf Yngve vann under sin
gymnasietid DM i simhoppning och
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TilI Falun kom jag som 1?-Aring 1932
pe hitsten, lijr att som "ruska" birja pa
Folkskoleseminariet. Jae hade kimnat
ett glatt liv i Lund ftjr att mdtas av ett
betydligt strAngaxe i Dalametmpolen.
Jag minns attjag blev fiiNenad 6ver att
det fanns se menga och stom ilik}'rkor
hib.

Fdr att i negon man kompensera det
stlzinga livet pa Semis gick jag med i
Bcouterna, ty jag hade varit scout hela
min skoltid i Lund. Det blev hiil jag
fu ,iffade g).mnasisterna flen kboverket
och flickorna fran Valhala. Vad jag
*irskilt kommer iheg ftA]l de heir $'ra
,Iren iir valborgsmaissotuandet, vild-
maxkslivet med scoutema samt S/mnas-
tikuppvisningarna och skolkonser-
telna pa ldroverket.

Fii$ta eret miitte min kamnt ochjag
va4e morgon Smnasisterrra Gurnar
(Rannug) och Sigfrid (Dahlqvist). De
lfte artigt pA sina skolmiissor med ale
obligatodska dalpilama. Jag sv;irnade
si sm&tt fiir den blonde vikingen Gunnar
men lzin$e ?il1 att bli bjuden pe bio av
kompisen kom jag aldrig. Jag t*iffade
dem senare som valbesta[da
kpkoherdar i Bjurs8s och Torsang.

Mitt fitrsta scoutminne h:irritr sig
fran en bmsafton i familjen Berysmans
stuga pe sluttningen av Junefruberget,
d:ir det bedttades ruskiga spttlfiistorier.
Valborgsmiissoafton 1933 b6{ade kl. 6
pA morgonen, da Bertil Backman,
Ragnar Bjttrkman samt Teta
Danielsson, Gunvor Enochsson och jag
gick fram och tilbaka till Kiillslstten



backhoppning samt blev etta pe Skol-
ungdomens i  svikthoppstevl ing i
Stockholm. Fiir dessa prcstationer frck
han 1937 Silversktilden, som han fick
mottaga av Hans Wedh6n, som de var
Dala Gt'mnasist{ijrenings ordfdrande.
Vid en triiffi Stockholm lAngt senare sa
Hans till Alt "Dis minns jag vail. Du
va" bast i grmnastik pA S/mnasiet och
jag var samst."

De manliga gJmnasistema hade sin
"K:irleksm6ltid" och flickoma sin "Fes-

tum F€stomm" fiire studentexamen. Vid
en sadan fest klathade AlfYngve upp
pe Missionskt'rkans tak. Han kunde da
se in i kemisalen och darifrEn mpportera
till kammtema nedanfdr vad flickorna
hade fijr sig.

Greta Yngve

"Kaparn" Sv.n Ljungqvist med "stora truppen igymnast iksalen 1935 e l l€r  1936

J 5 L

\ 4 1  ( 6 J
(13, (14\
\ (  _ , /  (
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, /;r 6\ 
Foro: o\5nd

: \"/#i6l 6) afi) 6^
G ) P '  (  r [ ) \  ) - L
I  ( ' / , - \

FL''O O 6 A- , / ' _  )  .  /  L ) . - (

1, Per-Erik Nordblad
2 . ?
3,  1
4 . ?
5.  Gunnar lsraelsson
6- Sien Llnd
7,  Bo Car lmarker
8. Bengt "Knatien" Hdgberg
9, Paul ? fran Lumsh€d€n

10. Hakan Ekwall

t r t
t 7 t
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11, Befiil Backman
12.  Per-Arne Lundberg
13.  ?
14, Sven Lalander
15, Gustaf Nofdenstrdm
16. "Kaparn" sven Ljungqvlst
17, Hans "Ecke" Holst
'18. ?
19.  Bengi  Lundberg
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Bilder och rdster fren Falu h.a.l fdr 70 ar sedan
Uno Floderus. rcalexamen 1935. minns.

Skoldagen biirjade med uppstii.llning i
korridoreina utanfdr det egna klass'
rummet. Diirvid gick den grakladde
rcktor Anders Vikar omkring med sin
kaipp och motade in elever som rikade
ste negot utanAf bdet. Det skulle vara
raha linjer, nrir man begav sig uppet,
n6tandes stetrhappornas petrifrkat. SA
var man i aula.n fdr morgonbijn. Allt
bddade med en ingangspsalm, intonerad
av orgeln. Vid ett tillfalle hdrdes
ingenting. Da stack tjAnstgiirande
orga.nisten Gretel Naucl6r ut hunrdet
ftAn bktaren och pep: "Jag har ingen
som trampar." Rektor Vikar verkade
fdlst l/iftefig, men fann sig och pekade
ut en yngling, som gav sig iv:ig och fick
ig6ng b:ngen. Efter psalmen steglektor
Emil Herlenius upp pA eshaden och
gjorde det bekvamt f& sig genom att
liisa nAgra psalmverser. Nlgra g&nger
blev det avhott i denna slentrian. Se
till exempel n:i" glmnasisten Sigvard
Balter antrade podi€t och talade
allvarsord, och en tid seiare deIIfHArd
af Segerstad gjorde alet samma.
"Blivande teologer" - det var vad vi
tiblte. Men den ene blevjurist och den
an&e kulturskdbent. Moryonbiinen var
dver, sedan vi unisont sjungit slut-
psalmen.

Sen var det tid fttr rcktorn att irta
tala$tolen ft tr allmiinna "kungif elsei',
som fdr det mesta bestod i att utlysa
i&ottslov, hel- eller halvdagBdito. Det
let som musik fiir den eller dem som
fijregaende dag.ignat sE et bolsparkeri
i stii[et fdr att tisa liixor.

"Ron1kogal€ffi lkolt€ssaltimottitfi 1ebaio6."
Denna ramsa, som fdr menga siikert
lAter som rappakalja, kunde den
saktmodige kristendomsutaren lektor
Elis Gustavi f(;Imedla. Det iir helt enkelt
ett minnesknep fitr att komma ihag
Pauli brev, varwid braios (frin gre-
kiskan) ster fijl det omtvistade Hebreer-

En l bare som hade en blyg och nagot
tafatt framtoning var latin- och historie-
lektorn Gustav Nyshitm med smek-
namnet "Mumma". Att ha]l var m6n om
sin viidighet ftamg€r kanske av denna
histo a, som jag fAtt mig belattad. En
elev tillta-Iade honom med "magistern".

Men det gickint€ an. "Magist€in" ftryste
Mumma. "Jag er lektor vid detta
lircve?k."

1 9
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I ett intagg ftr en del Ar sedan trodde
Gert Bostrdm att lektorn fAtt sitt smek-
namn eiier en romersk friltherre. Jag
skrattade gott niil jag laste alet. Jag vet
namligen sdAel vem som hittade PA

En annan lektor, Nils Sjiidahl -
"Pliggen" kallad hade ett triiBtens oxd
till den som var orolig om mitjligheten
att skaffa sig en utkomst efter avslutad
skolglng. "Man behiiver egentligen
ald:rig vara arbetslds. Man kar ju t?ilja
traskedar." En rdst frAn en annan
tidsepok.

"Pliggen" ar ocksa bekant fitr en
historia som publicemts tiahgare, men
alen aluger att Aterbereths. Han ville
sxemplfi em koopemtionens framviixf i
Sverige genom fiiliande: "Fiirr kostade
ett par galoscher 10 kr, men sedan
koopemtiva fiiburdet bdrjat med egen
tillv€rkning, kostar galoschema 5 tr3 per
styck."

Den ordning som ddde vid l?iroverket
{ijr€ andxa vzialdskriget var stram! Det
gick till exempel inte an att stttdja
hu\rudet med armbegen. Man riskerade
de att fe hdm att man borde ta in pa ett
vilohem. Vad skall man da saga om
adjunkt Martin Vilke. En elev r&kade
tappa sin penna pA goket. Genast var
det dagE fijr en osande stmffprealika4
som slutade fdrct n:b klockan ringde till
rast och med ungefiir fdljande tirad:
"Ja, &ir ser ni hur ert uppfttrande och
slalv har fii$tdrt en hel lektion. "

Andra ldxare kunale vara mera kort-
huggna och sarkastiska. En elev hade
en tand som v?I l6s och satt och vickade
pA den med pekfingret. "Ah hitrru - ska
du klia dig i nacken si ta den aIlilra
viigen."

Vid avslutningen pe varen rfaan sig
regelbundet skolans inspektor. Bla.nd
dem jag minns fanns Fosten Ekstltim,
Dalregementets itverst€ Salw6n och den
rundlagde och till synes s& fridsamme
landshdvilingen Bernhard Eriksson.
Denne senare kurde fien sin upphijjda
ptat€ ge de sommarlovslangtande
eleverna ett ord pe v:igen:

"HAIL MODET OPPAI"
Det var Htt att ta till sig. Fitr lyssnade
man noga kunde man hijra v,istan_
vinden i parkens krcnor och liingle bort
lyste rcdar sommargyllen i hagar och
angsbackar.

Uno Floderus

I
I

Nils "Pliggen" Sj6dahl
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Hildur Krantz-Jensen
1914-2001
Mats Lagervall student -48, som var
GFK:S ordftirande '1976-1986 minns sin
sekreterare och redaktdr.

Uppvaxttid
Hildur Krantz-Jensen krinde sig bade
son dalkulla och som lappl.inning. Hon
friddes i Kiruna, dar pappan var 1:e
gruvingenjrir. Stijue delen av sin
uppv:Llt tiub ngade hon i Malmberget,
i disponentvilian. Her bjiid hon sina
lekkamrater pA mygg, stekt i smdr! DA
skolvaisendet ej var se vd1 utbyggt pe
den tiden i Lappland, skickades Hildur
som manga anaba ungdomar sdderut fijr
sin skolgang, Hildur till Falun. Der
hade fadem sina ('tter'. Farfadem hade
nagon gang i  s lutet av 1800-talet
grrndat Klantz'handelshadgtud och
blomsterhandel. Pappa Krantz hade
emellertid inte visat negot intresse fiir
tddstudsmuisteriet utan fett utbilda sig
till ber$ingenj6r efter studentexamen
1897. I tio tu terminspendlade Hildur
mellan Malmberget och Falun, med
studeniexamen pA latinlinjen 1934 som
avslutning.

Journalisten
Pennan blev Hildurs arbetsredskap.
Givetvis var hon redahtcir {br Galder
under g/mnasietiden. Efter joumarist-
utbildring arbetade hon pe ett fler1al
dags- och veckotidningar, ofta som free-
lancer. Mer och mer var det tddgard
som blev hennes specialitet. Vid en baff
i Codnth, en liten ort i Danmark,
bildade Hildu och ett antal kollegor
klubb Corinth. Klubben var tahikt
representeradvidhennesbegravning.

Hi ldur  Krantz-Jensen med make Age,
Folo: Okind

Arkitektur inhesserade henne ocksa.
Ideerna bakom hennes och maken Ages
hus i Sollentuna var Hildurs. Vi 6I
mAnga som tjusats av huset och trad-
gArden, som hon skapade runt om.
Fotografering var inte heller friimma.nde
ldr Hildllr. Vid GFK:S arsmcite 1983 fick
vi njuta a1' bilderna fran resan till
"Landet Annorlunda", Kina.

GFK
Arsskrifterna 1974 79 stod Hildu frtr
rcdaktijNskapet. FdNtaArsskriltenblev
ett ateminne dver Valhalla, som lades
ned 196?, ej fullt 100 er earnmalt. 1975
var det eurcpeiska byggradsArct "LAt

husen leva",  l iksom stortreffsar.
Shiltema -75 och -76 gick dihlijr helt i
"faluriitt". I sin sista Alsskdft recen-
serade hon Ingmar Lindmarkers bok
"Minnet av en Far.". Denne far var Axel
Lindmarker, grundaren av Grand H6tel
i Falun. Hon &tergav det kapitel i boken
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som skildrar barnets perspektiv pA

Graad. Om sin egen far shev Hildur i
-98 6rs shifi. Fader Einax introducerade
henne redan vid "lelatil't sprid Alder" i

GFK,
1980 84 var Hildul vice sekreterare

och selreterare "llildur hade litet 3ver1
att hella reda Pe PaPPer"' uttryckte
maken Age det. Jag fick diirlbr olta ett

telefonsamtal och som sollentunabo
kunde jag latt titta in Over en kopp

kaffe i kilket redde vi snabbt ut hennes
pmblem.

Manniskan Hildur
1 sin egen spalt tog _Hildur 

-78 som

redaktdr upp orclet gammaL ' meo

uteAnqsDunkt fren G-et i GFK 
'r/ad iir

dei atlu .rill bli me" i"gen vill vara? Just
det - gammal!" Om sig sjalv: "skol-

flickan, jourEalisten, dubbelarbetande
unga mamman och se 19?8 sago-

bedttande mormoq railina de lvckliga
stundema blott!".

Min fr-u Inga-Bdtt och jag besitkte
Hildw pa N)4orpshemmet strax ftire

heDnes bortgang. Vi tog henne i lullstol
ut i parken och bjitd PA kaffe Stolt
bedttade hon, att helgen efter var hon
inbjuden tiJl sitt barnbarnsbarns dop.
Bilden pe Hildur med barnbamsbarnet
i sin famn krDde vi beskada vial minne6-

stunden eft er begral'ningen
Vid minneshitgtiden berattade GFK-

aren och baxndomskanraten Gunvor
Zette$ten om hul Hildur s*jlt upp ftjr
henne i livets upp- och nedg6rgar. Vid
ett tilfiile behttvde Gunvor ekonomiskt
stdd. Det fick hon, ftjrst6s. Vid jultid

ringde Hildur: "IGn jag fA tillbaka
kvittot!"

SAdan var Hildur!

Mats Lagervall

Falun 300 Ar 1941. Fyrverkeri vid Stora Stiiten och
middag pa Bergslagssalongen

Magnus Hjelm, student-52, delger oss ylterligare minnen och fakta om jubileel

o6h kompletterar med en senare minnesbild.

I november 1941 hadejag nagra manader

bakom mig i andra klassen i Ostra
skolan. Pe rasterna kunde vi se "l?iro-

verket" bortom MissiorekYrkan, en
imoonerande byggnad fr6n knappt tve

alnals iigonhitjd Vi upplevde attjubileet
i novembel 1941 vax en stor halrdelse.
Det pratades mycket om det stora

fi,.r-verke1i, som skulle brainnas av l'rd
Stora Staiten, om Stora Raset, Fet-Mats
och Kfuebocken, den sagenomspunna
N:ir det stod klart att iiven vi, smeskole-
eleverna, skulle fA vara uppe och se

f]'r"verke et (som bilrjade vid tiotiden)
steg vara fdrvantningar skvhijgt.

Fyrverkeriet
Fyr-verkeriet var verkligen ett stor-
statLgt evenemang. Glimrande kas-
kader av stjarnregn fijrsvann ner r

djupet av Stora Stbten, som lvstes upp i

etemkenet faen de gania brottvtoma,
mketer med silvemvansar skitt upp i den
miirka novemberskj'n och kastade ljus
itver de gamla lavarna, bengaliska ljus
dalade sakta ner i Stdtens svarta gap. I
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bakgrunden klamhde klockan i Creutz
lave sitt lug'rlande budskap. Det blev en
upplevelse att minnas, en folkfest i
rrlttan tid under brinnande krig med
dagliga undeuettelser om dysha tider,
speciellt i Finland. I das ka11as en sndan
upplevelse ett bidras till det sociala
kapitalet men n:ix Felun $'l1de 300 6r
hade det begreppet Snnu inte m).ntats.
Det fick r:icka med att var och en gick
hem till sitt, glad och uppr'j'md.

Mottagning och middag
Andra evenemang i trangre kretsar
ingick ockse i  jubi leumsfirandet.
Iftonp nsparet kom pa besdk och tog
v:inligt emot Faluns fr?imsta represen'
tanter i Konsthallen, kronprinsessan
ifdrd "lila hatt i stupmodell", som Titti
Gullander lyriskt rapporterat om i
fusskriften2002.

Efter mottagningen gavs middag pa
Beqslagssalongen lijr 264 giister. Gdsta
Frisell, som E. Bii4e Bergsman skrivit
om i Arsskriften 2002, hAlsade val-
kommen. Magnus Johansson, min
farfarsfar och laroverkselev pe
1860-1870-talet, satt pa stol 55 med

(hov?)frcjken Andr6e Ossbahr som
bordsdam. Kronpdnsen fdrde fi'u Gijsta
Frisell till bordet med biskopinnan
Cullberg som moraliskt stdd vid sin
v:instra sida. Gdsta tog sig an
kronprinsessan, som ockse kunde v:idra

kspolitiska fragor med statsminister
Per Albin Hansson. Anders Vikar, Nils
Dlooanl  ocn meo rruar
representerade latoverket.

Se diir axplock lrin en nedrirvd
bordsplacedng. Alla middagsgesterna
har nu ldmnat det jordiska fdr middagar
med HeIIan men menga ansikten steg
helt levand€ fram ur minn$arkivet, nrir
mitt pekling€r Hngsamt ldpte genom
namnfijdeckningen. Minnet rir verk-
ligen enimponerande skattkammare.

Om tronprinsessan hade b]'tt hatt
till middagen vet jag inte men enligt ett
ned:ilvt menykort bestod fiirdtten av
buljong med pastej och huvudretten av
stekt tjeder med griinsaker. Hur rn&nga
tje&ar kan det ha gatt 5t? Jubileums-
tarta kom pa bordet som efteuett.
Kronprinsen och Magnus, bida si
kallade nykterhetsman, skdljde ned
riittema med Gravensteiner, andra

tuagnus Johansson och kronprins Gustav Adolf i Falun, november 194'1,
Foto: AB Texl A BilderStockholm
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giister kunde lAska goDmen med Carte
d'or sec och Nutty Solela, om n5gon
vigade sig pA en dryck med ett sidant
namn. Ingen dalig kdstidsmiddag -

histiden dock markerad av att giisiema
ombads avlzima fte brddkuponger vid
bordet. De underhdlls med musik,
antagligen utfirrd av Dahegementets
musikkar. Bergsreg€nLeftets marsch
spelades men ocksi Aubrys ,Lo rose
noire, Finsha sA.nger och som avslutning
Joel Olssons marsch,Ieue Suerige Det
togs fotogmfier. P6 bilden ser vi hur
ga]Ille Magnus och en ungdomlig kron-
prins fiimcijsamt sprAkar med valandra.

Ett kvartssekel senare
Mimesbilderrra kunde sluta hEir men det
finns en fortsattning. Niir Akademiska
sjukhuset fuade sitt 100-aIS jubileum
1967 blev mir avdelning ombedd att ftir
besiikande gzister demonstrela hul man
kunde anvi inda elektronisk data-
behandling i labomtoriemedicinen. Vi
satte upp ett system med en analysator,
elektroniskt kopplad till en dator, fdr
besttrnning av blodets hemoglobinhalt.
Pdncipen fdr systemet var att niir ett
blodFov sattes in i analysatorn, fdngade

datom den elekt?iska sigralen som
uppstod, beri&nade analysv:irdet och
szinde svaret ti]l en pdnter fdr utskdft.
Det lAter sjalvkla idag, men den
gingen var det bara nigra f6 sjulJrus
v;irlden 6ver som hade insett att in-
formationsteknologi - ordet :innu inte
uppfunnet - kunde anvandas i sjuk
verdens tjiinst.

En av besdkerna var hedercgiisten vid
jubileet i Falun, kung Gustav VI Adolf,
nu i sitt 85:e le\nladsir. Det blev min
uppgift att demonshem systemet fijr den
van]liga och uppm:aksamma kungen. I
ungdomlig entusiasm dverbetonade jag

antagligen de tekniska aspekterna och
kungen insk6t en utmiirkt frAga: "Men

vad kan systemet anviindas till?" Utan
att dktigt t:inka mie ftjr, men konekt
nog, svarade jag: "Fiir att bestemma
blodets fiiry, till exempel graden av rtid-
toning och bEtoning." DA sag jag hur
glimten tAndes i kungens ijgon och fdl.
stod att demonstmtionen hade lyckats,
ntu han med ett leende sade: "Hm, det
iir kanske pe fiden att jag tar reda pe
min f?irg." PA bilden her nedan ser Yi
hur den gamle kungen och en ung
Magnus granskar datorutskritten.

MagnusHjelm

Kung Gustav Vl Adolf och
lMagnus Hjelm i Uppsala
1967,

Foto: Upsala Ny. Tidning



Skoljazzbandet College Swingers
Erik (Boren) Nordenstrdm, student-45, ger ossskolbandets historia

Det gamla skolbandet fran tidigt a0-tal
har omniimnts niera gAnger i GFKs
Arsskrift, s& jag tankte beretta titet
mpsodiskt om dess ursprung. Mdnga
jazzintresserade grabbar traffades
regelbundet efter skolan pi Mor Annas
Kaf6 vid Falubron. Av nigon anledning
fanns det en sarding grammofbnskivor'
med modern dansmusik dair. Vi fikade,
ritkte och spjsade. En serveringsflicka
mAnade s:fsLilt om oss och vi gillade
heme. Hon gifte sig si smaningom med
en av de spisande stamg:isterna.

Ar 1939 var Duke Elingtons Orkester
i Sverige. En si;ndagseftermiddag gav
de konsert i Stor-vik. Vi var ett gnng,
som kdpte biljetter pa Annemtedtska
Kompaniet, cyklade dit och lyssnade si
ilmnen var glildheta. Vilken makalijs

upplevelse! Det var helt oldrgldn igt att
hijm orkestern gunga igeng bakom den
ainnu f?illda ridin med East St. Louis
?oodle-Oo, Ellingtorx signaturmelodi pi
den tiden. Jag tror man kan s:iga att
den upplevelsen blev fadder till College
Swingers.

Svenne Bergstrdm skaffade sig en
klarinett och jag kripte en begagnad
altsa-{ pA stampen ft'r 25 kr. Vi h:iffades
i lekstugan hemma hos mig i Norslund
och tog vt Mood Indiga tvastammigt.
Var fdrsta publ ik var min gamla
lekkamrat Bertil Nilsson fren Noret.
Han tyckte det lZit himmelskt. Och si

ejorde vi.
I Anders Jobs skolorkester spelade

Svenne trummor, Fdtz Crcna ventil-
basun, Roland Jansson truDpet ochjag

College swingers spelar vid en realeramensskiva pa Nas Pensionat i Korsnes i maj
1942. Laten ar "Limehouse Blues". Fran vanster: Sven Moberq, Leif Lilieroth, Anders
Ryde, Rune Dahlstrand, Fritz Crona (!nkopierad efterat), Lasse Gezelius, Olle Moberg,
Svenne B.rqstrdm ooh Boren (E.ik) Nordenstrdm. Roland Jansson saknas pA fotoiok-nd
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sjailv fliijt. Oscar Ekman spelade ibland
orgel vid morgonb<inerna. Han blev var
f t j rste pianist .  Vi  f ick hel la t i l l  i
rnusiksalen men lika ofta var vi h€mma
hos Svenne. Hans pappa iilskade att
hdra oss spela CcLrry ne bach to old
Virginia. Det bit]r'de att vi blev enga-
gerade att speh pa dansstii[en i txalten
men det fick vi smyga med. Rektor
skulle ha fdbjudit oss direkt. Att synda
pi allmiin lokal och dessutom fi betalt.
Oh;nkbalt!

Allt efte$om tid€n gick tillkom Lasse
Gezelius pi gitar, Olle och Sven Moberg
pa ldarinett respektive bas, Anders Ryde
och Rune Dalrlstrand pi dubbelpiano och
Leif Liljemth som tmmmis. Nu var vr
tio glada amatdrcr som hade hjibttigt
roligt av att spela tillsammans. Det
bdrjade konrma fraln noter och notstiill.
Nagon tillverkade skyltar med vert
namn att henga pe notstaillen. Ne$a
av oss lorsdkte slsiva arrangemang men
mest vax det "utanfi)rsspelning" med
mycket imprcvisation. Vi lyssnade pi
befitmda orkeshar pa skiva och i mdio
och forstikte spela som de leit. Tommy
Dorcey, Artie Shaw, Benny Goodma4
Glenn Miler och sA E ington fijlstes.

Repetitioner-na fl]'ttades till skdv-
salen i institutionsbyggnaden. Tmgna
lyssnare och pahejare var "Kilon"

Tegn6r, Jan-Henrik "Nenken" Hedlund
och Lasse "F-sen" Ledin. De satt hngst
bak i salen med henchcoatarna pa och
lyssnade lsitiskt, rcdo att ge niix det liit
ftir be&iivligt.

Vi  spelade t i l l  dans pA Idrotts-
fdreningens danser och iblard p& helt
ftisteende tillst:illningar. Det hiinde att
vi fick titet betalt ocksA. En tia eller se
per man. En g€ng h]'rde vi Parken i
KoNnas. Vi cyklade. Fdr trummorrra

och basen hade 11 fatt Ena packcykel
av Mats He1Tekipering. Men det regnade
sA det kom inte menga danssugna.
Bland an]1at spelade vi Deed. I Do , som
Svenne hade gjort ett nltt fmt arT. pa.
Inte blev det manga krcnor att deh pe
men roligt hade vi.

En mangkunnig musikilskare blev
var verklige suppoder - Paul Dubois
som hade massor av fina skivor och
visste allt om vilka som spelade. Paul
tlr fortfam.nde vAr s*indige fijljeelagarc,
alltid rcdo med kamemn.

Ibland h]'rde vi hos Amentedtska en
tenorsax At Svenne och en ba4'tonsax
It mig. Svenne gillade aldrig att spela
tenor men vissa anangemang kravde
det. Sjeilv kend€ jag mig som Harry
Caney, Ellingtons hairliga solist pe det
instrumentet. Vi hade hijga ftjrebilder,

Den ene efter den andr€ kimnade vi
Falu HAL. Det gick val kanske tio 6r,
men sen kallade Olle Moberg oss till "Re-

union".  Vi  f ick i ter hal la t i l l  p5
Lircverket, i musiksalen. D€t var dktigt
roligt och det blev flela samlingar a]llt
efter som axen gick. Vi vaa spridda 6ver
hela lande! sa det hade sina sidor att fa
ihop hela g:inget. Olle var och ;tu val
P mus Motor. Han tog ocks$ initiativet
till att uppval<ta varandm pe jamna
fitdelsedagar. Alla fick samma gava vid
vaxje tilfiille. Se fick till exempel alla
ett jakthom pA 4o-Arsdager fijr att vi
skule kunna busa fanfarer nasta geng.
Och det har l/i gjort till omgimingens
stora fiirGxar.

I bd{an av 4o-talet var Yi tio glada
musikanter, men Sren har tagit sin
tdbuL Nagon har slutat 6pela och nAgon
har fiirsvunnit i ka iaren. Sven pe
basen blev fast i Gtiteborg. Anders Rlde,
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som nadde l6ngt som mrangiir', ijIr borta

Fritz Crona slutade sina dagar soln

flottiljchef i Kalmar' Roland Jansson
kom atdrig till nAgon re-union. Han

uppvaktades dock pA sin 75 Srsdag Han

eick bort fdr nigra tu sedan
Mr dr vi sex rildre herrar som traffas

en geng varje tu och fortfarande kallar

oss Col lege Swingers Ol le har gorb

m&nqa fina arr. frcjr var fitet ova iga

snttnine. Vi improviserar och spelar soli

Musicerande deltagare
strom, Lasse Gezel ius

f6r varandra. Aldste man, Svenne har
passerat de 80. Ntir u spelade fijr 47-

orna vid deras bescjk pi Dalhalla. rikade
han snubbla och plattade till Olies
tlombon. Da {?i]]]de Svenne de bevingade
orden: "Har man spelat i 65 er ska man
vril kunna fA falla pl en trombon en enda

d,.c"
I er ses vi i augusti om hiilsan och

instr-umenten heller. Spe$adjen :ir den
enda sanna gledjen!

Erik Boten Nordenstrdm

Hiilsan och instmmenten hijll, rapp-
orterar Hans Astrand -47 lrin irilffen
hos Lennart -45 och Karin Pettersson i
Sundborn.

fi v: Olle iroberg, Slig-Allan Johansson, Erik Boren Norden-
samt osynliga R;ne D;hlstrand (piano) och Lars Tallberg (lrum-
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Ett detektivarbete

Var arkivaiie Lennart Franz6n, student -53, kenner starkt fiir att fa fdreningen
att leva vidare,genom ait utiika medlemsantalet. Han villlata flera fd delaktighet
av de akiiviieter fdreningen anordnar och har gripit sig verket an.

Att det finns en fdrening som heter
Gamla Faluhamrater fick jag veta fdr
ett anbl er sedan av en ren slump. Pe
en verfest i Spegelsalen kom jag aft fe
en ftue detta skolkamrat Ullal,anner
- som bordsdam. Hon be*ittade fijr mig
om allt trevligt man kan fe vara med
om som meallem i GFK ochjag nappade
dtuekt. S].nd bara ait jag inte fett den
L-.-"Lonan ridiarra

F6r att aven andra med bristande
information skulle fA en chans att bli
meallemmar, fijrcslog jag stJ.relsen en
riktad aktion, som hmpligen kunde
eenolnf{'Ias infdr Stoft iffen. St'relsen
var med pa noterna. Adresser skulle
siikas till potentiella meallemmar, som
per brcv skulle fA veta vad ftjrcningen
gdr, och hul man ansluter sig.

Jag atog mig att ftjrsilka spara de
skolkamater som tillhiir mitt Alders-
skikt ({ijdda 1931-1935). Det visade sig
att den gruppen totalt omlattade 261
personer. 52 av dem var redan med-
lemnlar, sA det antaljag hade att arbeta
med var 209. Arbetsverktygen blev
t€lefonen och skattemyndighetens clato?
och i det srundhggande a$etet fickjag
hj:ilp av Agneta (Carlbiick) Lindsjii.

Resultatet av sparningen
Hur lyckades jag de? Resultatet ser ut
sA har: 8 kunde jag inte linna, 34 var

avlidna, 2 kunde jag av andra skiil inte
kontakta, 165 gick det bm att skiva
till.

Undrar du hur mottagarna av mitt
brev {iidelat sig i geoglafin? Av dem
som har sitt hemvist i Sverige bor inte
min&e ain en tredjedel pe adre$er i
Dalarna. (Mangahemvrind,arel Ettpa]
dussin finns i Falun med omnejd, och
ett hah't dussin i Borlange. Tio bor i
Siljansbahten. I Svealand i dwigt bor
mangE i Storstockholm, Uppsala och
Vasteras: 33, 9 och 8 respektive.

I Nonland bor 14, uhpridda i kust-
landskapen fran Lulei ti1l G:ivle.

I Gtttala.nd atefrnns 29, varav 10 i
Skane, ? i Osteryittland och 6 i Bohus-
lan.

Slutligen har vi de uhikes bosatta.
De ir: i USA 4, i hankrike 2, i vadem
Tyskland ocl! England 1 och pi AlaIId L

Utfallet
Min rekrJteringsatg{ird drog naturligt-
vis kostnader fiir sparning, kuvert, porto
mm. Jag hoppades d;irfdr att minst det
antal skulle ansluta sig, Eom fordrades
fdr att satsningen skule l6na sig. Till
min gliidje blev tillstriimningen vida
st6re :in sA. Stlrelsen var helt nitjd och
jag kunde pusta ut.
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EFORUS och HELGELSE

Bidraget fran [Jno Floderus fiirtankarna till ta|PJseftet Det dunkelt sagda er det

dunkeft 6nkta.

Vid konfirmationsundeNisnitrgen i
b6rjan pA 30-talet hade ver liirare
komminister Bertel Andr6n givit oss en
skrift fiir vir handledning. I den fijrckom
DA flera st€illen ett ord, som jag hade
svirt att fttrsti. Det var HELGELSE.
MAste ha vadt nagot som fijrekom i

eudstj:insten i l*Tkan, tiinLtejag. Men
vad?

Pe der tiden var det sA att jas al&ig
vlgade frfua eller iftagasefta negot. Jag
var i gott srillskap. Jag hiirde nemtgen
heller aldrig nigon annan som gjorde

det. Och att ifragasatta i kristendoms-
kunskapen var helt omdjligt Det fick
jag bel5gg {ijr en geng vid en sa]nman-
komst med kdstliga g/mnasistldrelsen
(var frnns den nu?) ledd av Bo Giertz,
som di var rcsesekreterale i densamma
och sedermera blev biskop i Giitebolg
Protokoll skulle fiiras vid samman-
komsten. Sven Silow som hade hand om
den detaljen, fick knappt nagot att
notera, eftersom Giertz redan fran
bdrjan had€ poaingterat aft negna ut-
taianden om tvivel icke fick fiirekorrma

Biskopen i Viister& Einar Biling var
vid denrra tid liiroverkets EFORUS. Hall
hade kunnat ge besked om helSelsen, fijr
niir min undring S6n konfirmationsaret
ditk upp Ungt senare i livet, kunde jag i
Nordisk Familjebok - 2:a upplagan -

lesa hans fijrklaring till ordet
HELGELSE:

betechningen mindre ftr ett enskilt
moment i frdlsningstillegnzlsen iin ftr
dannd i sin helhet fr&n en t)iss synpunht
betraktorl, nd.nligen fb$&ridt den frdn
GudA sid,a innebb att tudnnishdns
uttagande ur d,en slndiga Datrlde s
sammanhang och hennes insdttande i
|nns gemenshap, samt ftAn miinnisk@ns
si&t ett genom gemenshapen med den
heliga Gud.en mdiliggjort och fordradt,
successiut l,sgijranile dD alla hennes
hrafter frdn herraudlde och detas
"helgand.e" Ai Guds tidrcL

Biskopen mi viil le fdrniijt i sin
himmel efter denna utliiggning medan
jordklotet obel*'rnrat rullar vidare.

Uno Floderus

Kadt<atyr: ov. Dahlskand
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Studiebescik pa Falu Frigymnasium
Karin Michols harbesiikt Faluns senaste gymnasieskola.

Onsdagen den 21 otlober gjode ett ant€l
pen-sioneBde r6ktorcr ett studiebesdk pa
det nyaste €i/mnasiet i Falun, niimligen
Falu Frigymnasium. Det h:ir gmnasiet
ligger i den gamla sjulskitterskeskolans
lokaler pA Lallarwet. Skolan startade fijr
he Ar sedan och kommer i v6r att fira
sin fdrsta studentexamen.

Vi t-ogs emot av skolans rektor Ann-
Bdtt Asebol, som beriittade om skolan
och visade oss .unt i lokalema.

Den som kom med id6n oln frigym-
na,Eiet var fdrre rektorn pe Xdstine-
g/mtrasiet Bo Erikols. Skolan ilrivs som
ett aktiebolag och har en eg€n st)'relse.
Kommunala medel tilldelas skolan och
det kostar inte elevema negot exha att
ga d:ir. Skolan fijljer statliga bestzirn-
melser och rir godkind av Skolverket.
Skolan hax inte matsal och idrottshall.
Elevema fAr ata i restaurang Gasho-
nomen pA hsarettet. Idrcttslektionema
?b inhyrda pa bland annat Lugnet.
Skolhiilsovard kdper skolan av Falu
kommun. Miibler och en hel del utrust-
ning har skolan tiggt ihop fren till
exempel Banvexket. Ljurgbergs fond har
beviljat skolan penningbelopp till
utmstning.

Gymnasiet har naturvetenskapliga
och samhrils'vetenskapliga progr ammen
jijmte omvardnadspro$ammet. Varje
hitst tar man in 80 elever. Elevantalet
rir nu cirka 240, ner skolan er fullt
utbyggd.

Vad som skiljer detta g]/mnasium
fr$n andra, iir att eleverna har sitt eget
a$etsrum, det vi]l saga f,Ta elever delar
pe ett I|m. Detta rum iir utrustat med
datorer och 6r'dga hjelpmedel. Elev-
mmmen ser ut som battrc arbetsrum

lu
fdr labare. Naturligtyis finns det tladi-
tionella klas$um ocksA.

Varje elev fer ta ett stort ansvar ftjr
sina studier och har en individuell
studieplan.

Det bewder att elever kan viilja till
amnen fran andra program. Under-
yisningen varves med fijreliisningar,
vadiga lektioner och eget arbete under
hanalledarensdve nseende.

De plofilomreden so1n skolan satsat
pe tu etik, kultur och fi,sisk aktivitet.
Det inneb:ir att skolan har ett stod antal
friluftsdagar och kulturpro$am av
n&got slag varje vecka. Etikunder-
visningen viivs in i alla iimnen och
elevema fer efi gott bemijtande. Respekt
ftir ardra m:inniskor itu en viktig frega
i skolan.

Skolan har cirka 25 kilarc. Det iir
relati4 liitt att fA lerarc till Frigym-
nasiet. Ofta har man minga silkande
och kan velja. Lararna arbetar i
arbetslag. Pefaflande var att i;iralna pe
eget initiativ valt ett stort arbetsn]nl,
diir cirka tio personer har sin arbets-
plats.

PA skolan reder en h:ir1ig atmosfiir.
Elever och liirare trivs utmerkt. Vi
gamla rcktorer upplevde att htir har
skolan verkligen utvecklats bede vad

*ilter metodik och det inrc arbetet. Vi
lyckiinsI<ar de elever och lairaie som fer
ha Falu Frisrmnasium som sin arbets-
ptars.

R
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Slaktband inom Gamla Falukamrater
En undring fran Magnus Hjelm.

I gangna tider har eleverna i laboverket
till stor del kommit fr6n familjer, som
verkat i Falun med omnejd under
m6nga genemtioner och i flera fall med
anor fran kopparbergets storhetstid.
M6nga bergsmanna- och ambets-
mamaetter gnmdades vid den tiden.
Med stora barnkullar iiver mlnga
genemtioner och med giften mellajl de
ledande fa]niljelna av ekonomiska och
sociala skdl kan marl pa goda grunder
ftjnnoda att mAnga av eleverna i li$o-
v€rket b.ir pA gemensamma gener. Ur
genetisk sFlpurkt ken faircverket diltjr
kanske siigas vara en stodamilj hots
skillnadernai elevernas efternamn.

En hu\,uduppgift som pension:ir :ir att
sortera dokument som samlats i skip
och lador. Det :r ingen delig sysselsaitt-
ning eftersom gammal information blir
som ny och ofla utliiser ett glatt leende
och ibland ocks5 spontana utrop. I mitt
fall dttk tve brev upp, adressemde till
mina morfitrrildrar i december 1945 och
sedan 6verldmnade t i l l  mig som
studentgava 1952. Breven hade skrivits
av er landsflyktig holliindare, avlaigset
ingift i familjen och irtresserad av sin
hustr-us familjebal<gnnd.

Under b nnande krig hade manga
timmars liidtullt arki v.fo$kande rcsul-
t€rat i ett stamh:id fdr hustrun, som
visade att hon harstammade fran
beresftiilset i Falun med fijrereningar
tilMka och Knivsta. Namn som Teet,
Utter, Stiema, Ornfot. Oxenpanna,
Gregersdotter, Svinhu{'vud, Firsson och
Farh hangde pa ]ttersta grenama.

Pl6tsligt blevjag intrcsserad av informa-
tion, som slumrat i mer an ett halv.t
sekel. Hade de hril personerna faktiskt
existerat och hur mycket information
om deras leverne fann6 kvar efter ett
hah't mileniunl?

Det visade sig att nu var rattan tid
f-dr ett fdrsta djupdyk i tiden och det utan
hjiilp av dammiga arkiv. Lijsningen
hette infonnationsteknologi. Med hjrilp
av en Londonbaserad dator och Google
kunde stora delar av familjetriidet
verifreras redan inom nigon vecka.

Det halvsekelgamla dokumentet an-
tydde att ett genbidrag kom frin "bru-

greven" HenrikMArtensson Teet i Falun
i hans gifterm8l med Stormor i Dalom.
Nu visade det sig att burgreven hade
vadt gift tve ganger, fiista gAnsen ned
Helena Utter, dotter till Per Mansson
Utter, det svenska riksarkivets fader.
Gick min arvsging via Stormor eller
Helena? Det kunde Gooele inte besvara
men via ett telefonsamtal med Siora
Ensos arkiv hamnade jag pa stads-
bibliotekets Dalasamling. D?irupplyste
Elisabet Hemstritm att jag var den
andra personen pi kort tid som hade
fregat om Teet-familjen. Jag raddes att
kontakta den personen, som sades ha
stor edarenhet av sliiktfo$kning.

Vem er ELsabet Hemstrtim? Hon
ftircster Dalaarkivet men hon rir ockse
dottemondotter till Gustaf Hemstliim,
som larde mig sy pa maskin i min
morfars skraddarverkstad. Det kan
man kalla ett sa]Imanbaiffarlde!
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Och peNonen kunnig i slEiktforskning?
E B6rje Bergsman, som skr iv i t  sh
manga intressanta ar'tiklar i Gamla
Falukamraters Arsskrift! Jag dngde
honom omedelbart och Bdrje sa: "Jag

ha]ller pamed att utreda fdlhSllandena
hing min sl&ting brukspabonen Jonas
Alnberg och har upptackt att en av hans
anfader iil bulgleven Henrik Mirtens
sonTeet."

"Vet du nigonting om sonenAnders
Teets mor?" "Skall titta efter i mina
anteckningar". Efter nigon dag kom

svarct: "Ja. det meste ha vadt Helena
Utter. " Small worldl

Det var en trevl ig upptackt at t
E. Bdrje Bergsmsn ochjag bar pd genel
nediir-vda frin den frejdade burgeven
Teet. Vilka kan man un&a? Kansk€
generna for att setta histoda pe prant?
Eller ilr detta en naturlig sysselsettning
ibr pensiontuer?

Hur minga andra gensamband linns
det minne inom Gamla Falukamrater?

Magnus Hjelm

60 drr sedan de ldmnade Walhal la
Daike Gru\'nais berattar att Walhallaflickorna som gick ut skolan fran klass 7:?
1943, tidigare har firat sina 40- och 50 elsjubileer. Oktober 2005 var del dags att
fira att det var 60 tu sedan de limnadeWalha|a. Atta avinalles 16 hade mdjlighet
att delta i firandet pA Carl Larssong8rden i Sundborn och ateruppliva gamla minnen.

Sraende lren vanster Carin (Brodde) Glstafsson, tllargar€tha
Wallsj6, Daike (F.iede.ich) Gruvniis, Eva (Jansson) Ba6klun.t,
Borgh i ld  (Caf ls tam)  F lo re l l  och  U l la  (Granath)  Johansson.

L indborg ,  Kar in  (Hed lund)
Margit (Hammar) Skdld,
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Gamla Falukamrater bes6ker Sveriges
Teatermuseum
Arels Hiisttreff var fiirlagd tillteaterns viirld. Varvice ordfiirande OIle Eklund

student -58. med fru Margareta refererar besiiket.

Den 12 november besitkte GFK Sveriges
Teatermuseum i Gaiddviken i Nacka.
Museichefen Inga Lewenhaupt (Sveriges

fiirsta doktor i operfistoria och syster
till Margareta Eklund) samt inten-
denten Hans Ojmyr visade delar av
samlingarna och beriittade om verk-

Museet har fatt nya och frascha
tokaler (?ir g"anne med Operans och
Dramatens atelj6er) men har mycket
sv6ra ekonomiska problem. Man kan
inte fiirvara alla de omfattande
sanlingama pe ett satt som giir att de
bevaras och ma]I har fortfaxande ingen
riktig utstzilningslokal utdver den okli-
matiserade sommarpaviljongen pa
Drottningholm.

Museet ansvarar fdr samlingarna,
omfattande dlygt 30.000 teaterfiiremdl
fr8n 1500-talet til i dag, samt Drottning-

holms Slottsteater. Sanlingama bester
av scendekorationer, scenmodeller,
kosttmer, .ekvisita, dekorations- och
kostymslosser, scenbilderochporhatt,
dockteatrar och skuggspelsteatrar,
affischer och program etc. Bede Falu
Stadsteater och den historiska teater-
Iadan i Hedemom finns rcpresenteraale.

Man har ett avancerat system lor
fdr"varing av 1.5 miljoner foton, 70.000
b6cker och ett stort arkiv. I materialet
finns det mycket av konstftirliet v:hde,
ibland dr ir  man inte vantar sig.
Dekorationsskissema fiirventas vara
just skisser. De ar ofta avancerade
bildkonstverk.

Scenmodellema uppvisar en impo-
nerande teknik. I "Afrikanskan" ser
man ett genomskuret scengplv och ett
likaledes genomskuet gungande segel-
fartyg.

ltuseichefen Inga Lewenhaupt framfdr en
av uGtellningsvaggarna.

Christina (Theo.in) Nord6ll -56, Christina
Su.dberg .62 och Eva (Lundsren) olsson
.55,
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Vice ordfdrande Olle Eklund -58 och John

Drottningholms Slottsteater:iI fijrvisso
en p:i.rla (om an hten till mitten) bland
varldens operabyggnader. Denbyggdes
1766 som arkitekten Adel$antz' troligen
fjzlrde teater. I Eumpa har liknande
teatrar rcnoverats och {iirlorat sina scen-
maskin€rier. Drottningholms Slotts-
teater har d: i remot kvar si t t  ur-
spmngliga maskineri och sin dekor-
samling och rir diirli;r unik i vairlden.
Som bekant engagerade sig Gustaf III
dJ'upt i teatem. Inijr ombygsnaden 1791
gick han igenom varje ritnins och sod-
kande den genom att sk va "Apprc'

berad" med namnteckning. Gustaf III
har even skdvit pjiiser och opera-
s}1ropsjs, bland annat till "Ploserpin" av
Kraus "den svenske Mozarl". (Den
finns pA CD med dalkullorna Hillevi
Mart inpelto och Anna Eklund-
Tarantino.)

Er intr€ssant detalj. Varfdr heter
Operans orkester Hovkapellet och inte
Operakapellet eller Operaorkestern?

Var gu'de, intendenl Hans Ojmyr framfijr
en del av samlingarna.

Folo: Ulla Lundquist

Svar: Hovkapellet infdrdes av Gustaf
Wasa 1526 medan operaverksamheten
startades av Gustal III 1773. Hov-
kapellet Ar saledes c ka 250 6r rd&e
:in Operan och behaller naturligtvis sitt
namn. (Hovkapellet anses vala v:irldens
iildsta orkester.)

Efter visningen intogs en sup6 i
peNonalmatsalen diil man arrangerat
tdvsamt med levande ljus.

Stra-x eft€r GFK'S besdk blev pro-
blemen med ekonomin och de dsirav
o$akade skadoma pe sanLngarna ett
anlne i pressen. Detta ledde til en fraga
till kulturministern i riksdagen. Vidare
skrinkte kungen 250.000 til museet ftjr
at t  man skal l  kunna gdra en
invente ng. Problemen har darmed
kommit upp till debatt. Inga Les.en
haupt gissar att det var nagon i GFK
som initierade detta.

AdreEsen t i l l  hemsidan Eir :
www.sve sesteatermuseum.dtm.se

O e och Margareta Eklund



DGF:S medverkan vid konung Gustaf Vl Adolfs
begravning

Ftir treftio er sedan, den 15 september 1973, avled konlng Gusiaf Vl Adolf.

Pal Friberg citerar i Dala Gyfinasistfdrcning. Histofia och traditionerloliande
refe€t avAnna Karin Ljungstr6m ochAnders ljllman iiverDGF:s representation
vid konungens begravning. Kanske det finns ytterligare hagkomster bland
f(ireningens medlemmar?

DGF:s sista hyllning till konungen.
Med anledning av Hans Majestiit

Gustaf VI Adolfs, Sveriges, Giit€s och
Vendes konung, begrarming samman-
kalades ett e),tra DcF-samma]ltdde
deir de ftiNamlade beslilt att fdNdka fA
fitreningen representerad vid heck-
bildning€nliings processionsvAgarna.

Organisationer stod i k6 ftjr att fe
deltaga, men Sveriges :ildsta nu verk-
eamma gymnasistffjrenitrg ansegs av
fiksmarskalks,imbetet vail dig att fA
deltaga. Detta var slltse adedningen
till att man redan klockan kvart i fyra
pA tisdagsmorgonen den tjugofemte
september kunde skeda 33 propert
Lladda gmnasister pa Limverkets gfud.
Shax d;hefter pabdrjade vi rcsan till
hul.udstaden-i den buss som Sv:hdsjii-
Falu Trafik valvilligt sttillt till fdr-
fogs.nde.

I Stockholm mtitte )tterligare tre
DGF-are upp, n:imlieen ftirc detta ord-
fdlanden Stefar Osterholm, fdrc detta
redaltiircn Johan t]llman samt Hilalirg
Anliot. Bakom fladdrande fanor tAgade
vi med fanboryen i spetsen til vAr plats
vid Kanslikajen dar vi invantade

NiiII katafalkvagnen och de kungliga
passerade f:illdes fanor och stardar ti1l
h:ilsning. D&livgardessLvadronen,som
utgjorde deD sista delen av processionen,
sigs rida in pA Ridhuserand tegade vi
med fanor i spetsen mot Sveaviigen, diir
v i  st : i l lde upp mit temot Observa-
torielunden. N,lr processionen passerat
pA viig upp mot den kungliga gaav-
platsen vid Bunnsviken, tagade vi eter
genom Stockholm, denna gdng fdr att
tillsammans intaga lrnch pA restau-
ranten "Fem Smi Hus" i Gamla Stan.

DGF:s ordfiirarde Jerker Isacson hdll
ett tal, diir han riktade ett var]rt tack
till initiatiftagaren fijr resar.

FramAt kviillen liimnade vi Stock-
holm fdr att etervanda till lEirdoms-
staden Falun e{ter DGF:g fdsta officiella
Stockholmsbesiik.

Tr6tta, men med ett ofttrgldmligt
minne bakom oss Limnade vi bussen vid
Lzirov€rket.

Lringe leve Sveriges nye konung Gorl
XVI Gustall
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Wingardhspremiet - den slutliga listan
E. Btirje Bergsman har lyckats fa fram uppgifter som kompletlerar listan ttver
premiemottagare.

1992 Charlotte Jand6r
D:o Anna Forsling

1993 Haka.n E ksson
D:o Lars Land6n

Lugnet 6 500
Haraldsbo 6 500 Totalt 13 000

Luenet '1263

Hmaldsbo 6 500 Totalt 13 ?63

N3B
T3A

N 3 B
T3A

Klipp ur Falu Kuriren

Pengar til l studielust
Nu har fysiklektionerna pa Lugrret-
gzmnasiet blivit en fest. Det syns pe
eleverna i det tekniska programmet,
som numer stoftrivs ner de ska l?ila sig
de fysikaliska lagama. Orsaken tir
225 000 honor fren Ljungbergs utbild-
ningsfond. Pengar som ska bi&a till
att h6ja nivAn pA detta amne.
(1s|1 20a3)

1000 arbetar inom grafiska
branschen
Falun er Svedses grafrska centrum.
Lugnet$mnasiet anse6 ha landets b,i6ta
sraliska utbildning. a15l.1 2003)

Gamla falukamrater traffades
och mindes
En gAng student och gammal
fahrkamrat. Alltid rcdo fdr GFK:S stor-
t*ifiI Barrkmannen Berndt Hasselroth,

81, fl<ig fr&n Toronto. Bygghenen
Torsten Wa}llsiritm, 82, fren flodda.
Ingen av dem har efter sin student-
examen missat en stortriiff med GFK,
Fiireningen Garnla Falukamrater med
studietid pd Falu laroverk.

Idel bra AryArgar . . . jag i Falu skola
gatt ... skaldar GFK:s nyss korade
hedersmedlem, 91-ar ige Bert i l
Tideshitm, fd1T stadsarkitekt i V:isteds.
(19t5 2003)

Leroverksparken
Den snalt 150-Ariga Liiroverksparken

Faluns artikaste park har fett tve
n)'tillskott. Anna-M:ttaMontgomery-
Cederhielm har planterat ea
prydnadsapel t i l l  minne av
studentkullen 1952, ing R Itrb, som hon
sj:ilv tillhdrde. Det andra tradet, en
daggvide, planterades tili minn€ av
Tommy Forss, gruvmuseets chef.
(2415 2003)
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M6ssa pa ar "pa"
Det yisar sig att gamla Falused€r hittat
ny grogrund i den examensfria gzmna-
sieskolan, dar eleverna knappt har
nagTa lektioner sista veckan. Emil
Roddax fr6n DGF:S stl'Ielse bedttan Vi
hade ju mitsspetagning i stu (= ajuni),
det ril hadition. Han beskriver hur de
tAgade med ena foten i $nnstenen r-unt
Stora torget, offrade en krona frin
fddehearet vid Sitrlins, samtidigt som de
l6ste en dikt, fiirmodligen pe latin.
Sedan samlades eleverna kr ing
Engelbrcktsstatyr och satte pa miissan.

Natu denna tradition infdrdes, vet
ingen. Tidningen efterlyser uppgifter om
detta och om tidigare studenHmditioner.
616 2003)

Fornfynd vid gruvan.
Arkeoloser har tunnit 1 500 Ar gamla
sper i en mlr intill glrvan. Sex meter
eller 1 500 Ar rir det ner till myren i
vrfuldsarvet vid Falu Gruva. MJTen, den
faIIIls d{ir n:ir b4'tningen av Falu Gr-uva
startade. Glq 2003)

Unikt bibliotek ska fa nyft l iv
En slumande Tdmxosa ska vackas till
]iv. I veckan beslutade kultumilnnden
att boksamlingen som finns ltingst upp
under gamh brcverkets tah ska be-
varas i den vackra bibliotekssalen.
Under alt damm och smuts finn6 gamla
bdcker varda miljoner pe Kdstine-
glmnasiets vind. (25/10 2003)

Backlunds Selma ska st6 pa
Fisktorget
KommunstJ,Telsen har beslutat att Hta
gijra en ny avgiutning av Alvid Back-
Iunds staty av {itr{attarinnan och att den

skall ste pe Fisktorget. Det blir da en
naturlig ankn,.tning till biblioteket och
d€ss nya entr6 mot Fisktorget.
(30t10 2003)

Dalalitteratur

De sista gruvarbetarna
Slutet pe en tusene gtadition
Mats Bjurbom Si/flelsen Starc Koppar-
oergeL
I boken f6r vi mdta 1? av dem som
arbetade i Falu gmva: Bergarbetaxe,
elektriker, en s*idersk4 en fttradsman.
Mats Bjurbom Eter de 17 gruvarbetama
tala i fted och &ar fa egna slutsatser.
Det blir Lisviirda och raka berdttelser,
en kulturgiir.ring, ett stycke spiinnande
samtidshistoria.
Ragna Fahlandet FK 112 2A03.
De flesta bdcker om Falugmva skildrar
de kungar och vetenskapsm:in som stJTt
<iver ilrilien men hiir handlar det om "de

sista gruvarbetarna".
Stefan Jonsson FK 512 2003.

En malresa iDalarna
Kalle Moraeus och Rikard Nilsson
ICA bakfd ag
En kombinerad k.irleksftjrklaring titl
landskapet och €n bok fylld av lzicker-
heter med rdtte|na i dalfolkets mat.
FK30t4 2003

En dagbok berattar.
Studier i BackakeE E ksdaghok
1861-1914
Anna Gotlind Hogskola n D al arn a
Backeken Erik Johansson, 1833-1916,
levde inget ovanligt liv fdr en jord-
brukande mdrrgsysslare i sitdra Dalarna.
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Utom pe en punlit. Han skrev. Nastan
varje dag under 19 000 dagar gjorde han
dagboksanteckningar. Det har gjort
honom till Dalarnas mest kadlagde
bonde.
Jens Runnberg FK 1915 2043 samt
Dagsverket 1 12003

Falu gruvas miUaihistoria
Lennart Lindestrdm Stifte/sen Sfora
Koppa heryet & AF-M iljdforcka rgru ppen
AB
FIan ingen annan plats i Svedge hax
sA mycket metaller och ltjrsurande
:imnen slzippts ut i miljdn som fren
Falun. Hur paverkar detta abborrarna
i Runn? Vadjr finns det liilrtag i Tisken
men inga sippor pi Galgberget? PA dessa
och menga andra frigor fir den
vetgidga svaa i denna bok.
Ragna Fahlander FK 201 5 2003

Glimtar ur Stora
Kopparbergets historia
Sture Kristiansson Egef l6dag
Det handlar om kopparsmuggling, om
lyckade rymningar fran fangelset i
radhuset i  Falun och om hur
gruvarbetalTla! "buller" och m)'t€ri ftjist
hdjde lijnema men sedan gjorde att
negr:a av dem fiirlomde huvudet, bland

Ragna Fahlandet FK 1110 2043

Kant dalfolk i 20:e seklet
Pelle Marklund och Mikael Forslunal
M. Forslunds produktion
Her finns en uppsjd inhessa.nta namn.
De fl€sta i fit|fattarnas urval kommer
fr6n omaden inom kultur, idrott och
n:iringsliv. Lasama far veta hur de

peNonerna fomats och lite om vad de
sjort senom tuen.
Li is Akerblom FK 6110 2003

Kulturvagar i Dalarna -
kulturhistorisk inventering av
allmanna vegar
Ulrika Allgelalh VAgverket Region
M ift , Lansstyrclsen Dal a m as la n,
Kulturnilj6enheten
Ett standardverk fdr vir tid vad geiller
lanets kulturhisto skt intressanta
vagar. En genomg pande viighistorisk
lektion med kartor, text och bilder av
vagavsnitt.
Dagsverket 412003

Rostrtik, rudor och gamla
mormor
Agneta Barle L:jnssfyre/se, oclr
DalarnasMuseum
En httsam histoielektion fdr baln av
korpen Bataki och ugglan Btbo, som
kan ftirklam de svera orden. Det blir
en tur genom historien d:b bocken KEre
biikar i jorden, Fet Mat8 faller i bitar i
ett bHlnalat skap, 11-ariee Edk leker i
det svarta och ri,kiga Elsborg och Annki
leker med sina brdder i  Stabergs
ba?ockt€dgerd, bland annat.
Ragna Fahlander FK 19112 2003
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Rettelser och tillagg till matrikeln

Hedersmedlemmar

E B6rje B9rysman
La la HArd af Segerslad

Tillagg
1946 1951 1959 1987 !
Leif Lileroth Gudrun Nyberge. Kersiin Holmstrdm (ForsLund) Jan Tordd i

Kapansbacken 6, 3 tr (Emberg) Rind6qatan 10 n b Slarnvaigen 19
11224Slockholm Nackagatan 25 1 l536Stockhonr 79143 Falun
0 8 o 5 1 4 5  1 9  

" 6 4 7  
S l o c l t o l _ 1  0 8 0 6 4 b .  ) c 423 172 48

Rl lFa Lr HAL 08-462 05 01 A I lFa r Gymnasjrm T 3 Gymnasiet Falun
L I V  F a u  H A L

1949
Torbjorn Thorng 1956

1966
Anna cai. orsbeck (Vibe€)

M ckelvagen 38 Cunnel Peason (DinLe) Nora Agnegatan 36
79131 FalLn Vretst igen 5 11229stockholm
A2316A 37 791 42 Falun 08-652 57 60
Rl l lFau HAL Q23-17187 A l lFafu Gymnasum

L I V  F a u  H A L

Rattelser
1S26 20011946 1958
FolkeTldeslrdm BengtNenzell Bo Karsson
A. avskriven Ar aviden Nedre cruvrisvager 23 Weslerg,rd

1940
Lars Lindskog Beiri Cornelus

LennanJ Hedlund 1954

lmairikeln star fel 1977
fdrnamn. Klass: 55b Ann Lewis Ltoyd 2OO3

Annrad flytiad 115 30 Slockholrr
AnmAtd Iyttad

zirkongaran 10 E Erik AldLr€n-zand€n
811 54 Sandvken Polhemsvegen 1l A

1951

620 KindeEey Ave Margareta Schrdder Anmad flVttad Pan 1
MonrRoya acH3R185 (Hysing)
Anm?jld flynad Blockhusvegen 23 2000

Fe adress inratriketn MajaCohen
VastanAgaran 28 B 302
582 35 Ljikdpins
Anma d jyttad
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(6o,nlu florunoi,i'tffii
Hedersledamiiter
(Arla et ior uinbmningen iom parenles)

E. Borje Bergsman (79) LalLa Hbrd ar seserstad (95).Aiders Johanssof (84),
L4alsLaserval (87) ,UaLanner(87) .VaterLannemark(e7)chrst inaNorde!  (87) .
Rlre Sjbd-6n (9e)och Berr Tdestrdm (03)

Web:  www gamlala ukamrater .se
Epost  nfo@gamafaukamraterse
Pg: 2583 3
Arcavgift 125:

Siyrelse

Zi*ongatan 10E,811 54 Sandviken
Tin 026-214950, nob 1070-2552630
ann.lew s-loyd@sandvik com

oleEklund
Kapriforv.lgen 42. i65 59 HASSELBY
Tfn 08 38 47 97, mobl 0705'363686

Ul laLundq! is t
Morkullevzigen 39. 175 64 JARFALLA
Tfn 08-36 78 94 mobil0706'56 78 94
ul a.i!idqLr st@tele2.se

Vice sekreterare och vice

Timmermansvagen 9,181 46 LIDINGO
Ifn 0A-767 62 77

Skattmestare

Val lmoGgen 16 B,  191 43 SOLLENTUNA
Tln 08-96 25 78
bert l.l ndea@ninmall.sl

Matikelansvaig

Troleslndsvagen 52 5lr
i 2,132 BANDHAGEN
Tin 08 647 13 73
ande'slohan@home.se

Vice Matikelansvarig

skiltesvdgen 1 175 50 JARFALLA
Tln 08-580 376 48, mobiL0736-24 62 22
birgitta.ludholm@lelia.com

S u ppl eant oc h reda ktionsrec!

Fridshyddevagen 5, 191 36 SOLLENTUNA
Tin 08 92 02 66, sommarbosi 023-263 71
gltl.rcsander@sw pnet.se

Suppleant oc h an non s akv i sititl

Fa hemsvagen 4 A,791 45 FALUN
Tln 023-253 a4

Slaggatan 21 791 70 FALUN
fin A23-2a3 25 sommarbost 023-440 41
Mob 1073 058 1 l  s5

Per HAkanAben us Per S1@m
Suoo eanier Gunnar B!sk, KlellAngeid

N!arianne Lissdanlels, Birgitia Frykrng-Larsson,

Supoleanter Britta Jone Eriksson, Chrstina

Bnkagatan25, 113 39 STOCKHOLN,I
fff bost 08 30 07 46

Skadevegen 84,  16773aROMMA
Tin & fax 08-25 53 l1
gunne.nordlundh@tiscali.se





I
I
{
{

I


