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Ordfdranden har ordet

Kara Gamla Fal ukamrateq

Jag skdver det hail de fijxsta dagama
ijanuari 2005. Verlden ar sig inte k-
tigt 1ik sedan Tsunamin slog till. I ett
enda slae iindrades perspektivet ttjr
oss alla. \4dden och konsekvensema
av denna katastrof lar det ta mdnga
manader innan vi fdrstar, men en sak
:$ seker: En ny gemenskap uppstodpi
ett dgonblick. Ett tema som kommer
igen i alla medier er behovet av trygga
netvelL att falla tillbaka pe. Familjen,
venner, traditioner rutiner. I allt det
stora blir det lilla, det igenkenda, ser-
skilt viktigt fijr oss.

I detta sammanlang tenker jag pa
ver fiirening, Gamla Falulamrater.
Inget mArkverdigt och samtidigt viil
digt merkv:irdiet. Onverlden fddnd-
ras. Virt gamla Falun fiidndras. Vi
utbildar oss, flyttar ph oss vissa
valdigt Hnst bort - sifter och skiljer
oss, forlorar viinner, akta helfter och
gamla bekanta, men 6nner ocksa nya
venner och livspadners.

Fitr dem av oss som nr medlem-
ma.r i Gamla Falukamrater 6nns i all
denna frirenderlighet en bas, en ge_
menskap, som i all stillsamhet ger oss
ghdj€ och, fattiskq stabilitet. Vi har
vera haditiorea vela aterkommande
evenemang. Vi vet att vid vissa givna
tilfrillen har vi mdjlishet att tr:iffas och
kiinna igen oss i varandla. Det hand-
lar inte om att allting har tett sig lika
t<;r oss. Fijr den som gick ut Liroverket
pe 40-talet skuUe mycket ha s]'nts vaIla
annorlunda i 70-talets symnasium.
Och detta nya millenniums studenter
kanha svart ati fdrsd sig pe bede 40
talets och 7o-taLets studievillkor. Men

gemensamt har \.i vaxa Faluxitter och
en cjnsl<an att hilla reda pA vad som
hender "darhemma" och med gamla

I detta sammanhang villj as tacka fdr
alla de gene$sa bidrag som inkommit
under 2004. Vi harju sagt, i styrelsen
och pA arsstammor att vi inte gema
vill hdja alsavsiften, fdr vi vi]] inte att
beloppet skall vara ett hinder fdr pr€-
sumtiva medlemmar att ta steget in i
ver fdrcning. Samtidigt kostar det en
hel del att hAila vertsamheten iging.
Bidragsbeloppet vi fatt in innebnr
itkad stabilitet, men ockse att vi till
exempel har kunnat gdra en avsettnDg
fiir nesta medlemsmatrikel. en av de
hdgst verderade, mest uppskattade
tj enstema vi kan tillhandahela enligt
manga medlemmar.

-Arets miiten har verit velbesdkta:
Blotet vid den vinterglittrande Fa-
lunn, Arsstemman pa Dmttninsholms
Verdshus (€n p:irh vel vart ett be-
s6k!) och inte minst den efter{rngade
reprisen pa Hiisttrefl i Ferdinand
Bobergs spdL

Vart e-postregister bdrjar vi fA gladj e
av. Manea mottagare er tacksamma for
att fa fdrhandsinformation och dtirmed
kunna boka in aktuella datum och
aktiviteter i sod tid. Man kan e-posta
direkt till inJo@samlaJalukamrater'se
fdr att fa sin e-postadress registrerad.
G6r det, tycker jag!

Jag ser fram emot ett gott 2005 och
ndjet att fe triiffa manga av er pa vera

Ann Lewis Loyd



Redaktionsradet har ordet

Kera Gamla Falukamraterl

Ni hn er nu ennu ett innehAllsdkt
nummer i handen. Vi far fdlja Falu
pedagogium fxen 1620 till Lugnet-
gymnasiets 20 eNjubileum 2004 med
nedslag i flera minnesvarda tillfillen
under vagen. Bertjl Tidestrdms bilder
fran Karleksmeltiden pe 1920-ialet
tnyter an till Boren Nordenstrcjms
och Per Wikners minnen fren 1930-
och 1940-talen som sedan fiir dver
tilL Cadn Anderssons redogdrelse fijr
DGF och studentsederna av er 2004

en imponerande fond av levande
minnen. \ri fir oeksi bland annat
poxtratt a\. idrottskillen Jan-Henrik
"Nenken" Hedlund och av Edk Walles
och hans akademiska bana el ter

Kommunantikvade Mats Pe*son
fdr oss annu djupare ned i historien
genom sin berettelse om den r iks-
bekanta mumien, som av FaLu Kuri-
rens l:isare ddpts iil Kung Fa]au

Den nya tekniken gcjl sitt intag genom
Gamla Falukamlaters hemsida der
gamLa arsskdftex nu er tiUgengliga
fijr kamratema. Vi :ir en bit Pa viig
motMagnus Hjelms vision av 1996 att
vi iiven ska kunna uppleva historiens
vingsiag i ord, bild och ljud.

Gitt vill till sist garna liimna nAgra
personliga kommentarer

I samband med aii jas nu frirdig-
stel ier min sista Arsskr i f t  har jag

lest igenom mina tidigare inliigg som
redaktdr Ett tema Aterkommer under
ala eren: Gliidjen och tacksamheten
Detg:illeri ir medl Sa manga trevliga
och vnhkrivande falukamlaier j as har
fAtt tilf:ille att fd kontakt med, nu och
tidigarel Och sa mychet intrcssant Ni
skdbenter later oss alla fi ta del avl
Minnen och fakta som roar och beror
oss och som nu gir vidare till kom-
mande generationer. Tack fitr i nr och
fdr ala nio erenl

GR

Redaktionsredet

Engelbrekisgalan 13 B,791 62 FALUN
Tfn 023-253 98
karinmichols@hoha l.com

Mottagare av manus 2005:

Morkulevaqen 39 17564 JARFALLA
Tln 08 3678 94, mobil070d5678 94
ulla lundquisl@iel€2.se

Fridshyddevegen 5, 1 91 36 SOLLENTU NA
Tin 06-92 02 66
sitt.rosander@swiPnet.se

Jo.dgrand 12, 192 74 SOLLENTUNA
1$ 0a-411 62 44



Falu ldroverk - en byggnadshistorik

Det har fdredraget hiill Lennart Franz6n, studeni -53, i laroverkets aula vid

Gamla Falukamraters stortraff 17 maj 2003 Fiiredraget har aven tryckts i

Medlemskontakt, organ fiir Fdreningen Kultur och Miljii i Falun.

Redan fdre 1620 bedrcvs skolm:issig
undervisningi Falun, men saYitt k;int
fanns det inset s:irskilt skolhusdi. Det
ar dock belagt att ett bygge fdr vad som
kaltades Falu pedagogium pAbdrjades
1620, och det Aret tillsattes nven en
skolmestare. Bvggne d.n uppfdrd."
pi en t,rmt mellan Asgatrn och totz'
gatan, d:ir gamla postparkedngen nu
ar. Hurhuset seg ut iir okant eftersom
jnga ritningar linns bevande.

Under 1600-talet hade Falu gruva
sin storhetstid. Stadens belblkning
v:ixte, skolbanen blev flera och snart
beh6vde skolhuset bYgsas ut.  Det
skedde 1645 ,!7, men intc heller frin
de iren finns nagra ritningar kvar

1653 oryaniserades skolan som trivi-
alsLola, d.ws. utbildnins savs dels pA

symnasiefdrberedande nive, dels pn
en lngre nivi i en s k apolosistklass
(apologist = r.iLneliirare). IijI h6gre
utbildning var elevema hanvisade till
gymnasiet iVesterAs.

NIot slutet av 1600-talet var manga
av eLevemas fdreldrar nissnajjda ]ned
skolan. Skolbyssnaden h.Lde lcjdal
lit och fran Vnsteras kom beshed om
att eleverna frdn Falun hade siimre
fdlkunskaper an de son kon fian an'
nat hall. Fddtdrarna rcagerade genom
att setta barnen i privatskolor, och inte
mindre :in sex sidana fanns i staden
wid denna tid. Myndigheterna fijrsajkte
trjrst fdrbjuda pdvatskolorna, men

andrade sedan attityd och gick in fdr
att fairkowa den almanna skolan.

UndeNisningen fdrbettrades och
ett nytt skolhus anskaffades Ar 1700
genom inkijp av borgmestare Hanssons
gard iniill Kistine kyrka /1/ Huset
rustades och 1702 fl)'ttade skolan dit
PA grund av bristf:i]]igt underhill fijr
fdll iiven denna byggnad, vaddr tanhar
vzicktes pa nybyggnation. Rltningar
togs fram pi ett skolhus av sten Dessa
ritninsar sodkiindes av Gusiav lII
personligen Ar 1779. Aren diirefter
hallades stolan Kongl. Tlivials]{olan

1 . T vialskolan i h6rnet av TfoEgatan och
Krjstineqatan, En tebyggnad som var30 m
lang och 12 h bred och tudesateritak med
dittsLillttorn. Den varavsedd forcirka 125
elever. Derem klassrummen Eg ifilmot
Tfotzgatan och neddes fran en konidorpe
notsaita sidan. l veggarna mellan klassrum_
msn tunns stoE luckorsom dppnades vid de
gemensamma biinostunderna och aven nar
nAgon elev skullefa "siut fitf dppna luckor"
ldenna skola g ickJohan o lofwal l in  1786_95



:  ! - : : : : : , .  : . r : i  a : r  : renhu, .et  av kosL
: :  :  : . - i . i .  : i i . : i lg  uDpaordes. IeD kanske

: .  - r  .  - : , . , m n h d i h u ! n + l n o . r r

: r: :: i :r:: kun:rliga bygglovet av er
l;;:, i r:i :iEnna rid rar det n:imligen
:: : , i : :=:r , : , .nr l iga inst i tut ioner som
: -:::r,r.i.s nled epitetet kunglig-

\rirr lS90 21 byssdes ett nytt shol-
:::. trl rra i nordastra h.imet av
irr.:lingen av Assatan och Icistine-
:tiian 2/. -\rkitekt var bergmistare
C::. \lhllnan. Enlist en ny skolord-
J)ms kallades skolan H6sre Lirdoms-

2. Hiigre lerdoms och apologistskolan/Ele-
menta.laroverkeUHijgre elementarEroverket
i hdrnetavAsgalan och Krisiinegatan. FrAn
det sistnamnda diminerades 1860 B.c,F,
Helleday soh den lijrsta eleven till univer-
sitetet (dar sjalva intadesprovet pa de. riden
avlades). "Faluns frirsta siudent."

och apologistskolan. 1849 fdrs\-ann
apologistskolan bl .a.  som en fdl jd
av folksholans tillkomst. Den sam-
manslogs med lerdomsskolon och den
nya skolformen benemndes elemen-
tarl;iroverk. 1853-54 kompletterades
sholbyggnaden med ei t  nyuppfdrt
syrnnastikhus.

1 858 ombildades elementarlerover-
ket t i l l  hdgre elementar laroverk.
d.v.s. utbildningen organiserades sA
att den fdrberedde ale\-ema f.ir uni-
\.ersitetsstudier. Detta krnvd€ mera
utrymme. va lfdr en intilligg:rDde bt'gg-

nad inkdptes. Den dtgarden visade sig
dock vara otilbnckhs. 1866 liinnade
darfrjr Hdge elenentar.liirovcrket sina
lokaler, som dd dvertogs avfolkskotan.
1880 flyttade folkskolan i sin tur tif ett
nybyggt skolhus, som senarc kallades
Ostra folkskolan och da kaipte Koppar
berss Enskilda Bank fastisheten.

Banken snue aret d:irpn den WaIl-
manska byggnaden t i l l  Falu Arbe-
tarefdrening, som flyttade den till
det nord6stra hdrnet i koNningen av
Bersm:istaresatan och Svzidsjdeatan.
Dnr revs den 19?2. Cymnastikhuset
skinktes 1882 till Dalarnas Fornmin-
ncsf6renins som flyttade det til] andra
sidan avjamvagen, strax intill banan
pe Kristinegatans norra sida /3/. Det

3. Elementarlaroverketsqymnastikhus pa
nuvarandeplatsinlill Grycksbobanan. Efter
Dala Fofnsalstiden i manga ar agt av Evange,
liska Fosterlandssliftelsen, som p, iivrc vi,
ningen indttaten tjenstebostad.I den bodde
pa 1940lalet en familj Wikstrijm, va6 tE
barn alla var laroverksetevei Sonen Jan-Erik
blev ku lturminister och senare tandshijvding

inreddes till museum. (Dala Folnsal).
1866 flt ttade Hdgr.e elementarurover-
ket in i det nlbyggda skolhuset mellan
Promenaden och ftotzgatar /4/. Dess
arLi tekt  vsr  Johan Freddk Abom.
som bland annat dtat Bems salonger.



Dmmaten och Musikaliska akadem-
ien i Stockholm. 1866 67 byggdes ett
gymnasti}hus i nordvdstra hdrnet i
korsningen av Promenaden och Kri-
stinegatan /5/. D€t innefattade ocksA
en vaktmastarbostad. Leroverks-
huset byegdes pi med en tredje vnning
1905-06 /6/.

Till skolan skenkte konstnaren
Olof Hermelin ett par ar senare sju
oljemalningar, varav tvi h?ingdes i
solennitetssalen (aulaE). Dar hangdes
de ocksa porhett av Belzelius, Linn6,
Polhem, Rudbeckius, St iernhielm,
Stiernhii6k, Svedberg och Swedenborg
- alla s}iinkta av Bergslagets chef,
disponent Ljungberg.

Fren 1879 hade skolan kal lats
allment hroverk och 1928 blev den
hijerc a[ment lerovert, vaFid den or-
ganiserades som ett samhmverk med
tva realskole- och tva gymnasielinjer.
Detta medJiide }rav pa utijkade loka-
ler 1934-35 byggdes diirfijr bAde en
institutionsbyggnad och ett nytt gym-
nastikhus /7 och 8/. Vid invigningen
sknnkte fi;reningen Gamla Falukam'
rater till skolan dels en pendyl ritad
av tecknirgshrarc Ruben Helman /9/,
dels tre portratt av fdrutvarande rek-
torcr. Tva var mahde av Hans Norsbo
och ett av Sam Uhrdin.

Nar det gellde byggnadernas ut-
formning, hade dretselkammaren
anordnat en arkitekttevtng och stads-
fuln:iktige fick ett antel f6rslag att v?il-
ja mellan. Det som tom til utfijmnde
var fiamtaget av Faluns stadsarkitett
Erik Lundgen, som var influerad av
den dri ridande tunl'tionalismen. Aven
hans fiiretredarc som stadsarkitekt,

Klas Boman, aleltog i tavlingen. Boman
lemnade in ett forslag som innebar
att hu\.udbyggnaden fiirsAgs med tva
flyglar at vester och fick skolan att i
viss man ge intrvcket av en borg /10/.
Jiimfdrt med Lundgrens fcirslag gav
detta koncept ett bygenadskomplex
med stilmassigt mera enhetlig pregel
bAde vad beireffar huskroppamas
placedng och deras utformning.

Lokaltillskotten pa 30-talet gav bala
en temporar httnad, sa 1949 var det
dass fdr skolan att ater viinda sis till
stadsfulmekdse om tringboddheten.
Men tr?ingsefasen blev lang och prcvi-
soier maste tilledpas. Delsr av unaler-
visningen utlo}aliserades till skolans
"6lialer" /11 och 12l. Notabelt er att
en av dessa inrymdes i justArbetare'
fdreninsens hus - vars k:ima ju vaxit
skolans huvndbyggnad under 45 ar pa
1800-talet, och som under hitgtidliga
ceremonier iivergavs 1866.

Tlangselproblemet kom dock inte
att fA nAgon ldsning under skolans
aterstaende verksamhetst id.  1968
upphorde laroverlet som skolform
och ner det gelde lokalerna var dA
inte malet fcjr denna udda tidsepokg
styrande politiker att utvidga e]]er
komplettera dessa. Nej, fdr dem galde
det uppenbarligen att - even till dryga
merkostnader fdr stattebetalarna sA
folt som natjlist fa ut det nyskapade
jems$Udhetsgymrasiet ur de bygg-
nader som sa intimt fdrknippades
med bildning, kunslap, histoda och
kultur.

Flytten till den fabrilsliknande
Lugnetskolan skedde 1983.

Lennart Franzen



4, Hijgre elenentarl?jroverkeuAllmanna
le.overket mellan Promenaden och TroEga-
tan vid invigningen 1866. PA dvre vaningen
langst till vansier la9 solennitetssalen. Den
blevvid husets pabyggnad omgjord t;llteck-

5. Hdgre elementarla.overkets gymnastik-
hus ih6rnetav Promenaden och Kristine-
galan. Harframtredde if6ra seklets b6rjan
Selma Lage116lvid sa kallade familjeaftnar
som upplasare av egna verk.

6, Allniinna laroverket efter pabyggnaden, Till vansler syns
[4ellan dem lanslanselset och sliijdskolan (f.amst). Bakom

Ostfa skolan och Missionsky.kan-
laroverket liggef teleg Efkommis-

7. Hdgre allmSnna laroverkels instutitionsbyggnad

7



8. Hitgre allmanna Erove.kels gymnastikhus.

,&

11, Missionskyrkan, som senare Rck ge plats
at Kristinehallen, vaf annex till leroverket i

9. Hdglidssal€ns pendyl ritad

12. ArbetarefOreningens hus i htjrnet av Berg-
mastaregalan och Svadsjdsatan. Jamfdr

I Reklor Valler Lanrermarks paddverk "Falu Larove*. Svensk skolhlstoria under 350 al, varilr6n
: bllderna ef hamlade.

8

lO. K. Bomans r66lag



DGFs klirleksmdltid

Var ofdrtr6ttlige hederskamrat Bertil Tidestriim, student.31, har bladdrat
isina parmar och iett brev i  mars 2004 t i l l  red. skrivit  ned sina minnen av
Karleksmaftiden. Denna iigde rum i Luciatid och anordnades till ara f6r de
kamrater, som fdrvantades Hmna skolan med studentexamen fiiljande var.
lrr brevet saxar red. fdljande och kompletterar med uppgifter ur pel Fdberg:
Dala Gymnasistfiirening, Histoda och tradilioner

Nyss har jag talat med vennen Olle
Halld6n. Han och jag h6r ju fin de
lyckl iga som hade eldre br6der i
stolan och vi kan a1ltsi bekr:ifta att
kerle}smaltiderna och areminnena
var ett viktigt evenemang redan pA
tidist 1920-tal (fran 1908). Litet his-
torieskrivning allts6:

B6de Olle H. och jas minns hur vi
som yngre Symnasister var med om att
gymnastilhusets portar (vid Kdstine-
eatan, se bild 5 sid. D Estes inga
obehdriga, inga Lirare med! Orkestem
spelar "Im Zigeunerlager" och si kallad
turkisk musik (skrammel och otjud
ft An hemsjorda instrument).

B6da pnminner yi oss h6slesnins
ur neson "spannande" bok, kanske
en novel som i dag skulle anses som
mycket oskyldig!

Sedan fdredrogs 1930 Areminne dver
Ring LIV, fdrfattad och framfttrd av
E k Carlsson-Yryard samt Areminne
6ver Rins RIV av Sune Hdrding och
Hans Munktell. Her apostrofemdes
var och en pa kDngande hexameter
- E k Carlsson,Yryerd dock av gode
v:innen Tord Wetterberg, som gjod en
cykeltur i I)'slland tillsammans med
Erik.

Men porinsen som borde komma
fram idag er val sinnet fdr tladition
och sa namnsi\,.ningen, skriver Bertit.

Allts6:
Hur gymnasisterna i generationer
Gnst tillbaka fick lara sin kyrkohis,
toia om ur.fdrsamlingarna och deras
slutna kerleksmaltider och sin litte-
ratulhistoda om de larda akademierna
och deras areminnen dver stora man-

N6gra exempel pd Areminnen:

Icuslockis Birser Nordin ifran
Alvdalen by uti Dalom
Tankande pannan ses gubblande
santas i kemis}a luntan
Som ner en skald i antikernas
vitterhet helt sis fdrdjupar
Eller ett bi sin tunga i doftande
blomkalken srinker
Ivrigt du stravar ati stiua din
bfinnande tdrst efter kunskap
Skygg av naturen och envis, iidt
ftan ri lvdalsfeder
Tvekar dock ej att dig skilja frin
formelproppade luntan
Fdr att i slada kamraternas lag
din Bragebegare tdmma.

Slrammel av pengar och prassel
av sedlar och suII utav siffror
D:ir kassrJren gAr fram Bertil
Tidestxdm iftan Bjulsas,
Fr-uktad som djevulen sjAlv, den
ju alla kassdrer tilhdra
Lemnande i sina spar
gymnasisternas uttdmda kassor.



Alltid i skolan skdtsam du varit,
altuig du skolkat.
Men -----'Vad skall vel detta
betyda?
Plajtsliet du helt kastar om och
blickar pA flickor du riktar!
Hsrjag sett die ej ett par men
fledaldiga ganger
Flitigt flirlande med flickoma
Ndjd i 3:4.
Tidestrijm, den alskog vend ditt
sinne ifren snartl
Eiler ndj dig med en och lemra
den andla at Enlund!
Du den tredje er i LIV:S
konstnarsgrupp,
Almen, Rinde och Tidestr6m,
skiinhetens, fargens profeter.
Tidestrdm, du er en nitisk man,
ett exempel Iiir alla!

Kahan,kammt under krevande
trippen pa Kontinenten,
IGlsAn, ftireningens biktfader,
fremst bland de flygande
skalder,
Kahan, gudabenadade

suldsosse, ljuset i gruppen,
Kals6n, din sjiil den er grekiskt
harmonisk, Iiksom din niistipp,
Kahan, innanfrir vasten finnes
rum ftir tid, skiimt och allvar,
Kaban, skalden, dfitmmarcn,
na en och tankarcpannan,
Kaban, ditt namn fiir dock
narmast tanken till ctukusens
sagspan.
Pajas du ZE fast en rolis sAdan,
gud vare med dig.
Retjusat ofia du har men en
sang blev du verklisi fcjriilskad
I flickan Hasshijm som dock, den
usla, bedrog dig sn skendligt.

Shev du dock till hennes lov din
dikt "Milra dr<immars flicka"
Den du pd hrigtidsupptriidet
kallat vacker, du fracke.
Din tilskarinna. Galder du med
ansvar och nit ligger 6ver
Matar med dikter och pmsa dess
aldrig mattade mage.
N:imns DGF ditt namn ar darmed
alitid fcirbundet.
"Hur skall det ga nar du gar
bort?" "Det gar nog sa bra sa."

Pal Fdbers beratiar ocks6 om pro-
grammets avslutning med "Spdk-

paraden": Man stalde upp sig och
avsj6ng paradmarschen, varefter man
med ordftiranden i teten och flask-
kommitt6n (festananscjrerna) i slutet
som skydd mot profanum !'ulg!s, gick
Pronenaden Parksatan Assatan,
runt Engelbrekt och till sliolan, dar
teget upplitstes. Allt detta skedde
haltanile i dnnstenen (1922). Senare
utiikades tmditionema.

Man maste kenna till under vilka
fdrhallanden spitkparaden genom-
ftjrdes, fiir att fatta vilken spannand.e
punkt pa plogammet som det verk
ligen var. I de aldsta skolstadgama
var det fi;rbjudet att vara ute efter
ett Yisst klockshg aven om man hade
lnAbmans tilstand. K?irleksmaltiden
slutade oftast efter denna tidpunkt
och det var enda gengen man ijppet
trctsade skolans stadsar Det kunde
til1 och med h?inda att Llrama befann
sig "smygande" pA pojkarna under
darschen dels fiir att se att allt gick
korrekt till och dels frir att skdmmas
litet.

Miltid.erna tycks ha urartat Pa
1950-talet och inhibendes 1956.

'10 GR



Greta Yngves gymnastikfoto med rettelser
Vi aterger pa nytt fotot pi "Kaparn'Sven Ljungqvist med sin "Stora trupp", som
illustrcrade GrctaYngves artikel om 3o{aLets Falugymnasister i ftirra Arsskrif-
ten. Med hjelp av minnesgoda falukamrater ser namnlistan nu ut sA her:

"Kapam" Sven Ljungqvist med 'Stora truppen" i gymnastiksalen 1935 eller 1936 Foro. ok,nd
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Erik Walles disputation i teoretisk fysik
den 4 oktober 1980
Fakultetsopponenten Stafian Yngve, student -63, berefiar om en merklig
disputation. Erik Walles levde mellan 1903 och 1991.

Efter sin pensionerins i bd4 an av sjut
tiotalet tog Edh Walles pa sig ett icke
obetydligt kraftprov. Han filresatte
sig att lasa in grundku$en iteoretisk
fyslk, franft;r allt med syfte att satta
sig in i kvantmekaniken- Kvantme-
kanik er ett vetenskapsomrede som
var i sin linda, niir Walles skrev sin
Licentiatavhandling, som var fdrdig
1930.

Jag h<ill frirelisningarna i grund-
kursen i  kvantmekanik fc ir  Er iks
grupp. Erik Walles klarade tentamen
"med spets" fast med poAnsavdrag.
Bocken i kanten berodde pA att Erik
anvent en tumregel tuan gymnasiet,
som inte ingdr i det stdkta regelverket
fdr }vantmekaniken.

Forskarutbildning
Efter awslutade trebetyssstudier i teo-
retisk fysih sdkte Erik tiu forskarut-
bildningen i teoretisk fysik. Han hade
Alagt sis det romantiska melet att
avlagga doktorsexamen pa femtioirs-
dasen av sitt brijllop med Gunvor.
Detta med en aldeles speciell dispu-
tationsdag skapade en del problem
for handledaren professor Per Olof
Irdman. Doktorsavhandlingen skulle
ldrsvaras inldr publik. Den aktueila
dagen var det som f.irgjort att hitta
nason utomstaende opponent,  och
fakutteten sjorde diiddr ett undantas
och godtog en fakultetsopponent frin

den ber<irda institutionen. Den inte
helt tacksamma uppgiften att vara
fakultetsopponent fdl] pA min lott.
Jag 6ct en m6nad pi mig att hsa in
doktorsavhandlingen, som var pa dryet
etthundratrettio luumatade sidol och
med ett antat beriikningar relativt
summadskt redovisade- EIik Walles
sag kanste inte enbart positivt pa att
ha en fdre detta elev som fatultetsop-

Avhardlingen sdnder.faller i fyra de-
]ar, vamv tlevar fdrhalandevis enkta
att gaigenom. Den tjockaste delenvax
emelertid svarsenomidnglis och jas
begrep inte alla slutsatsema.

Ner det var ungefer en vecka kvar
till disputationen begrep jag varfiir jag
inte bes pit. Erik, som av sin hand-
ledare utnemnts till en av de sehaste
bertkningsmaskinerna vid institutio-
nen, hade sjod ett fel i en viltis del
av avhandlinsen, och jas kunde fdlst
inte bed6ma hur stor genomslagskmft
felet skulle ha. Goda rid var nu dyta.
Disputationsmiddagen pA Srjderman-
land-Nedkes nation var besteld. E ks
skiktinsar hade bestuilt rcsa ti]] Upp-
sala och hotelrum.

Efter en srundlig genomgeng av
manuskriptet kunde jag stella upp
en rettelselista, som dddade avhand-
lingen. Fdr den utomstAende fdrefdll
doktorsavhandlinsen med tilll6rande
rrittelser inte anm:irkningsv:ird. Den
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"normalslaNige" respondenten bru_

kade behdva komplettera med en A4

rettelser, en fijr en perfektionist som
Erik Walles var d.et nog nagot av en
nesa att beh{tva inleda disputationen
med att annonsera ett antal rnttelser'.

Disputation
Disputationen den fj erde oktober 1980

agde rum i traditionsmettad miljij i
den bvssnad, der amnet teorctisk fvsik
bijrjade som akademisk disciplin unge'
otu etthundratio Ar tidisare. Den tret-
dofemarige opponenten korsfijrhdrde
den sjuttiosjuarige respondenten, som

fick ta tillbska en del a tfdr Hngt-
gaende slutsatser i avhandlingen. I

6vdst kunde resPondeEten Pd ett
utmtrkt satt redogdn f6r sitt arbete.
Betygsniimndenbesldt samma dag att
godkanna avhandlingen _

Disputat ionsfesten samma ctag

var pampig och gesterna trakterades
ril<ligare iin vad som brukade vara
vanligt vid slika ti fauen. Ett haknr

Institutionsbyggnaden, dar Erik wdles
disputecde. Bysgnaden bindersamman de
sex Smnesfdr€tedarna i teorelisk fvsik, som
verkat ffan 1873.

Fotoi slafian Ynsve

senare promoverades Erik Walles och

fick diplom, ring och lagerkrans vid en'
hdgtidlig cercmoni i universitetshu-
set. Detta satte han utomordentligt
stort verde pA. Efterat kund.e han och
makan Gunvor fiIa promotionen r stora
salen pa Uppsala slott tilLsammans
med rektor,  fakultetsmedlemmar,
inbjudna honoratioles och anilra pro_

movendi med n:ilsteende.

Fortsatt arbete
Handledaren uppmuntrade Erik
Walles att med assistans av inst;

tutionens fdrste forskningsingenjijr
samt undertecknad fardigstailla dei
viktigaste arbetet i avhandlingen ftir
publicering i den ansedda tidskdften
Annals of Physics 1985. Samtidigi
skrev Efih en biografi dver fadeln Jo-
nas Walles. Han fodsatte samarbetet
med. professor Per Olof Frdman inom
ett nl4t a$etsf:ilt Resultaten av detta
hevandearbete, som till stcirsta delen
utftjdes efter fyllda eiiio, publicendes
efier WalLes dijd i Spinger 1\acts of
Modern Physics.

Erik Walles var en kontroversiell
peNon i tollegiet vid Hdgre almanna
hrcverket i Falun, och detta praiglade

delvis hans eftermelen. Som hans
handledare pnpekade i minnesoden
efter Efjk Waltes bortsans fer det dock
anses som en anmerLningsv:ld presta-
tion att efter uppnidd pensionsalder
setta sig in i ett nl4t forskningsomrdde
och ge sj iiivstendiga bidrag

Stafran Yngve



Midvinterblotet

f,'Iidvintenattens kdld :ir hdrd, striir
norna gnistla och glimma men in1le
pa Kiiselsta hrogen var det 'armt och
Ielkomnande, nar 2004 ers X{idrin-
terbLot gick av stapeln. N:ira temtio
kamraicr ftan Falun me{t omrcjd dit
rdknas Stockholm haile samlats tdr

atl:ita, clr.icka, sjunga. dansa och, franr
l'or nlh. umgAs. Kr.iiilen l:jrjd ocksi prl
fiolspel av Be.st Joh.rnsson. stndent
-.15, en visslad Yls: i rdsserenad a\ '
Staffan Rosander. stu{leni -57 och en
lekfull "Jae nr sn ghd idag-'-visa med
tillb-.hor se foton!

Kerstin {Skoglund) Heidenberg -s0, Ulla Brilt
Iysklind -50 och Helena (Lena) (Eklund)
Lolberg -62.

Anna-Lisa Gransirtim -41 och Nanna-Lisa

Folo: Gitt Rosander

BengtJohansson -45

Sven wahlstrdn -47, elev och l;ira.e
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hgrid (wahlstrdm)Herdin '38 och Ragnar
Bol l40.

Sigge Redhe -59 med fru Anila

Benqt Johansson _45 med fiu Elsa

Staffan Rosander, -57 sjurge.Yrgirds "Ser_

enad en ovanligt kall mars . ".

Rune Sjdden -43 och Daike (Friederich)
Gunnar Lundgren _s2, toastmasrer



Elva €rr i Attaerigt liiroverk. Nigra minnen fran 1934
tiil 1945.
Erik Boren Nordsldm, student -45, har en lang skoltid aft iisa minnen ur.

Hur det b6riade.
Pi sommaren 1934 skedde intredes-
plov till klass 1 av den 5-eriga rcal-
skolan. Vi kom frAn fjarde klass i "Li a
Sem" och var v:i1 fdrberedda av frtiken
ELin Bjitrkman och alla "ruskorna".

Jag tror alla "klarede sie in". Man
fick skolmdssa med de tva korclagda
pilarna.

Sa bdrjade hdsttermhen 1934 med
en del av klasskamratema fren "Lilla

Sem" men ocksA minga nya elever fiin
andra skolor Tvi olyckskamrater som
var kvarslttare minns jag nestan som
samla farbldder. Det var Olle Norbecl<
och Kalle Wessl6n. De yisste allt och
kunde alt och vi unga ses upp till dem.
De talade med $ov rdst och hade ijejer.
Kalle treffade jag senare pi 5o'talet
som fdrestendare pa Blahammaren
i jamtl?indska fjallvarlden. Vi hade
mycket att prata om, slirskilt om en del
kufar Yi hade som hrare.

l\7ska, svenska, matte, krile, sosse,
bille, teckning och jumpa fyllde sche-
mat, en rad i ett stort vitt schabrak
som man omsatte til1 ett enkelt blad
hanterligt fdr en 1o-aring. Rekning
hette matematik. Det var wiktigt.

Var klassfiiestnndare David Samuel
Ha1lin var en mycket €n man. SLicklig
pedagog med ett oendligi tAhmod. Jag
hade fdrm6nen att ha honon bnde son
fdrestandare och hrare i flela amnen
och i flera ar- Delvis beroende pe mitt
grundliea satt att passera realskolans
faigsta klasser.

Jag 6cl< mengakamratel av samma
skal under dessa er. Det hade b1.4.

till f6ljd att jag senare, ntu det bli\.it
litet mer flyt pe min skolgeng, hade
gbdjen aii tua realexamen med tidi-
gare klasskamrater redan i trcdje och
fi;irde klass. De tyckte att jag skulle
vara med. Min egen realexamenvdren
1940 var docl roligast. Ruth som se-
nare blev min hustru, och jag hade
just tlaffats.

Nagra larare
Tillbaka ti]l aren i realskolan. Nigra
hrare som jag minns vel var alen ge'
mytlige Harald Ahlin i svenska och
historia, Martin Wilke med sin tolla
humoa Luffarn Sjaisterlt sotr niirsynt
f6rde sin grdna bok infdr 6ppen klass
med en minimal pennstump. Spiken
Enlund tragglade tysk grammatik
helt outtrdttlig, sa att jas fortfarande
minns exemplen. Fysikern Mohlin
liirde oss skillnaden melan den "poosi-

tiva polen" och "den neegativa polen'.
Han hade en betoning som gjorde att
Sven Andemson (Delphin) och jag inte
kunde hAIa oss Iiir shatt. Men hxan
gkimmer man aldrig. Ruben Helman
sav oss som var intresserade stox frihet

"a-J
l).:/..J't

v)th'x'Ji;\\sz.s.i"
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att edra vad vi ville, bara det var teck-
ning eller mahing. Kapam Ljungqvist
var hard men rattvis och fick oss att
rata pa ryggama. Jag saknadehonom
under kdgsarens inkallelser. \4 hade

Karikalyrei ovo DahlstE.d

John Forssling i matte. Han grundlade
hos mig en ofdrmega i matte, som
Masoles merkliga pedagogik inte pA
nagot sett radde bot pe i gymnasiet.
Han lyckades dock kringla mig fiirbi
censorn i muntan. KorkenAnderssons
kemilektioner kunde vara muntra,
ibland i iverraskande. Jag provade
nAgra av hans varnande exempel pi
explosiva blandningar och det small
bra i skosen i Norslund. Det fdrsta
Aret hade vi vz:lskdvning fiir den gamle
Hollner. Jag fick ju ha ionom tvA ar
si jag skriver fortfarande med sirliga
svAngar, ibland pri skoj, ibland niir
det passar av annat skel. En l?irare
som j as minns med suirskilt stor sledje
och tacksamhet er Lektor Wingerdh.
Han undewisade pe hiigskoleniva och
hade sin egen tanke om vad som var
vesentligt att kunna i fysik. Han an-
vande en stampel vid rattning av pmv
med texten "Oliimplig metod. Anv:ind
energilbrmeln'. Raka motsatsen altsi
ii]] "Warum es so einfach machen $'enn
man es so schdn homplizieren kann."

Tyskan
Det slumpade sig sa att j ag leste tyska
alla elva iren fram till studenten.
SprAket fdrlorade sin aktualitet en
tid efter kdget sa min tyska hamnade
lengst bah. Men sa '?pade sig ett ti[-
f:ille att fA tiliempa mina kunskaper:
Segelflyg-\4u i Orebro 1950 med delta-
gande fran hela vrirtden. Min uppgift
var Starter ute pa fiiltet. Jag skulle
kolla med varje fdrare nAgra saker
omedelbart fdre deras start. En *iv-
lande hette Hayden. Jas talade tyska
til honom en stund. SA sa han:"Dere
kan snacke svensk. Jej er norsk."

Ett besdk
Hela tiden frirde oss Magister Halin
lugnt och \'e igt genom realskolaos
klasser Ldngt senare i livei hade jag
tvi timmars uppehall pi Hallsbergs
jrimviigsstation. Jag yisste att Hallin
bodde i narheten sAjagbesii}te honom.
Han blev mycket giad och plockade
fram fotoalbum med klasskort. Han
mind€s sina klasser och frdgade efter
nagra elevers dden. Det var roligt att
tlaffa den fine ltlaren.

Fjerde klass
N:ir man kommit till fizirde Llass togs
pilmerket i mdssan bort. Man slog
upp rockkragen och hade hendema
djupt ifrckortra. Man pmtade inte med
smaunsama. Man biirjade }iLa pA tje-
jerna. De var dock redan upptagna av
att beundra kil]arna i gymnasiet.

Eft annat besdk
Det hende mansa minnesviirda saker
tcjr  oss skolungar i  samband med
mobiliserinsenl959. Militiiren hade
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: : .  . , i i  k l a . s r L L m  s o m

,::r.r| och b6cker. -\u
,  : .  : :1 TrDsshuset och vi

.  : . ,  rdfa b. inkar Vi hade
:- .: ::::-.irg rihaie soln Yiintade
-. . : - . .  romrna i  ordning. Dn ser

i ri --. R. i biirken $amfdr mie vifta
. : : : rr  Dfd ett  l i t€ i  rdt t  hu\.ef i  med

r:.,, \!nus. En nrkalladhacle gltlmt
: .in! toiLettsakcr. Jag fdmokef ta

: , t  nan honom "f t i r  at t  inte genera
:, i,keD . Dri brai.ar det till b:rkom mig
:rh iag kAmrel rcktor \rikars fasl grepp
:,n nill hand. I n:ista sekund stir han
tlaml1re hos den rodnande frdken och
r iftande i LuUen anklas.ir tris fdr att
ha medfdrr "detta lil]a paket med in
nehill" tiIL -"ko]aD. Det ar ingen id6
lrt siga nigot. Det rir det aldrig. Det
blir rektorsanmerkning. Men hut gdr
hen si sminingom och \':i,- stackars
Hassfdrcstandare f i r  skrapa bort
bl;icksk ften it1-i anmerkninssbacker.
D,"t \.ai noc inte rolict att vara rektor
19r19 pn hdsten.

Valia linje
) . lnf  man konmil  t i IL realskolans
liilgsta klass g:illde hatt. De var man
nestan gymnasist. Dc nesra verkade
i 'ara tungsinla och sig ut at l  vara
upptagna av att las:r livcts alla sator.
\Ian r6hre. N:isra s:il]skapade med en
jii nn:idg flicta. Nl$let med realexamcn
la]' aLL komma uPP i gYmnasiet. Nu
skulle man velja "linje".

Redan el ier t j i rde t lass var det
nagra kamr. l tor som hade valt  at t
gd larinlinjcn, som var fyradds. lle

iar alltsi redan gxn�nasister och gicl
onkdns och brot pi Latin. NIen vi hnll
ihop enda.

Jag tror der lanns fen linier pi re-
algymnasiet. Jag r.alde tysha. tftnsk..
t sik dn den linien ansiss liimplis om
mar tenkte scjka flyget. Irlin tilnhl]
var ait bli traiikflygare eftcr fl:rgut
bi ldningen i  f l r ' 'gvaf net.  I ranskar
\.ar etl problem men litet inmfdft. med
specialmatte eller kemi, som ingick i
de o\.dga tinjerna.

N-u fick manha det 6na market med
cn krans lr lnt  dalpi larua i  mdssan.
Det \.ar status si m6ssan kom p:i jsen.

\lan lick bli nedlen i gymnasistl'ore-
ningen DGI' och .let var roligt ati triilta
Latinkamlaterna pi n6ten och fester.

Musiken
Jag har intc talat  om musikl ivct  i
hrovcrLet hittills mer redan i smi-
klasserna lick jag fclrmrincn att spela
och sjunga rnder musikdirektoren
och kantorn ,{ndcrs Jobs makal6sa,
lii.e k:ina lednins. Sensen ledde han
utan sengr.jst med piano ellcrrytnfskt
ral och orkestern hen sin kontrabas.
Han slirev alla stiimmor fdr hand i en
notbok tor varje jnstnLmcnt. Utanpa
nrin floitbok stod det TIBIA, egentfsen
skenben. dct ben nlan Sjofdc flojter a\.
torr Man fick1nra sis- mt'cket under€n
s:idan diriscnt. Hans stola tro pn sina
unga medmusil<anters fdrmega sjorde
att man ansiriingde sis lite eltra. Jag
har inget mjnn-. ay atL han nAsonsil
bannade nesoD.

DGF orkcstem fick rerretera imusik-
salen. Innan inst i tut ionsb!ggnadcn
ri l lkom avh6l l  DGF sina ni i tan i
nLrsiksalen. Nrir skolbandet Oollese
Swinsers hade bil:lats ffck vi hAlla till
mcd vnr jaz? i nusihsalcn. A]]t eiem-
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pel pdAnders Jobs generositet mot oss

Ett mellanspel
Efter Rl var det ater dass ftjr mis att
sommarlasa och tenta fdr uppflyttning.
Det sick inte. Da tenlte jas som en
beritmd amedkansk orkesterledare,
Charlie Bamet. Han hade melkt att
musiken inverkade menligt pi hans
universitetsstudier, sd han avslutade
studiema. Jag minns att min Pappa
sa: "Nej, sa lett slipper dt inte undan'
sA efter en h6st som praktikant pe
Vagnfabriken i Frnmby var jas eter i
Spikens ring R1 andra gengen. Han
var klassforestendare och lArare i
tyska. Nu hade vi hunnit till syntaxen
och iiven dess exempel sitter i. Under
FN-tjenst i Sj'rien pA 7o-talet samar
betade jag med folk fren Ostellike.
D6 6ck jae iintiigen nytta av Spikens
anstrangningar.

Kdrleksmiltid
Rektor Vikars viilkiinda kapp var bor'
ta. Det sick mansa rykten. Rektor sj:i]v
upptradde med €n vanlig spatserkepp
utan denberdmda kulan. Han sds mer
bekymmrad ut en vanligt. Det var ett
mystelium. Det gick flera manader-
Kappen var spArldst fiirsvunnen.

Det blev dags fdr Arets Kilrleksm6ltid
som alltid innehiul ett spex som vi yng'
re satte storl virde pA. Vi var benkade
och ett tcjNiintansfullt smiprat fullde
gymnastiksalen. Allt ljus slochnade
pl6tsligt. Man htirde att dden dpp-
nades, sn kon en skarp och kort
ljusstreb som triiffade rcktoms siol
med KAPPENI Spexet var.iver. Ljuset
tiindes. Scenen var tom.

Det var knripp tyst i salen. Vi tittade
pd varandra och samtalen kom igene.

Jas minns en skdckstemnins.
Dagen darpa stod keppen Yid rek-

tors stol som vanligt vid morgonbiinen.
Hur det hela h:ingde ihop kom alddg
fram. Kanske nagra aldre eymnasister
minns?

43-or.
Alla pojkar fiidda 1923 skule bidra till
landets f6rs6rjning sommaren 194s.
Jag hamnade hos en skogvaktare
pa skogen mellan Falun och Insjdn.
Skogsplantering och kolvedhugsning.
Det var fina dagar och jag hrde mis
mycket. I grannskapet fanns ett hug-
garhger med stockholmsgrabbar. En
av dem blev less pn jobbet och gick in
till ledaren och dAngde yxan och sigen
i ett hiirn. "Herhar du klubban och har
har du bigen. Nu Lan du l<lippa dina
dj-a blommor sjelv"

Studenten
Kyrkklockoma dngde nar Yi tog stu'
denten. Det var FREDSDAGEN. Vi var
tre klasser som gickut. Enligt gammal
sed gick Dalres€menteis Musikkar
i" spetsen Bergmestaregatan ut och
Assatan in till Stom Torset. Det var
festligt och man var lycklig.

En vecka senare var jag i Ljung-
byhed fdr att hra mig flyga och gdra
vemplikten. Pa I 13 hade det stAtt en
siins med mitt namn och viintat hela
sommaren, talade kammtema om nrir
vi traffades pa femarsjubil6et.

Ver erskull har treffats ovanlist
ofta. Det beror nog pa att rett menga
ftirblev falubor och att det bland dem
hela tiden funnits kamrater som viligt
tasit tas i jubilemndet.

HEDER och TACK !

'19
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43-orna och golfen
Rune Sjtid6n, student -43, berettar om arliga traffar

Under planeringen av 43 omas tem-
tioarsjubileum varen 1993 kom det
fram att golfintrcsset var ganska stort i
studentsruppen. Det ledde ti]] att nas-
ra av golJarna samlades i Falun dagen
fdrc jubileumstreffen fijr att utkampa
en liten goftevling pa Aspeboda golf-
bana. Det blev den l i tet  t revande
starten pd en Hng serie Arka triifiar
Iijr nagra av oss som tog sttdenten i
Falun kdgsvaren 1943.

Det dxijde neera Ar innan tanten
pe att samlas en gang per er mognat
ferdist. 1996 inleddes emellertid de
golftiivlingar som nu egt rum utan
avbrott i hela nio 6r. GolftiivLingen
iil givetvis det centrala i treffarna
men inie minst viktist er mdjlisheten
att fe triiffa gamla venner, eta gott
- och lZinge! prata skolminnen, giira
utflykter samt gA pe mus6er och se PA
konst- Alla spelar inte golf och denna
lilla kategori ijkar saktelisa i takt
med att Alderskrempor komplicerar
gofsvingen. I triiffen deltar sivetvis
ocksA partners av bdda k<jnen.

NAgra av dem som deltog de tdrsta
gangerna har dragit sig tillbaka av
olika skal; en har sorgligt nog av-

lidit. Men inte mindre an sex 43-or
med make, maka och siirbo har med
nagot undantag tr:iffats valje Ar se-
dan 1996. De platser som haft ailan
mottaga oss gamla 43-or er - fiirutom
Aspeboda Forsbacka och Svanskog i
Dalsland, Linkripirrg, Mora, Haverdal
och Jedal]a, dz:r tev[ngen friljdes av en
avslutande batfard pA Nemndiiqerden.
Sedan har vi varit iAtalaya pe Closta
del Sol i Spanien, i Falun, med golftiiv'
Ling i Hofors och besijk pi Carl Lars'
son-g6rden med kaffe och t6rta vid den
berdmda an, samt iAvesta.

Spanientraffen, som varade en he1
vecka, innehdll ftjrutom solftevlinsen
diverse intrcssanta arangemang som
besdk pa den samla tjurftkininss-
arenan i Rondo, tjudaktningarnas
vagga, v6ghalsiga bilfnrder pa reck-
ldsa bergsvagar och en magniik upp'
visning i &essyr med vackra andalu-
siska hestar, fiir att baxa naimna nesot
av det vi bjdds pA.

Se h:tu kan det altsA sA nar gamla
falustudenter treffas efter mensa ar
och linner att gammal venskap i likhet
med kirleken inte rcstarl

Rune Sjiid6n

Ove Dahlstrand - karikatyrernas mestare
Arsskriltens Usare har i de senaste
numrcn kunnat ghdjas at de eminenta
Lirarkarikatlrer som Ov€ Dahlstmnd,
student -49 utfdrde under sin gymnasie-
tid. SA her ser han pa sis sjelv:
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Nagra h-gkomster frin skolans vlirld
Per (Erikson) Wikner, student -50, har skrivit ned sina minnen frin barndom
och uppvext i  Falun. Han ger hAr nagra exempel pe 1g4o-talets pedagogik.

Der ftirekom en hel del olika szitt vad-
senom lerare kunde satta sis i lespekt
hos ohairsamma elever. Den vanligaste
aigaldenvar naturligtvis att utdela en
anmarkning. Denna skrevs in i klass-
hoken av vederb6rande lzilarc. Det eHs
harefter llassfiirestindaren att fdra
in den i elevens anmerkningsbok och
sc iil] att den kvitterades av elevens
mdlsman. Manga lelare fdrcdrog dock
att omed€Lbart och otta handgripligt
r i lhattavisa eleven. Sattet herfdr

Brixxan
En ltlare i tecknins, Brixxan kallad
pe grund av sitt klatschiga sett att
teckna si t t  f . j rnamn. luggade oss i
de korta huvudhiren strax ovanfdr
ijronen. Som hon hade hefda nypol
och dessutom fdrsiiirkte sreppet om
herstrena genom ati fukta fingeftop
parna med saliv fick hennes tillr:it-
tavisning avsedd verkan-

GroggJohn
Grogg-John tilliimpade en selektiv
metod fcir att utriina vem som var den
skyldige till ett spratt bakom hans
rygg. En ging kastade en vanartis
clev enbit av en kdta mot ltraren nar
denne var sysselsatt med att skliva
pA svarta tavlan. Grogg-John vende
sig snabbt om och fragade med strang
rdst vem som var den skyldige. De
frngan f6rblev obesvarad forklarade
lararen att  han skut le ncjdgas att

stela fresan individuellt til var och
en av de niiNar.rnde, vadbland den
skyldise ju maste finnas. Han sjode
sn och gick rad fdr rad med sin frAga,
men fick negativa bcsked frin 29 av de
30 eleverna som fanns i klassrummet.
Kommen ti1lden siste stannar hraren
upp ett kort ijgonblich ochkonstaterar
kalt: "Di mAste det vala dul" Darefter
ftu den olycklige en reiiil ajlfil varmcd

Bogey
Vid ett annat t i l l fsl le rakade ias
hamna i focus. Min klass hade frAn

/,',_ \

$ralr
\ ( t

hcjstterminen 1944 f6tt Bogey som
ldrare i fransla. Han var nyinflyttad
till Falun och vi visste inte riktigt var
vi hade honom. Vi tyckte dock att han
var ganska sjiilvsod. Han ftamstod
som stdddig trots att han var smevext
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och dessutom bar en uppseendevrick-
ande peruk, som hade frirsetts med en
klal.rdd farg. Ner han efter julfederna
uppenbarade sig utan peruk med ett
praktiskt taget kalt huvud Htsades vi
inte kanna igen honom. Ver ordnings-
man, som var robust sdviil till kropp
som sjril, fdrsrjkte stoppa Bogey i ddnen
til k]assrummet under f.ircberande att
obehitdga inte asde tiltrade titl dylika
utrymmen. Ner Bogeyinvande att han
var vdr Lirare i franska repliherade
ordningsmannen att var lnlare hade
haft ett helt annai utseende, bland
annat med en pr:ittis dd kalufs p6 hu-
vudet. Ner o ningsmannen d:irefter
krevde legitimation hade hraren fett
nog och beredde sig bryskt tilltrzide
till klassrummet senom att knuffa
undan eleven. Htrefter uppstod ett
spnnt fdrhAlhnde me]]atr lemrcn och

En dag fram pi vaNintern det
hsaret var det nigon i klassen som
khckte id6n att vi skulle skoja med
Bogey. Deflesta avosshade sett fiLmen''Tva er i varje klass", efter boken av
EIik Zetterstr.im, IGr de Mumma. I
6lmen kladdar eleverna fast en snaiboll
pA cjversidan av skermen til en gldd-
lampa, som henger rakt iiver stolen
dib lelarcn sitter. N:ir lampan sedan
t;inds, smelter sndbollen och faller ner
pe hraren. Iuednins€n i ett klassrum
hade inte t.irendrats under de er som
fdrflutit sedan filmen spelades in pe
1930'talet. Lampan med sin skarm
finns der pa rzitt plats. Det er bara att
szitta igeng! Rasten fijre en lektion fiir
Bogey egnas at att hamta in kramsn6
och att aptera "bomben". Da jag tr
lensst i klass€n far jas uppdraget att
steende pn katedem ftsta sndbollen

pA hmpskrirmen. Det sArbra se vi in,
vantar med lugn fdrtrijstan den logiska
hiindelseutvecklingen.

Till att bdrja med gir ailt som pla-
nerat. Bogey kommer in, kontrollerar
dagens Lixa iklassboken och beordrar
ordningsmannen att trinda talbelys
ningen. Sedangir allt snett. Bogeyser
ut dver klassen och blicken Gster sig
vid mig. Bogey talar och siiger: "Jag

har i nestan tva terminer sett ner pa
er elever uppifrAn katedern. Jag shul le
nu gzirna vilj a fa reda pe hur katedem
och hrarcn ser ut nerifrin khssen. Fer
jas derfdr be Per att komma fram och
ta plais vid katedem sa siitterjag mis
i Pers benk'. Vad skulle jag gdra? Det
varbara att h6lla god min i elakt spel.
Sd sminingom utl6stes fdrcatet och
jas hlev sanska blijt. Bosey avsldjade
senare att han pA veg till slolan hade
fatt se senom ett fdnster vad j ag sysslat
med och agerat dalefter.

Spiken
Ett annorlunda och kanske mer peda-
gogiskt sett att tilhrittaf.ira en liir
junse tilampades av Spiken. En elev,
som ertappades med nigot mindre
hyss elt€r med att ha slarvat med hem-
laxan, 6lades att som stmff lara sig en
eller flera psalner eller profana dikter
utantill. Ju stdne fd$eelsen var desto
fler verser kravdes.

Mensa ar senare blev jas ombedd
av en lcire d€tta skolkamnt att valla
hans skidor Jag fdrklarade ati jag
g:irna skulle gdra honom den tjensten
under fdrutsettning att han stod Itir
neson form av underhalhins under
mitt arbete. Med en stunds eftertanke
deklamerade kamraten klandedritt

23



dikren Derrppos" av Viktor Rydberg.
\llt fanns med. Den grandiosa inled-
ningen. Atenarnas sAne, Goiernas
sang och den charmanta avslutnins-
en. Vi blev bada klara samtidigt med
respektive uppgift. Pd min fr6ga om
han hade ett speciellt intresse lir den
svenska diltkonsten under slutet av
1800-ta1et blev det torra svaret: "Det

har jas inte, men i realskolan hadejag
Spiten i tyska och det sprekethadejag
svad fdr".

Rollan
"Rollan', som var ogift, var men om
sin integdtet. Det frck Ka]]e erfara
pe ett smartsamt siitt. Han hade fett
reda pn hennes fiidelsedag och vid en
iektion i anslutning till dagen gick han
fram och gratulerade pA 40-Arsdagen.
Frin Kalles sida var hyllningen avsedd
som ett insmickrande inless infcjr en
instundande terminsav'slutring med
atftjljande betyssattnins.

"Frcjken" uppskattade inte al ls
Kales a.gerande som hade bevittnats av
menga klasskamrater Med blossande
kinder tilldelade hon gratulanten ett
rejiilt slae i huvudet med nermaste
tillhygse, som var klassboken. Denna
bok, som var tung och filrsedd med
hada permsr, blev ett gott verktyg i
Rollans hand.

Kalle gjorde inte fler fdrsdk i den
v:igen.

Per Wikner

Re.l. har l)aLt .rtt b.trc anEe aliasnam-

t./

Karikatyrer: Ov. D.hlstrand
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En bortgldmd bragd
L,no Floderus, realexamen -35, ger

ett  senkommet erkennande t i l l  en

bortgliimd id rottsp restalion.

Under Srens lopp har elever vid
l : i roverket i  Falun haft  idrotts l i
ga framgengar son uppm?irksam
mats i vidare kretsar an den egna
skolans iilla varld. Exempel er nnr
Falu lairoverk vann Kronprinsens
pokal i fotboll 1930 och 1937. Dessa
hendelser har tidisare omskrivits i
GFK:s Arsskdtt.

Ett pris som d€lades ut till bem:irkta
idrottare var idrottssk6lden. Den
instiftades av "Svenska centralfdre-
ningen fdr idrottens tu:imj ande ' och var
ttnkt att utdehs erligen vid almanna
leroverken. Vadiir det blev sA siilan i
Falun er sveft att ut$na. Men hiir er
i alla fall nigra som fitt sk6lden:

Rolf Wigardt 1931, utdelare gym-
nast ik lerare Sven Ljungqvist  pa
idrcttspLatsen.

Alf  Ynsve 1937, utdeLare DGF:S
ordfdrande Hans Werlh6n wid en sam-
mankomst i aulan.

Thomas Mdrtbery 1941 vid v5rav-
slutningens premie- och stipendieut
delning.

Som synes ingen ordning alls!
Menher kommer en prestation som

tidisaxe ej uppmiirksamnats. Svenska
skolmesterskapen i orientering gick
av stapeln i StockhoJm 19i4, nermare
bestAmt j skogarna \-id Erstavik. Man
tai\,-Iade i tva Llassea en med en bana
pe 7,5 km och en pA 4 km. Falun
sende tve deltagare, SvenMalmstrdm,
"(alven" kallad, som var leroverkets
besta orienterare och som stellde upp

Jan-Hen k"Nenken" Hedlund 1933-1934.
Foto: okiind

pi denlanere streckan, ochJan Henrik
"Nenten" Hedlund son till falugrafi-
keln Betil tsul Hed]und somtevhde
pe 4 km banan. "Kalven" hade denna
dag ingen tur och slutade pn en blyg-
sam placedng.

Nenken Hedlund daremot, som dA
gic} i realskolan, kunde efter slutad
tnvhng bland cirka etthuntuafemtio
deltagare stata ned t i te ln svensk
skolm:istare i  or ienter ing, en ena'
st6ende bedift i leroverkets idrotts-
l iga annaler.  Av nAgon anledning
uppmzirksammades ej detta hemma
i Falun men desto mer i huvudsta-
den. Stockholms-Tidningen hade re
sultatlistor och Nenken fick ocksn sin
bild i iidnjnsen.

Jas uppfattade alltid Nenken som
negot rasi lds och denna egenskap
hanske bnddade fiir segern. Det arets
idrottssk6ld borde naturligtvis ha gitt
til honom.

Dfter sjutiio er haf se Nenken fitt
sin upprnttelsel "Saludos amigo!"

Uno Floderus
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En kunglig Arsstdmma
GFK. kungens slott och ldrdagetter
middag en utmarkt kombination fijr
en Lelbesokt och lyckad arsstemma!
\-ardagj:imningens friska vindar och
nederbtid trotsades av hela femiiofem
falukamrater. MAnsa ansikten ddk
upp, som vi inte ser si ofta pA vhra
mdten, daribland den allra felskaste,
nummer 569 tlla (Nynan) Lindberg,
som cicL ut Walhalla -42. Det blev
en lin blandning av gamla och inte
fullt se gamla falukamrater. Red.
sl6s varje gAng vi har vara maiten av
det enastAende i att miinniskor som
kanske inte har' mer gemensamt en
att de negon gang gett i samma skola,
kenner samh6rigb et och har sa trcvliet
tilisammans-

Vi 6ck en iniiierad visning av Drott-
ninsholms slott, di menga klaftfulla
drottningar hellit hov ochvandrade si
over ti1l Werdshuset och lecker lax.

Arsstiimmans tirenden klubbades
raskt och vant igenom av ver ord-

fdrande- Denna gang {ick hon dock en
uppei-lt, som inte iir sa ofta fdrekom-
mande, att avtacha tre hoti Anare: Ulla
Lundquist, Kain Mar-vick och Lillemor
Spahr. Varma ord, klamar och blom-
mor utdelades.

Nya namn i styrelsen :tu Per Gil6n,
sekreterae och Asneta Lindsjtj, vice
kLubbmestare. Katarina Annerstedt-
Heino er ny suppleant i vahemnden.
Ulla Lundquist ersetter Lars Berge i
redaktionsrAdet.

GR

Ordf66nde Ann Lewis Lloyd avtackar annonsackvisitdr Lillemor {Lissdaniels} Spahr "56,
klubbmastare Karin ilarvick -58 och sekreteEre Ulla (Pe6son) Lundqvist _55
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BerlilCornelirs realexamen "51 med iru Brilta Anja Werneroch Sven Cornet ius Rl49

Slina (Adolfsson) Bergsman -39 och Carjn
(Brodde)Gusta fson 42 .

E l i sabeth  (Lundgren)  Roos

i ing  -59-

lMartha Frisel -40 och Raqnar BolJ 40,

Hans Johansson.ealskolan 33-38 och
Gudrun (Vlkar)Aurelius -38.

Foro c riRosander

St ig Hansson -51 och Er ik  Hagman -51.

och B'rgitta (Norett) Nord-
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Lugnetgymnasiet 20 ir

Karin Michols, student "52, har varit skolverlden trogen, senast som rektor

fdr Lugnetskolan.

Frcdagen den 7 maj 2004 var det dags
att tua att Lugnetgymnasiet uppnett
den aktningsverda ildern av 20 6r
Egentligen :tu skolan inne Pe sltt 21
Ar, men detta jubileum hijls exakt pd
dagen 20 ar efter invigningen. Da hade
skolan vadt i gang sen h6stterminens
bijrjan.

Jubileumsdagen uppmerksamma-
des genom att samtliga elever bj6ds pe

tarta. PA kvallen var det personalfest
fijr alla dem som tjenstgjod under
de 20 aren vid skolan. En kommitt6
under ledning av Tommy Tjelnstrdm
hade arbetat undex hela vdrterminen
fdr att d.els sdka de Personer som
tjanstejort  v id skolan dels arbeta'
liam ett program.

Ctuka trehundm inbjudninsar hade
gatt ut och till festen kom omkring
etthundrasjuttio peNoner fren skilda
delar ev vart land. Festen bijrjade med
drink och glam och messingsorkester
vid cafeterian. Sedan tog vi plats i
matsalen och aulan som dagent lara
pr)'tts med flaggor ballonger och band.
En delikat buff6 fick vi alla njuta av.

Under miltiden var det underhill-
ning av olika slag. SAng, teatextiam-
tredandetr och tal.

JanA\elsson och Egon Nilsson, b6da
liirare vid skolan, var }onferencierer
Gymnasiechefen Lars-Olof Larsson
vrilkomnade oss alla och i synrerhet
dem som tjdisare tjanstgjort vid sko-
Ian. Han uppmarksammade ocksa att

tva av vAIa ftjredettingar d.oktorerat,
namhgen Ingvar Persson och Monika
Dofs Sundin. Bada de fitre detta gym-

nasiecheferna Ingvar Pe$son och Rolf
Sddersen hyllade 2o'erinsen.

Eii bejublai tal hijlls av Gtiran
Mor6n som en paraftas pA jdevanse

liet "Sa besav det sig vid den tiden att
utvecklingssamtal skulle komma till
st6nd'.

Egon Nilsson och Margareta Nilse-
md ftamfdrde en sketch om framtiden
och att minnas. Sjelv h61I jas ett tal
med tillbakablickar och fijreslog in-
samlins till stipetrdier dt elever. Det
blev en nett summa pa 4600 ka som
jag fick vara med och dela ut PA av
slutningen.

Efter mat och underhAlning traddes
alansen till sena natten- I sanning en
fest att minnas.
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Tal vid Lugnetgymnasiets

Niir  jas var med pa min sista rek-
torskonferens i Tellberc innan jas
slutlisen gick i pension, flck jas mina
kolleger att sjunsa en hyllninssvisa tiil
Lugnetgt'mnasiet. Det var en paralras
pi "Jag:ilskar sdndagsskolan' och lj6d
"Vi iilskar Lugnetskolan och vilLigt
skyndar dit att der bland folket leda
och styra mcd all nit."

Och sant var det att jag elskade
Lugnetgymnasiet, hz$ fanns en vacker
byggnad, ett k]eativt och samarbets-
villigt kollegium, studiemotiverade
elever. Vad mer kan man dnska sig av
en arbetsplats. Minga gnnger har:ag
g$ttin genom stora entr6n och lient en
oerhdrd sl:idje dver dtt fi vistas i
denna vackra niljd. Jas bruhar
siiga att om det gick att veten
skapligt bevisa att en vacker
skolmi l jd har stor betydelse
fdr arbetstrivsel och elevfram-
gAngar, di ,.kLrllc mdnga fler
vackra skolor byggas i  vdrt
land.

Det var underbart att arbeta
pe Lugnetgymnasiet. Jag upp-
levde ett engagerat och arbets'
\illiet konegium, studiemoti-ve
rade elever. Vi arbetade fdr elev-
emas biista. I stmnerhet lyckades
vi utveckla den intemationella
tanten. Under min tid pdbilrj ades
utbyte med Danmark, Tyskland,
Frankrihe, Ryssland kontakter
som An idag odlas.

20-irsjubileum

Jag hade ocksa iyckan att ha bra chefer
,A.tt jas tyckte att de varblabercddepe
att de nastan alLiid gjorde son jae sa.

Jas har mensa slada minnen ften
min t id her,  sommaravslutnings-
luncherna, ner. jag tva ginger f ick
upptrada och sjunga'jag ar skolrektor
jas, trallala."

Jag har upplevt tacksamma ele\-e\
som faktiskt en seng gett migblonmor
pia a hjartans dag.

Jag har. haft ganska positiva kon-
takter med lidningama. En journalist
ringde mig ocL undrade om ias visste
vilka som brutit scinder toalettstolar.
Da sad-. jag, det vetjas inte, det:ir vnl

Karin Itichols ju bileumstalai
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inget att skriva om. Nu sitter jag och
Lisser schema med dator ftir fdrsta
sansen. Skdv om det i ste[et. Och det
sjorde joumalisien. Bild pa mig i tid-
ningen bredvid datorn. Sen f6rekom j ag
ganska ofta i tidnineen under min tid
hiir. Inte alltid med positiva fdrtecken.
Statsministem Ingvar Carlssons an-
komst til] skolan aviserades alldeles ftir
sent och jas vesrade ta emot honom.
Tidningsrubrikerna var inte nAdisa
den gingen. Men interrjuerna med
mig inl'dr pensionedng va} ghttiga och

Naturligtvis fdrekom det kontro-
verser ocks& under min tid. En gens
lick en klass inte aks pA semesteresa
pa skoltid. De var de uppr6rda. Jag
fick tilt och med skutden fdr att valutan
gick upp titt ferien d6 de skulle ika.

En klass var pe skolrcsa och scjp till
och dA meddelade jag att dessa inte var
vnkomna pe ver avslutningslunch.
De ordnade altemativ lunch utanfdr
skolan.

En g6ng skolkade en klassjust ftjrc
avslutningen och jag skremde ele-
verna: '?ag kommer inte att skdva pa
era slutbetys, om ni skolkar." Elevema

bdrjade f6rhdra sig med ltirarna om
detta inte var olagligt. Men jag hade
min ldsning klar, jag hade noga betonat
'lad'. Sk6nt nog slapp jag fdNerklisa
hotet.

Det har var ne$a glimtar frin vad
jag upple\.'t under min tid vid Lugnet-

Idag al vi her fitr att fira att skolan
uppnatt den aktninssverda 6lden 20
Ar Ett ft;delsedagsbarn skall ju upp-
vaktas. Vad vill 20'6ringar ha som
present? Jo, pengar!!

Eftersom jag tenker pe mina med-
menniskor,  se vi l l  jas l i ta mina
medg{ister ocksA medverka. Mit t
fitmlag tu att l/i samlar in pengar till
stipendium till den eller de eleversom
gjorl vir skoh knnd som en brq och
trivsam skola och naturligtvis skall
elevema pa ett tdftjenstfullt siitt full-
gjort sina 6tudier.

Jag skickar runt ett par pisar, diir
mar kan lassa sitt bituag - gtrna
sedlar. Under kvalens lopp hoppas j ag
hinna dkna och meddela resultatet.

Slutligen vill jag utbringa ett fJ,.r-
faldigt leve fdr Luenetgymnasiet.

Kerin Michols
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i DalaGymnasistfiireningpitjugohundratalet
CarinAndersson, 3:e ring, DGF:s ordftirande 2004, beraftar om aterupp-

livandet av gymnasistfiireningen.

Dagens DGF-styrelse tu mitt uppe ien
ftir:indrhg. Torsdaeen den 2 septemb€r
2004 genomfcirde vi en ftirsta trt:fi i
Leroverksparken fdr de tveor som er
infuesserade av att ga med i DGF. Da"
gen innan hade Lugnet och Haraldsbo
anordnat en DGF'dag, dA vi iDforme-
rade tviorna om viran verksamlet och
vad det inneb;ir att wara med i DGF. Vi
lyckades skrapa ihop ett tjugotal i]l-
tresseradepd debida skolorna, och di
hsr vi inte lagt ut negon information till
vare sig Kr:istinegymnasiet eller Falu
Frigymnasium. Eftersom DGF fdrra
6ret bestod av sju medlemmar och dret
tidigarc av femton sa rt:Lnar vi detta
intresse som ett steg i rett riktning till
att bygga upp DGF igen och fi tillbaka
fiircningens foma glans.

Annars ih det mest det vi har ha]_
ht pA det senaste arct: att bygga upp
fitreninsen nasian ftAn grunden. Vi
anordnade ett musikcaf6, tog kontakt
med GFK skapade enhemsida (hitp://
www.utb.falun.se/hbo/dg0 och en
mejladress (dg{@post.com) och tog upp

gamla singer Vi har bijrjat leta igenom
artiven och fijrsrjker hitta ratt pA det
6rlorade arkivet pA gamla L:lroverket.
Vi har ambitioner att ta upp ennu fler
traditioner som har frjrfallit, som g6k-
otta, kekbacksrace och hiistbal. Till
varan hj?ilp har vi den utomordentliga
boken av Pil Friberg som leter "DGF

- Histoia och traditioned'.
Introduktionen er deremot nagot

som vi inte kommer attta upp igen pA
det sett som den utfiirdes ftirr i tiden.
Det vi har hdrt or4 den klingar nestan
uteslutanaie negativt i vare dron. I
stelet Hter vi nya straelsen ordna en
ijverHmningsfest dtu vi i den gamla
gir igenom alla saker som hender
Iengrc fram och offrcielt "ajverrecker

klubban'.
Varat fuamsta mal just nu ih att fe

en serids och aktiv styrelse som kan
fijra DGF vidare och lyfta fram ft;rc-
ninsen iinnu mer i ljuset. Vi i fanbor-
gen kommer sjelvklaft att stdtta dem
sA mycket som miijligt och hjelpa dem
att ta upp gamla tmditioner Vi har

haft underbart roligt tillsam-
mans och vi YiI absolut att nesta
fanborg skall uppfatta det pe

Ca n Andersson

2004 ars DcF-sty.else.
Foto: carlnAnd.Eon



Mumien pa Kristinegymnasiets vind
Kommunanlikvarie Mats Persson avsliijar gatan.

I samband med att Hitere Allmtnna
L?iroverket, nuvarande Kdstinegym-
nasiet, byggdes om 1905-06 inreddes
ett bibliotek i det pebyssda och fijrhdj-
da vindspartiet. Det er ett vackeft
bibboteksrum med 12 hyllplan runt
v:iggarna, nara fem meter i takhdjd
och med ett dassljus som silar sis ned
i rummet genom de smala fdnsterdpp-
ningama under innertaket. Samma er
som ombyggnsdsarbetet var avslutat,
d v s 1906, fick larcverket en sava av
sin forne elev Anders Pettersson, nu
doktor Anders Prag. Gavan bestod av
fem mumiedelar med ursprunssort
Thebe (I-uxor) i Ee;"ten.

Dr Anders Pras hade som far '
tygs-hkare tjiinstsjoft pe madnens
skolladyg HM Freja under en resa
1905-06 t i l l  Mealelhavet med bl .a.
landstisnins i Eglpten. Freja var en
prydig enskorett som hade sjcjsatts
1885. Med pa resan var ockse P ns
Wilhelm i esenskap av marinotricer. Dr
Pmg har ]ivtullt beskdvit sina minnen
frAn resan; dessa nedteclningar finns
bevarade hos ett barnbarn iiverhkare
MArten Prag i Orebro. Fotogmfier och
16nsa, vailshivna brev fran expeaitio-
nen iill hemmet finns ockse bewarade
hos slii<ten. Biand annat skdver han i
sina minnesanteckningar: "Pa em foro
vi dver Nilen, satte oss upp pa asnor
och redo till Thebe. Det er oeijrligt
att her gbra en framstellnins eller
uppriikna allt vad vi sago, alla dessa
har[ga ruiner av flertusenAriga tem-
pe1, alla dessa steder och statyer ...".

Han skriver vidare -"Dasen derpa
besas jas ett av jordens inhessantaste
museer, egyptiska museet i Kairo. Jag
hade fint salskap. Prinsen meal upp-
val<tning samt fadygschefen. Pe detta
museum finnes bl.a. mumiema afSetis
I och Ramses II den storc ... Ungefer
se hir ser han ut, svart i synen fijNtes.
Heret rddt af k4'ddor och oljor som
anvants vid balsameringen."

Inte undra pa att dr Prag i likhet
med andra tur ister som kom t i l l
Egypten ville kdpa mumiedelar som
souvenirer! Det var en lulcativ inkomst
fitr esr?tierna vid denna tid att siilja
dessa souventuer och twarr skedde en
organiserad plundring av de forntida
gravama fdr att fe fram de ahaverda
samlarobjekten.

Dr Prags gava tiII hroverkets bi"
ologiska samlingar utgtordes enlist
hroverkets a$berettelse ftir bsaxet
1905-06 av "1 skalle, 1 fot, 2 hnnder
(av menniska) samt en hitkfasel, ella

Mumien f.en Egypten.
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funna vid grevningar i Egyptiska
Thebe". I arsberattelsen anges att
numiedelarna er en geva av hrover-
kets fome elev, dr A. Prag. Gavan synes
ha kommit til Iiiroverket om€delbat
efter dl Prags aterkomst til Svedge
varen 1906.

Vem varAnders Prag?
Anders Pettersson (Prag) f6ddes i Nis
1873 och tog studenten i Falun 1891.
Samma 6r nndrade familjen namnet
Pette$son till Prag. Anderc Prag slog
eig pe den nedicinska banan och utbil'
dade sig i Uppsala. Efter att ha arbetat
som marinlakare blevhan stadslakare
i Strrimstad och frAn 1909 var han
verksam i Malmit, lenssta tiden som
distriktsl{ikare. Han avled i februad
1947- Han har i ett nummer av Gamla
Falukammter shrivit ner sina minnen
fran unsdomstiden i Falun. Familjen
Prag drev en tobaksfabrik i Falun vid
Sviirdsjiigatan och hade bdrjat verk-
samheten med en fabr.ik i Nis.

Biblioteket
Leroverksbyegnaden genomgick en
om- och tillbyggnad i mitten pe 1930
talet och di nyinreddes ett larjunge-
bibliotek i bottenveningen. De bdcker
som blev kvar i det samla bibliotekei
pe vinden var de mindre eftefrasade
volymerna frin 1500- ti]] 1800-talen.
Det foma biblioteket besaiktes sdllan,
och mycket av det som inte liingre
var dnskvtrt i undervisningen kom
stt samlas i biblioteksutrymmet pA
vinden. Mumiedelarna har enl igt
uppgiftel fren aldre elever statt i
olika Lirosalar fram ti]l 1940-talets

slut. Derefter alr de okanda frtr senare
tiders studenter Sannolikt hamnade
de vid denna tid i biblioteket pa vinden
som nu mer eller mindre befann sig i
behaglig tdnrosasdmn.

Mumien upptacks
Chefen ftjr Falu stadsbibliotek Biryitta
Hellstriim och fdfattaren till dessa
nder fick av kultumemnden htisten
2003 i uppdrag att fcjrsijka finna en
lajsning fdr uppordnendet av boksam-
linsen pA hroverksvinden. Bland bok-
travama pe ett av de eamla skrivbor-
den befann sig de fem mumiedelarna i
en tmsig glasmonter med en etikett och
texten "Skalle, fot. hiinder och falk.
Egypten, Thebe 1908. D:r Prag". Bade
Falu-Kudren och Dala,Demokraten
gjorde repodage om biblioteket och
Falu-Kurirens joumal ist  not€rade
mumiedelarna och lade dem i sitt
minne. Veren 2004 visades i TV ett
avsnitt av Vetenskapens Varld ned
temat mumier. I programmet fram-
tr:idde Geoffrey Metz ftdn esyptolo-
giska institutionen pi Uppsala Uni.
velsitet. Joumalisten Johan Lundahl
pe Falu'Kurben dngde upp Metz och
be*ittade om mumien pi gymnasie-
vinden. Denna forekomst av mumie
i Falun var frir Metz helt obekant.
Snafi nog sjorde han ett besdk pa
plats. Metz Lunde dA konstatera att
mumiedelama var ekta och bed<imde
dem med utgAngspunkt tuan balsa-
meringstekniken att vara cirka 3000
ar samla, det vill sdga frin tiden cirka
1000 f.IG. En narmare vetenskaplis
undersdknins av mumiedelarna har
i skrivande stund (h.isten 2004) iinnu
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inte genomfdrts. Under sommaren
2004 var eteruppteckten av mumie-
delarna pA Kristineeymnasiets vind
en nyhet som via TT gick ut dver hela
landet. Det var i det sammanhanget
som kultuddNaltningen i Falu kom-
mun kontaktades av Marien Pras,
Orebro, sorn gliidjande nog visade sig
vam sonson till donator Anders Prag.
Denna tontakt ledde ti]l en spannande
och intrcssant kunskap om mumiens
ves ftan Egpten till vinden pe l:*over
ket i Falun.

Ma's Persson
Kommunantikvarie i Falu kommun

; Litteratur:
Dala Demokraten 29 oki2003, 14iu|i2004
Falu-Kuriren 25 okt 2003,l0juli 14julioch 10 augusti2004
l,largareia Granbom: Tobaksfabnkdrer i Falun siencl 2n02
Ander s P'aq: Se levde vr r TdlJn p; 80 lrlel Gamla l-alrl'anrater 1c46 Slh r 1 916
Redoodre.s;  fo '  FdsreArnan.a l  a 'ove kel  i  EalJn 'as i re l '905 06 ra lur '906
Runa dverAnders Pmg Gamla Falukamraier 1948. Falun l94a

F6r vardefulla upplysningar tackas Maden PEg, Orebro, och Geoffrev i,4etz, uppsala

Rdtfelse
Pa sld 15, bilden Engst ned tillhdger, iArsskrifleh for 2003 har Hakan NvbLom fittielnamn
beklagarl Han log studenten 56-
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College Swingers har firat Leif Liljeroth
Rune Dahlstrand. student 44, berattar.

Collese Swinsers treffades den 16
oktober 2004 i Stockholm ldr att fira
var eminente trunslasar Leif Lilje'
roth som fyllde 80 Ar. Leif och hustru
Lisbeth hade stelt till med kalas i en
mycket trevlig lokal (tidisare stall)
pi Kungsholmen- F6r-utom Leif, som
trakterade trummorna. deltog Ol le
Mobers och Boren Nordenstrdn pa

klar inett  och Rune Dahlst fand pe
piano. Boren och Olle framfdrde i ett
bejublat nummer fiibodsdramat "Gus'

tav Spik" med Boren spelandes klad'
nett och sjungades och ddr Olle pe ett
fdrtjiinstfull sHtt agerade skalfto. Vi
hade tlombonisten Lasse Olofsson som
vrtlkommen sestsoli,ct i nng-ra latar.

Rune Dahlstrand

Fran v5nsterOlle lloberg, Boren Norderclrdm, Rune oahlstrand och LeifLiljeroth,
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Bombplanet i Gr<ivelsjiin - en uppf6ljning

I -A.rsskriften 1996 berettade Hans
Floderus den sp:innande historien frin
1940 om gymnasistema pa luftbevaL-
nins i Grdvelsjdn son fick vara med
om att ett tyskt bombplan niidlandade
i sjdn. LAg datpa nors|aeller svenska
sidan av grAnsen?

Sommarcn 2004 fick red med barn
och barnbarn tillfe]]e att paddla Pe
Grdvelsjdn. Det sivna melet var
bombplanet, som samtliga deltagale i

expeditionen fatt tilfAlle att lasa om i
ovan nnmnda artikel. Sjdn lec nzistan
st i l la,  august isolen strelade lagom
varmt ett utm:irkt paddlingsviider
a tsa. Fresan var hur lAnst bort
planet 1ig, skulle barnen, nio till toLv
e! orka? Men vilka var ivxicast att
komma dit?

Pi Hngl avsiind fick vi syn pa ndgot
som bhnktc starkt i solen. Detkunde
knappast vara planet fdr det hade viil
bli\.it anlupet under ala de sc{tiotyra
iren scdan det stortade, trodde vi
X{en det var detl Skinande bla*t Hs
flygplanskroppen kvar ned vingarna
strax under vatt en].tan. minnande om
otuedsaren som inte Ar allt fijr ldnst

Det blev en histodeleLi ion som
nioedngens klasskamrater nu fatt ta
dl}L an

GR
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Hdsttraff med GFK den 20 november 2004

I ett gnistrande, soligt vintelviider
samlades en skara pe knappt femtio
personer till Arets h6sttreff som per
buss gick i Ferdinand Boberss (1860-
1946) fotsper i Stockholm. Vi ndttes
av den cbarmerande och viil pahsta
guiden, skAdespelemkan Anita Kdnic,
som dagen til era bal en kl:idsel som
matchade Ferdinand Bobergs konst-
nArliga inriktningl

Under en fard pA ett  par t im'
maf ficl< vi tack vare Anita dels en
mycket intressant och livfu[ sJrildring
av Ferdinand Bobergs och sedermera
hustrun Annas liv. dels en mrjjlighet
att beskAda de mest berdmda av de
byssnader som Ferdinand Boberg
skapade i Stockholm.

Ferdinand Boberg fdddes pA Gruv,
back€n i Falun, der hans far arbetade
i gruvan. Kolt efter FB:s fddselflyttade
thmiljen till Norberg der Ferdinand
tilbringade sina fdNta ar Han visade
sis mycket besavad och hans lerare re-
kommenderade Ferdinands fdrdldrar
att leta honom fa studera vidare. Tack
vare att han frck bo hos en shkting i
Falun kunde han sn f5 studeravid Falu
h6sre almenna lzimverk diir han tog
studenten med toppbetyg efter enbaft
sju irs studier!

Diirelter bar det iveg till Stocknoh
och KTH dar han utbildade sig till
arkitekt. I Stockholm trdffade han
ockse sin ktra Anna son var malare
och konsthantverkare. De gifte sis
1888.

Guiden och skedespelaren Anita Kijnig tander ett ljus vid Ferdinand ochAnna Bobergs grav pa
Nora Kyrkogarden i Solna.

Foto: KjettAn9etid
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Det er inte mdjligt att inom ram€n fdr
detta referat skildm deras innehells-

ka liv sevel pdvat som professionellt
men fdr den som ar intresserad rekom-
menderas J. Nihl6n ( utg.) Bobergiana:
Anteckningar av och om Anna och
Ferdinand Bobers (1958).

Var bussresa hade knappt hunnit
starta non-ut hngs Vasagatan fdn:in
det var dags att sakta ner vid Cen-
halposthuset som var det fdNta av de
byssnadsverk dtade av FB som vi pas'
serade under resan. Vid Norra Bantor-
gei var det dags fdr nesta, nuvarande
LO-borgen som ursprungligen hette
det Carlbersska huset. Liings Torsga-
tan ligger sedan Gas- och Vattenverket,
en fantastisk skapelse som omlattar
cirka tvehundra rum och der FB even
designade hela inieddren inklusive
mdblema! Vtu suide Anita uppmark
sammade oss pA alla de intressarta
detaljer som ftamfdr allt kan studeras
kring dessa byggnaders portaler och
som symboliserar den verksamhet som
skulle beddvas i respektive byggnad.

Vdr fiird gick si till Norra Lyrko-
girden d?ir Ferdinand och Anna Boberg
ligger begravda. Graven er mycket
oansenlig jiimfijrd med mansa av de

omsivande gravama men den 20 no-
vember 2004 tendes der ett ljus och
lades ner en blomma av Anita Kiinig
under overinseende av ett femtiotal
Gamla Falukamrater!

Via ftlesatan dit portalen frnn det
samla Elverket har flJ'ttats, fortsatte
vi ut pi Djurgirden der ocksi Ferdi-
nand och Anna bodde under drygt tjugo
als dd. Deras hus ar nu rivet men pa
Djurearden 6nns ytterlisare ett antal
av FB:s mest beromda byggnader sA'
som Waldemarsudde (de umgicks pri
vat med prins Eugen) och det Thielska
galleriet. Innan vi avslutade var fard
vid FB:s sista stora byggnadsverk,
NK:s varuhus (invist 1915) hann vi
:iven med att beundra de stora vackra
gasklockorna. vid Hjorthagen i niir'
heten av Lidinscjbron.

V?i l  uppe i  Ferdinand Bobergs
matsal pa NK vtntade ytterligar€ ett
antal GFK-are, bland andra vtu vice
orilfdmnde Olof Eklund, som helsade
oss al la velkomna t i l l  bords. Den
sociala samvaron satte punkt fdr en
mycket trevlis och innehSllsrik hdst-
treff2004l

Eell Angelid
Se aven Ars'kdften 1997.

Dalalitteratur

Dalregementet 1950-2000. En
minnesbok
Kungl. Dalregenentets Kamratforening
Boken skildrar pi ett ltttillg:ing-
list, grannlaga, velstrukturexat och
pe manga stalen humoristiskt sett

bygderegementets sista 50 ar av utbild-
nings- och rlvningsverksamhet, organi-
sationsfijrenddnsar och befelsformer
Aven kampen fdr dverlevnad de sista
fem Aren ar viil dokumenterad.
Andets Thann Dagsverket 2/2404
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Klipp ur Falu Kuriren

Protesterna var ffirgaves.
30 er har gatt sedan Faluns
gamla badhus revs
Rivningen gick inte obem:irkt fdrbi.
Varken fcirr eller senare har Faluboma
engagerat sig sA starkt fdr en byggnad.
(1/4 2004)

10 000 til l varje elev
Pensar t iU kt trkort  el ler resa er-
bjuds den som v5ljer frisymnasium.
(14/ 4 2004)

Tartkalas nar gymnasiet
fyllde 20
Over tusen ungdomar och personai
fren Lusnetgymnasiet lyssnade till
jubiLeumslonsert inne i Lugnethallen
efter valkomstalet av gymnasiechefen
Larc Olol Larsson. (6/5 2004)

En tusenfoting i jatteformat
Att offta till underjordens gudar iir
en gammal anxik studenttradition i
Falun. Taktfast stampande med ena
loten i rannsteren och den andla pa
trottoarkarten. Tjoande och viftande
med sina vita miissor livade de bli-
vande studentema i gir upp Faluns

eatot. (3/ 6 2004)

Hela varlden finns i Falun
PA lokalelobal resa - i stadslekare
Sjdgrens bildande fotsper. Han var en
iokal vrirldsresen?ir som ville dppna
vara cjgon fdr allt det skdna i hem-
staden och fdreslog fotoerafen Sven
Nilsson att gaila en 6lmad resa jorden
runt, hela tiden med moiiv fren Fa-
lun. T5'viin dos han innan lilmen blev
fdrverkligad. (23/ 12 2AU)

Tillagg till matrikeln
Nya medlemmar 2004

Nanri fd Enemamn

Kajsa (Anna-Kajsa) Rentzhog

Kjell

1942
1948
1957
1959
1961
1962
1964
1968
1968
1968
2044
2Aa4
2AA4
2404
2AU
2404
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