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Ordfdranden har ordet

Kera Gamla Falukamrater

Under 2006 frirlorade
Idreningen en av sina
hedersmedlemmar fitrre
rcktom Valter Lanner-
mark. Valter har en all-
d€les sarskild plats i mitt
hjarta. Genom hans enga-
semang hamnade jas pa
Falu Gymnasium.

Fiirsommaren 1972
dmbbades min familj av
ett jordskred som fijmtdr-
de var kigenhet. Bostads-
marknaden i Hong Kong
var mer an besvarLg. Det
var inte liitt att snabbt
hitta nytt boende fdr en
familj med fyra barn. Den
kortsiktiga ldsningen blev
att eka pa tidig semester.
Nasot Ar ddigare hade vi

Valter Lannermark.
Foto:Bjttrn Green, Falu Kuri.en

kijpt en sommarstusa i Skeberg utanfdr
Leksand. Stugan blev nu tillflyktsort.

Mot slutet av sommaren var vi folt-
farande utan funserande bostad i Hong
Kong. Mamma och pappa kom ijvercns
om att vi skulle stanna her se kinge. Vi
barn skulle ju kunna ldra oss svenska
ordentlist. Manma iil svensk, men
min mycket brittiska pappa talar inget
annat iin engelska, och vi talade alltid
enselska h€mma. Vi varjubitterl

Nu var det dags att ge sig ut pa
symnasiejakt. I Skebery hade vi en
VW Caravan i uselt skick, vilket inne-
bar en .esemdie pa ca sju mil. MoIa,
Ludvika och Falun var fdrctahadsnal.
Mora fitll tidist. Kvar fanns LudviLa
och Falun.

I Ludvika fick vi sA besked om plats
pe skolorna och en lsgenhet der vi alla
rymdes. Fren Falun hdrdes insentins.
I sista stund hdde Falu kommun av
sig med erbjudande om en fin och barn-
venlg hgenhet pa Rostvandaregatan.
Nu niir vi hade en presumtiv adress var
det lettarc att diskutera gymnasieplats,
men vid det her hset var det bara tva
eller tle vardasar kvar till skolan skulle
bijrja. Plars pe Osha skolm farns ti]l
mina tle yngre syskon. Hur skuue det
bli fijr mig? Utan besked skulle dei bli
Ludvika fitr hela fhmiljen.

Det var h:t som Valter klev in.
Istellet falr att prata vidare med skol-
kontorct ddr alla var upptagna infdr
skolstarten, hanvisades vi dirckt iill



Redaktionsridet har ordet

Kara Gamla Falukamrater,

Det har vadt en gliidje att fa ta emot sA
mAnsa artiklar fran vAra medlemmar/
blivande medlemmar.

Ivar Mtinnich inleder med ett
podratt av lektor Hugo Valentin, en
omtyckt lemre och betydande histori-
ker Genom Gunnar Enlund, son till
Birser Enlund, fer vi en spennande
inblick i att even vAra hrare hade ett
privatliv. Milaien och anarkisten Ivan
Agu6li var en gang elev i hroverket,
Iiis om hanstidiFalun. Kerstin (Scider-
strdm) Tode, Walhallaflicka, skriver
barndomsminnen fren Falun fram till

1952 och just den sommaren berattar
Per St.ajm om, da han och sju pojkar
till fren Faiu Lrircverk planterade skog
i Orsa Finnmark.

Redaktiirsftagan 2ir fortfarande
olijst och i hijg gmd Ar det Gitt Rosan-
der som aven gjort detta nummer.
Gitt och undertecknad vadjar till alla
rnedlemmar: hjelp oss att hitta en
ordinade rcdaktdr! Det ar Amskrif-
ten, som binder samman Fiireningen
Gamla Falukamrater

U a Lundquist

rektor. Det som under ett par veckor
varit se problematiskt blev l:itt sa fod
Valter tog tag i det. Den bakgrund
som tjanstemanren seg som henglig
och komplicerad sAg Valter som negot
spennande, som en tilgAng. Att min
svenska var svag var inget problem.
Somvalter sa, hade Falu Gymnasium en
gedigen tradition av utbytesstudenter
frAn USA- En eneelsk student var
bara ext.a trcvligt. Jag skulle vara
tre er yngre an klasskamratema fitr
att hamna pe samma studieniva - ett
oijverstigligt hinder fiir tjenstemtinnen.
Valter kompDmissade sig ftam till €tt
ir yngre och bad skolkontoret skdva
in mig i fdrsta ring. Pe brsdag efter
Diddas var allt klart. Pe Dendas

b.jrjade skolan.
Och pe mendagen, min fij.sta das i ny

skola, med nytt spr6t, i en anno unda
kultur, med klasskamrater som sdg
annorlunda ut (eniigt mitt saitt att se),
vem kom in i klassrummet fdr att per-
sonligen se till att allt sffimde fdr mig?
Valter Lannermark. Under hela mitt
fdrsta ar Aterkom han dn och d3. Han
var rcktor men han vaf ocksa en ven i
det tysta. Den fina bd{an jas fick er en
anlednins till att jag ar kvar i Sverise
30 er senarc. Men det ar en helt annan
historia.

Valter {ilskad€ vir fdrening. Vi
kommer att sakna honom.

Ann Lewis Lloyd, Ordliirande



Hugo Valentin, 1888-1963.

Minnen av och andra uppgifter om
Hugo Valenlin ar har nedtecknade av
mig, en av hans elevervid Falu hiigre
allmanna laroverk, student 1933.
Originalmanuskriptel (januari 2006)
har i samrad med mig kompletlerats
med senare tillkomna uppgifter och
som f6lid derav ivissa avseenden
omdispone€ls. Kompletteringarna
ar giorda av E. Biirje Bergsman
(student 1932), ocksa han en av Hugo
Valentins elever.

Familjekontakter och minnen
fran 1920.talet
Huso Valentin kom till vAr skola hijst-
terminen 1920 som tektor i historia och
sveNka och verkade d6r i tio ar. Han
kom snart in i var familj som en god
van livet ut. Min anste bror Haraid
har berattat ftjr mig hul det gick till.

Efter en av de fitrsta lektionena,
som Hugo Valentin underyisade i hans
klass, kom han ftam till min bmr och
visade honom ett brcr som kommit till
honom ften er utliindsk bekant. Hugo
dverlamnade brevet till min bror med
orden: "Tag det hrir brevet hem till
din far, jag kan inte tyda det." Brevet
var €krivet pa ett sprAk, som Hugo
inte behrrskade. Det var sk.ivet pe
jiddiEch- I brcvet stod att IaEa: "Det bor
en fam j i Falun, som heter Mnnnich,
och med dem kan du lusnt umgas." Det
blev upptakten till €n lans och trcgen
vdnskap.

Min far, Hermar Miinnich (1860
1920), var ffidd i Vilnius i devamnde
Ryssland. Staden var de likEom nu

En stor humanist

Hugo Valentin. Foto: okend

cenhum ldr en stor judisk befolk-
ning och di liksom nu fijrem6l ftjr en
ratt betydande antisemitism. Ar 1870
tos min farfar sin familj med sis och
kom via Tyskland och Danmark till
Sverige. HemsFAket jiddisch tog de
med sig. Sa gjorde ockse min morfar,
Ni6sen Felbnder (1845-1920), som
omkdng 1866 kom till Karlstad efter
att ha utvandmt frnn staden Raczki
i d&vannde Polen. (Mtinnich 1995,
1999)

Hugo Valentins far var jodbmkare
rran vrKrDgsrao r ustetgo ano. ucKsa
han var avjudisk bi;rd. (i9 unblon 2002)
Det 6om fdrenade de tv6 sl?ikterna var
delas gemensamma tro - judendomen.

Mitt fiista egentliga minrc av
Hugo daterar sig till sommarcn 1927,
da jas sick i ftide klassen och hade
fett underbetyg i bide sv.enska och
tyska. Hugo lovade pa staende fot att
han skule fijrciika l:isa upp mig till
nasta klass. Fijtden blev att jas heia
sommaren fick underya undewisning
i beda amnena hemma hos honom.



Resultatet blev tJ'van negativt, men
lektioDstimmalna blev :indoch minnes

Nigra ir senare var familjen Valen-
tin pe middag hemma hos oss. Det
lar Jom Kippu-afton, saledes en
sto.helgdagskvel fijmoninssdasen
- enlist vAr tradition. Hugo fijrtalte
bland annat att var tidedknins var
en annan en den g:ingse. Det judiska
tidevawet utgick ften det tillfii[€ dA
Moses fick sitt budskap pA Sinai berg
och mottog de tio budorden. Virt 6r
var 5690 och dai genom kan jag nu
faststela att vi tEffades 1930.

Hugo ansag att mina kunskaper
i rcligion var se minimala, att jag pa
negot satt meste fa kunskap hArom.
Annars var det fragan om jag ndgon-
sin kunde fd studentexamen. (Denna
bestemmelse har nu upphiirt.) Sjalv
kunde han inte ataga sig uppgiften
eft€rsom han hade sa menga jam
i elden. 'Jag ska ge dig en annan
lArare", sade Hugo och det blev hans
kollega Greta Bolin mer kand som
Corinna i SvD, "och hon iir lika kur
nis som jae". Och dzilmed blev det. Vi
satte genast igeng med iektionerna
om mod€rn iudisk historia och jas blev
fren ba:rjan mycket intrcsserad. Som
kulmen pi det hela fickjag ftamtrada
inldr klassen och rcdogitra ftjr mina
fiiNdrvade kunskaper. Det blev mitt
ftirsta fiir€drae i amnet och det har
bliYit mansa fler under irens lopp.
Milt intrcsse fdr historia blev definitivt
viickt.

Som en av judendomens framsta
friresprikare i v6rt land fick Hueo ta
emot menga hotbrcv och iiknande.
Eftenom hotelsema i brevform aidrig
var firsedda med namn myntade

Huso failjande tankesprak'Anonyma
brev b6r elersandas oitppnade till av-

Aven frin eleverna fick han gliringar,
som han pA sitt vanliga humoristiska
sett kunde avfaida.

Richard Tham om Hugo Valentin
Under rubriken "T.e lSraryortdtt"
skriver Richard Tham, student vid Falu
hiigre allmAnnahroverk 1930, minnes-
ord itver htre bortgengnalerarc. (alham
1964) En av dessa var Hugo Valentin.

Fijdattaren intygar att Hugo Valen-
tin var en strelande ltrare och mycket
omtyckt av sira elever. Han blev k?jnd
fitr sina kvicka, traffande vendningar.
Han ville fi oss ati tenka sjalva och
vi skulle se vitt mitjligt dra vira egna
slutsatser. Hans urdervisning ser-
skilt i historia, gav inhesserade elever
verkliga hdgtidsstunder.

Hugo Valentin var en av de ledan-
de inom FaIu kuiturliv. Han deltos
mycket aktivt i det erevdrdiga "Lase-

s'llskapet" och han anlitades flitigt
som f6relasare seviil d:il som i Falu
forelasningsfaircning. Han tog initia-
tivet till Historiska fdreningen, som
hade mAnsa intresserade medlemmar,
bland annat inom officerskaren.

I egenskap avjude kdnde Hugo Valen-
tin samhdrighet med det judiska folket.
Han engagemde sig ockse starkt fdr
judamas sak. Men han var i lika hits
grad svensk. Hans upptradande var

Hugo Valentin i Uppsala
Ar 1930 blev Huso Val€ntin lektor
vid Uppsala hitgre alhanna Ltrov€rk.
Samtidisi blev han docent vid Uppsala
univercitet. Vid tre tillfiillen upp$tt-



hdll ha:r professuren i historia vid
univercitet. Professom namn tillad€s
han av regednsen 1948. (Runblon
2002, Ha]l avled i Stockholm 1963.

Fairfattarcn och debattiiren
Fii.teckningen 6ver Hugo Valentins
publicerade bitcker under rubrik€n
"Referenser" nedan visar att halrl a.ar
en flitig fdrfattare. Ftideckningen er
nedtecknad efter dottem Suzannes
redogifelse. Fdrutom doktorsavhand-
lingen frdn 1915 omfattar den ett
femtontal titlar. Dessutom redige.ade
han Judisk tidskrift 1944 1963.

Boken Judarnas historia i Sverige
(1924) sk.evs urder Hugo Valentins
ar som lektor i Falun. Han var aktiv
in i det sista. Boken Judarna i Svedge
(1964) utgaw po8tumt och fick en uyut-
EAva2OO4.

Hugo Valentin medverkade i olika
publikationer och ocksa i dasEpressel
Vert att ftamhela :ir att Hugo
ValelJti]r nrchet tid.igt leste uppmArk-
samheten pe det upptmppade valdet
mot menniskor av icketysk bdrd och
pe uhotninsen av judama. Salunda
skrev han rcdan den 13 oktober 1942
i GitteborgE Handels- och Sjijfartstid-
ning GHt artikeln "Utrctningsk 

set
mot judarna-'. Drir sAger han bland

". . . Undantager man judama i Ens-
land och nagra fa neuhala Llnder, av
vilka Sverige iir ett, har hela den euro-
peiska judenheten rikat i nazistemas
eller av dessa bemerde regeringars
vFrld. . .  "

och
" . . . 1 den ockuperade delen av Frank-

ke behandladesjudarna s6som annor
stad$, dzir razistena tagit v?lldet:

de ha ma.LJs med ett stort gult igen-
kanningstecken pA sina kLider, ha
beritvats sina materiela q.istensmijjlig-

Toryny Segerstedts (GHT) odddhet
och Hugo Valentins afiiklar var Uus
i mii*rct, inte minst fitr oss judar.
Inliggen hjelpte oss a# hA[a modet
uppe och att trc pa ftamtiden.

Hugo Valentin avlider- Eftermalen
Hugo Valentin avled under ett besdk i
Stockholm den 7 maj 1963. Ha]t vilar
pS den judiska begravningsplatsen i
Haga Nona, Stockholm.

Ur hans eftermailen:

Hugo Valentin var en betydande hi-
stodker Hans pmduktion omfattade
flela arbeten i svensk och utlindsk
histoda, som vann befitmmelse
genom den ingaende forskningen,
det mogna omdijmet och skarpan.
(Herbert Tingsten i DN och Sneriges
Rad.io)

I Hugo siirjer jag en av de mest hel-
g;utna och mest beundransvrirda
nenniskor jag h:iffat. Jas er dad
ijver att ide fi s?iga det bara nu
utan att jag ocksa fick uttrycka min
tacksamhet dver hans vesen oclr
livEverk till honom sjalv medan han
telJde. (Insmar Hedenius, professor i
praktisk filosoft i Uppsdla)

Han stod pA post fdr mensklig ar-
standighet, dttvisa och medkiinsla-
Trots att Hugo Valentin levde i
ett lard, som ftrskonades ftan det
nazistiska mse et hode han till
barbariets och ondskans mest altiva



motstandsman. (Cord.elia Eduards'
son, journalist i SuD, ftrfattare i

Hugo Valentin blev ihigkommen
ockse av fitrc detta elever vid Falu
hdgre alimenna larove*. Fitr medel,
insamlade vid 19% ars 40-tusjubi
leum 1963, planterades i Islael en
minneslund om 16 tlad "TiIl evigt
minne av Hugo Valentin'. Dessutom
trycktes en mi[nestavla med citat
pi svenska och hebreiska ur Jesaja
55 i Gamla Testamentet. En kopia av
trycket tillstiilldes samtliga donatorcr
valimte ett exemplar dverhmnades
filI lercverket. (Thtun 196 4 )

Hugo Valentin-ft irelSsningar vid
Uppsala universitet
Olycklietvis n:ilIlns inte Hugo Valen-
tin i den regeringsbestiillda skriften
"... om detta ma ni berafia -.. En bok
om fifintelsen i Eurcpa 1933 1945"
(1998).

Han har dock senare rehabilitemts.
Och detta med r€ge. Han har hed-
rats med aterkommande hedersfdrc,
ldsningar vid Uppsala univeNitet.
Fdrclasninsar har hittilk hAlits aren
2001, 2003,2004 oc}tr 2005. Det ar som
historiker i allmAnhet och som kan-
nare avjudendomen och om fdrintelsen
i synnefiet som han fett Ziran av hedem-
ftuehsningar uppkallade efte. sig. Ddr-
med ar han i Uppsala i gott sellskap
med Carl von Linn6, Anders Celsius,
Anders Johan & KDut Angstrdm, Dag
Hammarskjijld, Johan Sk tte, Hans
Rausing och Afred Nobel.

Dessa Huso Valentin fijrelasningar
har samlat experter fr6n lleh varlden.
Dokumentationen fren dessa har

publicerats. Nagra av dessa skrifter
innehaler artiklar om och av Hugo
Valentin se fdrteckningen under
rubriken "The Hugo Valentin Lectures,
Uppsala" nedan.

Richard Tham (1964) framhijll Hugo
Valentin som en betydande histori-
ker och en sirahnde lalare. Manga
anser att hans frdmsta insats gellde
hans intensiva och sjiilvuppoffrande
arbete i miianiskokirlekens tjanst.
Tillsammans med sin maka hjelpte
och bistod han hundlatals flyltingar
fren nazisternas Tyskland, flera av
dem av icke-judisk bird. De humani-
tara insatsema under och efter andra
va dsk get linns belysta i &e upp-
satser i del II av "The Hugo Valen-
tin Lectures". Den ena iir skdven av
Hugo Valentin sjelv, den an&a av Per
J eeeb^ck. (Jegeb aiek 20 01 )

Slutord
Som ett slutod skulle jag villa ut-
trycka mig se har: Hugos insats htu till
det fijrgangna, men hans rninne skall

Jag delar ocksa min 5ldrc student-
kamrats, Richard Thams, samman-
fattande omdttme: "Hugo Valentin var
en helg'uten och :idel menniska. och
hans fifn:imsta egenskap kan segas ha
varit hans godhet".

Referenser
Aa Hueo Valentin publicerad.e Mcker
Frihetstidens ddarhus. Doktorsav-
handling (1915).
Judarnas historia i Sverige (1924).
Nordstedh vArldshistoria, Volymx,
tilhammans med Martin Lamm
(1930).
Aaron Isaacs minnen, tillsammans



roed Abraham Brody (1932).
Antisemitismen i histo sk och kritisk
belysniry (1935). ovelsatt till tyska,
engelska, danska och finska
Fredrik den store infitr efteNiirlden
(1937).
Kampen om Palestina (1940).
Frihetstiden infdr eftervarlden (1942)-
Detjudiska folkets itde (1944). Ove*att
till danska och nolska.
Judarna under det andn verHskriget
(1945).
Zionismen som &6m och verklighet
(1950).
Antisemitismen, en fala fijr folk och
individ (1950).
Den fjefirude Clio. Sju essaer till
belysning av historikerns tidsbunden-
het (1957).
Antiseoitismen, histodsk verklighet
och psykolosisk baksrund (1962).
Judarna i Sverige (1964). NyuEeva
2004.
Redigemde Judisk Tidskrift 1944-
1963

Th.e Eugo Valqnti Lectur$, Uppsala
Lecture I.2001
FriedHnder, SauL Mass Murder and
German Society in the Thi.d Reich,
with two articles by Hugo Valentin.
UppBala Universitet (2002).
Lecturc II- 2003
Huttenbach, Henry: The Univemality
of Genocide, with an article by Huso
Va.lentin. UppEala Universitet (2004).
Lectue III. 2004
Benz, Wolfsang. Arti-Semitism in
Eurcpe. Truditions, Structures, Mani
festations, with a Chapter from Hugo
Valentinh Altftemitism, Histodcally
and Criticaly Examined. Uppsala
Universitet (2004).

Lecturc M005
Dwork, Deb6m}: Auschwitz and the
Holocaust. Under utgivning.

Oarigt
Jege&ick, PeI: Valentin's "Rescue and
ReliefActivities". Del II av "The Huso
Valentin Lecturcs" (2003), s. 64-73.

- : Personliga meddelanden (2005,
2006).
Miinnich; Ivar: Ett k6pman6hus i
Falun. Hembygdsfij.eningenKultur
och Miljij i Falun. Medlemskotrtakt
1995, s.5 9.

: Familjema Miinnich och Fell?inder,
en shktkrdnika 1845-1999 (1999).
Runblom, Harald: On Hugo Valentin.
Speech held at Uppsala Univemity, 11
December 2001. - The Eugo Valentin
Lectures I - The Uppsala Progranlme
fo! Holocaust and Genocide Studies.
- Centrc for Multiethnic Research
(2002), s- 9-17.
Tham, Richard: Tre hrarpoft*itt.
- Fdreningen Ganla Falukamraters
Arsskrift 1964, s. 24-26- On Hugo
Valentin, s.25 26.
Wijkman, Per Masnus: Lans v:is till
judisk religiomftihet. SvD 25juli 2005.
En rccension av Huso Valentins ater-
utgivna bok "Judarna i Sverige, Frln
1??4 till 1950-talet".

lvar Miinnich

Artikeln iir ocksd. i.nftrd i Medlemskon-
takt 2006, organ fijr Fijreningen Kultur
och M jd i Falun.



Hic, haec, hoc; lvan Agu6li  iFalu skola git t  I
Malaren, ana*isten och mystikern lvan Agu6li, ftidd Johan Gustaf Agelii,
1869-1917, harvarit aktuell under aret med en slor utstallning pe Waldemars-
udde. Torbiiirn Safue beskriver hans dEmatiska liv i "lvan Agu6li. En roman
om frihet". Redan som skolpojke hade Johan custaf svad att inordna sig
i systemet och straffade ut sig fran laroverken i Sala, Vasteras, Falun och
Visby. Trols alet beha.skade han se smAningom arton sprak. ftled tillstand
fren fdrfattaren far vi har en beskrivning av Ageliis lid i Falun:

Det fanns tat mellan gruvarbetarnas
barn och liiroverkseleverna.

Redan efter fit$ta dagens upFop
fick vi liipa gatlopp, medan vasskajl-
tade slaggstenar haglade ijver os€ och
smiillde in i husvaggarna och studsade
tillbaka mot anklama. Jag sprang dar-
fdr att de anaba sprang.

JAVLA GRIIVKUSAR! ropade mina

Tre eltermiddagar deltog jag i sam-
ma ftjrnedmnde procedur. Den tarde
dagen ldssjord€ jas nig fran "klass-

kamraterna" och gick i min egen takt
hemat.

Det var mibkligt att pA avs$nd
b€tralta itvefallet. Projektilema ven
genom lu{ten, som kvicka blyedsstreck
mot fasaderna, snubbel, nasblod, djuris-
ka flaskten, b6jda ryggar och tappade
dknebiicker. Det var vidrigt. Och de
Iijrtj:inade det. Jag tillhijde dem inte.

NiiI jas kom rcr titl Stortorget hade
fiirfdljelseD slutat och kusaina stod
och lapade i sig triumfen med heda
kattansikten. Deras dedje var upp-
spelt och skdn. Jag stannade i hitjd med
eruppen.

De tittade pe mig bAde fdmermat

VA 1 HELVETE VILL DU HATR?
SKA RU AKA PA STRYK?

Jag satte ner skolrainseh mot kuller-
stenarna och svarade med en fiftydli-
gande huvudwidning:

Mitt svar, kanske speciellt den Hng-
samma huv.udvridningen, m&te ha
mi€stolkats. Som en rctad leopard
smitg sig en gabb vAsande mot mig.
Han knitt sin tass och hitll upp den
lramfdr min n6sa-

OM DU INTE AKTAR DAG DIN
JAVAi SKA RU FA DAG EN T6RVIL
SA TANDKLAVERA FLYGER FEM
A],NAR BAKATTER DAG!

Jag maste stoppa honom. Jag maste
ge honom stora od tillbaka. En annan
sods ord, dvenaskande.

Jag antar du ar starkare an jag.
Han stannade upp. Knytnaven

slappnade.
- Trcr?!
Jag nickade.

Det fdmtar du viil att jag inte kan
vara lika stark som du? Du:ir ju a$e-

Han tog ner naven-
Jas ska blt. Vad ska du bli?

De andra firittmde.
- FA hiba nu! Ska du bli bankil?
En av dem briit sig ur gr-uppen och

bdrjade spatsela med en fantis€rad
kepp och utputande mage.



Jag skrattade med a[a.
- Han er fttr smal {itr a bh bankir!
- Nar han mffat At sig fiirsta litning-

en si blir han fet. Eller hur?
Jag tog av mig hroverkets mdssa och

dckte den iill skadespelaretalareen.
Han inspirerades dirckt till ett ntt
nummer: hitgt pe taspetsarna vinglade
han med darriga knan sicksack itver
torget. Jublet och appledema var sa
starka att aff:irsmen kom ut ur sina
kriimarbodar och en flott helle pa vag
ut ur Redhuset stannade pa happan
och iakttog upphadandet med ett
ansikte som verkade hrunotiserat enda
fren hakan till harfastet.

Niir numrct ebbade ut och grabhen
kom trippande tillbaka, drog jag pi

Han satte h;indema pa mina axlar.
- Ska du sA?
- Ja. Vi ses i moryon.
- Jag gillar den htu litjliga kannan.
- BehElI den. Den :ir din.
- Ferjag mdssan, menar du?
Jag nickade. Men n&n ropade:
- Han er fegl Han vagar inte ta sin

Han med min mttssa pA skallen lyss-
nade- och fyllde i: _

- Ar det sant? Ar du feg?
Jag driijde en aning. Jag ville inte

att mitt svar skulle leta som en hurtig
Iabbellamsa eller som ett niidrop- Jag
s6]lkte fijsten eftersom alla lyssnade
spant.

- Fes ,ir jas inte. Jag skule vilta vara
kamrat med er just fi'I att jag inte ar
feg.

- Hur menar du?
- Jag sar pd hroverket- Jas ger

dej min mdssa. N:iI jas s5r tillbal(a
till ltuoverket ... som ar ett fengelse

tdr mej ... de ser dom ... alla ... lar-
jungar, lararc, .ektor ... att jas saknar
mdBskitet. Jag kommer att hli bestraf
/od fdr det. (Lang pauE) Och det skiter
jaci .

Han med mtjssan rynkade pannan.
Jas gjorde en s€st med handen till de
ttvriga.

- Visa mej stan. Jag iil ny har. Jag
hiinger med er.

De tittade pS varandra.
Han som tidigarc hotat att skicka

mitt tandklaver pa hftfard sa:
Vi gar till t€selbacken.

Da britts fdrkisenneten och vi tigade
rcr i samlad tropp. Min mttssa gick fi6n
skult till skult som en jattesto. humla
som inte visste vilken blomma som
hade mest honung. Skorna klapprade
munted. Teselbacken. Angbntskajen.
Langs j:irnvagen. Vi hoppade mellan
syllama. Mitssan fiirsvann i nat Ekutt
och ingetr brydde sig om att plocka upp
den. Jag sag den pldtsligt under mina
fdtter och Etampade till ordentligt sa
att dammet pustade rakt igenom den.
Vi kom till en gard som liknade en verk-
stad. Tandklavergo$en bojtade inet

- R6fergsgubbenl Kom ut och halsa!
Ett ilsket ansikte stack fram ur

mttrkret diir inne.
- Vad tu det? Jase Ar det du ...
Grabben viskade till mis:

Det er min fafar Rdfiirssgubben.
Ut genom dijrren klev subben. Han

hiill i en hink.
-Vad er det?
- Vi har en ny pojke med oss.
- Jaha.

HaIl ger i Hroverket.
Gubben Eteg fiam och kisade mot

mrg:
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- Valfijr det?
Ingen svarade. Gubben kom tafi inpa

mig.
Vad tainker du bli?

Jag kunde *ilja mellan allt och ingen-
ting. Jag tog pA mafA ur luften:

- Mehre.
Milare! Bral

Gubben stittte en itppen handflata
mot min arel.

- Di vet du hur man 96r riidfArg!
- Nej, inte an.
- Val! Du ska bli malare och vet inte

h r mqn q.il riid fdral

- LiiI mej.
Gubben skakade pa huvud€t och

suckade. Han vande ryggen At mig och
knallade in i verkstan igen.

Jag kende mig billig och higliis.
DA hdrdes su}ben vreh:
- Kom in hit di, Enorvalp!
Jag gick in och med mig alla de

D:ir inne fanns kolossala blttor och
hinkar. Tva man stod och rdrde med
pakar i b]'ttoma.

Gubben pekade.
Femtio liter kokatrde vatten. Tva

kilo jernvitriot. Hiills i. Blandas.
Han gick till en Dngbzink och satte

ett pekfinger mot ett tletdg.
Tve kib riAgmjdl. Firmalet. Hiitls

i. Blandas.
Sen htjjde han pekfinsret i luften och

ses ilmaris ut.
Sen kommer hemlisheten. Min /

Det finns eubbar som bade pissar och
saltar i smeten- Intejag M;z henlighet
tu h?ir

Han biijde sig ner mot en hink och
tog upp ett s€nodskinligt klibbstycke.

Gmnkeda. Det ar baftre an tjiha.
Bettre iin gijdsel- Akta kada.

Han hitll upp klimpen mot det svaga
f6nsterljuset.

Si visade ban med eo fdrsiktig r6rcl-
se hur han drcppvis lat kada plumsa
ner i byttar fijr att sakta blanalas med
de tidigarc ingrediensema.

Det var magl
Han stldckte pa kroppen och la ifrAn

sig klenoden i hinken. Sen klatschade
han ihop hendena, stolt:

- Efter femton minuters kokning ...
hal] i 6tta kilo vanlig rddfiirg Blanda
foft. Grundligt. Koka igen femton minu-
ter. Sen 6r det kla:rt. Ner i hink. Siilja.

Han $ep tag i tva fdh hinkar och
racLte dem till mig.

- Vill du gi med dom har till Kristine-
gatan? Vid bmndstation. Pett€rsson.
Nummer fym. Betalt-

Jag nickade.

Det blev en mycket brorik hijsttermin.
Jag lerd€ mig armbrJtning och knyt-
navskamp. Jag Lirde mig nya tanke-
sett.

,DEN FATTIGES RATT LIGGER
I RANNSTENEN." Det val den llitta
sortens odsprek, som bode ha suttit
pA v?iggarna hemma i Sala i sfiller fitr
"Esen Hrird Ar Guld Vnrd". Om jag
haft en fader som Ritdfarysgubben,
skulle jag aldrig ha behdd bli dupemd
av falska kunskaper och aldrig behijvt
nonchale€ riktiga kunskaper

Han Lunde betydligt nera an l?to-
verkskolegi€ts samtligamagishartill-
hopa. Hall kende till alla farsoter som
pl6gade kroppsarbetare: fosforsjuka
(sakta bortsm:tltande kiikben), gjutar-
ftossa, kollunga, stendammslunga,
jii.nlunsa, valsverkskatarr, vanlis
tungsot. Han hade haft tv& b.itde.
som emiererade till An1erika. En hade
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jarnlunsa och en kollunsa. De dog dar
boda. Det fanns ingen botande luft i
Chicago.

"Gruvkusarna" var malmvaskare och
gick nattskift. Sent pa kvallen, nii. jag
lommade till morhor Aue]rsts hus fdr
att fa min "valbehijvliga sijmn", vandra-
de kusarna till vaskningen. De fick 30
ijre fijl ett skift. Pa fitrmiddagarna sov
kusarna, medanjag satt i pulpeten och
anstr:ingde mig att hitta en mening i
katederpladdret. Vid skoldagens slut
var jag stel i krcppen av det myckna
sittandet, medan kusarna stod utvilade
och beredda att triina armmusklerna
med sdertiga slaggstenskast.

Min stelhet var ]'tterligarc ett skel
att ga UngBamt och komma lagom till

dagfehet nar shget r€dan var ijver.
Ingen bad mis deltaga i kastningen.

De begrep vail attjag skulle bli fockad
direkt frnn kiroverket, om jas visade
6ppet var mina sympatier leg.

Samtidiet hade jas en kensla av att
stenarnariktadesmot smAhoftslingar,
inte mot de verkliga maroddreina.
De borde ha siktat in sig pi Rektorn
och Borgmestaren i stzillet, men de
skule a andra sidan Lagens Linga
Arrn lyfta dem i harct och setta ner
dem pa en avskrackande f:ingelse-
gArd. De var tvunsna att nitja sis med
pulpetsvarelsema, prccis som jas var
tvungen att ste "neutral" i sj:ilva hand'
gemangpt.

Fortsdttning fijljer i nibta numner!

Frimarksblock 1969, utgivet till hundraarsminnet av lvan
Agu6lis fitdelse.

* . ,



Midvinterblot

Efter att ha utforskat lokalema i en
bergsmansged, pa en officeNmass, i
en praistgard och i en vanlig krog blev
d€t i ar dagE fitr en grekisk faluklog.
AU"r*u" "ur denna gAry Lars-Olov
Vdllfols, student -34. Det var mligt att
se honom och flera andm nya ans;kten.
Medlemsantalet uti;kades ockse!

Ordftjranden filredrog styrelsens
tdmlag till andringar i stadgarna och
sedan blev det mat och dryck och plat
med nya och gamla falukamrater hela
kvallen.

Ute bet kiilden men inne var det
varmt och gott och Medelhavet kom
oss narmrc senom Eh ing Sjdbergs
grckiske mjiunarc.

Gitt Rosander lyfte fram den bolt-
gtitmda Trcttiotalisten och mdnga
kande isen sis. Bertil Lind6n -55.

Foto: Ingrid Rosl Rosander

Mjdlnaren pA Kos

Hans blick ej lans.e se khr,
hans rygg ej l5ngre se stark,

som fitll de han enkelt lyfte
all siid ifrin fddrens mark.

Pe den skahde hoskeln han sitter
ftisjunken i minrcn fran ftjra

han ser eter alla m:inskor,
som hamtat sitt mjol vid hans ddrr.

Hans hus hade en geng vingar
och vinden sav kvarDen dess sjel.

AlIt kna i ramar och axlar
han mindes sa innerligt vei,

allt slit, allt damm, men all lycka -
att hdru dess sens - vdv pa valv

Han lerde sig kvarnen av fadern,
som even fett yrket i alv.

Han mindes tid€I av missvext,
av ofred da siickarna voro fa,

att atlt nu er slut och stilla,
kan han nu omdjligt fiilsta.

Ftjn vajade fiilt runt kvamen
ja - anda till slattens rand,

sen byggd€s hotell och butik€r
och barer och vdgen liings strand.

AIt gick sA fort - ej att stoppa,
i kvamen blev vrintan sa Hng.

Den litnade sig ej att laga
och sn upphdde dess sAng.

I en hitststorm han sedan hiide,
i natten hul kvarnen grat,

den skdlvde - han ftds i sjiilen
av jemmer i murkna tlat.
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Sa fitrlorade kvarnen dese vingar,
{itr bada tog livsgladjen slut,

och nu var det fafiitrgt att hoppas,
att allt kunde bli som fiirut.

Nu eldras de beda gemensamt,
de vil ennu vann&a sA vel.

Epilog t i l l  Mji i lnaren pdr

Sa en dag i augusti, kom sonen
hem flan stomtan Aten.

Har reste fiil marga er sen
f& att lev'a pe egna ben.

Pa universit€tet han leste
astuonomi och filosofi.

Han beratta om andra vzirldar
om Einstein och hans teori.

Nu satt de beda pa hijskeln
o cubben fick livshEt isen.

Han bedtta fij'r sonen om stomen,
om sorgen o kvamens sin vdn.

Sonen var tru full av visdom
om kvantar och vegfunktion,

o gubben han lyssna o lerde,
var kv:i blev en ny lektion.

Den vintern det lyste i kvarnen,
till sent o sa ftamat aplil,

de hiides det ljud av verktys
o ingen satt kingae still.

Kvarnen fick atur vingar
o segel men inte som fijrr.

Kvarnen blev kalkad o mehd
o en dag kom en sto$lasen dijrr.

Sen trorjas det nasot dritjde,
men det lyste om kvijllarna sent.

Jag trcr att det var i juli,
det Etadailes och gjord$ rent,

men det var nagot som inte stamde
och negot, som inte var rett,

fijr nar dom vred bakat pi snurran,
da bijrja det busa t*id

Vadden runt om 6r en annan,
de vuxit ihop till en sjal.

De bada har egnat livet
frlr menskors mj6l till sin d6d.

Finns det fitr kvarnar en himmel,
far :inglarna himmelskt briid.

Kos

Nu var det ej mdnga som kolla,
hotellen - dom hadeju sitt.

Den nu prydliga lnr'amen levde
o tolv segel lyste sa vitt,

men det sa's att vinden vakna,
var gang dom vred pa sitt hjul.

En storn, som nan sent skulle glttmma,
det var visst shax fthe jul.

PA hotellen intil - se miirkligt -
en gest som rcst vax tillbaks.

Han pAstod sig aldrig ha flyttat,
ingen Ea net, fdr att vala tiU lags.

Var gang det bdljade bHsa,
varvinden ldrunde igt ton,

och tmts att den fairl kom &An siideq
sa bleste det nu j:imt ftAn norr.

Ja - var gAry, som vinden lekte,
se htnde markvzjrdiga tirg,

allt aterkom, som vadt borta,
som smedens fiirlomde ring.

Men varre saker det hande,
en slaktad sris bitrja ga

och pdsten glijmde prcdikan,
men vadi,r - kunde insen fijmffi.

En storm hitll i sig i dagar,
i byn tycktes allting fii ycLt.

Fren kvamen om dagen sanger,
om naftema sov dom nu tryggt.

Borgmastar-n, som var pa krcgen,
att fila, att karingen dittt,

men da han kom hem ftamat "morron'.

var hon som f6rut - blod o kittt.
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Sa bbv det lugnt negra dagar, Ingen vegade lSngr€ planem,
men si 6ter en blasig kvall, att bygea nya hotell,

pe mormn var grannhuset boda, men folk kom till byn att beskada
byns senaste byggda hotell. o borgmiistar'ns karjng blev sniill.

Tomten var ater en 6her Sonen han hrde sig kvarnen
med dess eldrade stora platan. o mjolet blev sasotikt sott.

Allt blev som firrbt'tt ften den dagen Av brajdet blew alla ]'ng"e,
och ryktet spreds enda ti stan. men hur - det har inger fijlstatt.

Kvarnen - gick fortsatt bakat, Nu kanske - Du s:ikefi un&an
men ingen sag nansin ne'n siid "Blev allting - prccis som fijll?"

o AkIaIna nu bara viir.te Nej fadern, han 6ppna taverna
och Ater kom urgamla tred. med en underlig te-<t pa sin dijq

Hotell o barer, som bysds her, ty snidat i trdt stAr det skrivet:
eo efter en var puts vack, "Bekymra Dig ej fitr Din diid!

men insen satt det i samband Kom in - o mA gott hela iivet!
med kvarnen, men byn var i skrdck. H:ir bjuds det pa evighets britd".

Turister fii$vann - men biinder,
pa Skrarm ater ditk upp.

Bondgardar var eter tillbal<a
sA even byns galnaste tupp.

Till kvamen kom sa Ater vasnar
o bdnde., som fijrl med sin sad.

Sol, ikrar o djur o girdar,
langs dikena skuggande tlad.

Kos er en grel sk it i Egeiska havet aladmma sig tillba}a tilt tiden fitrc
iillhifande ij$uppen Dodekaneserna hotel, tu ster och knathande mope-
(Tolv6arna). der

Kvarnen i dilden ligger i utkanten av Fiir inspiration till dikteis andla del,
staden Kos stlax bakom hotell Frosini, vil] jas tacka, den i vinhas bodg6ngIla
der vi bodde. Den visade sig, trots sitt astronomen, humanisten, filosofen ocL
datga skick, vam bebodd av en iildre ftrfattarcn Peter Nilsson, va:rs bdcker
man odla]tde hiitror och surkor pa den alltid ffjlit mis pa vara greklandsresor
mycket lilla inhiignade tomten runt och gett vist€lsen en tidliis dimension.

Den samte i dikten mjrjlnarcn 
m ing siitberg

- satt ofta pa trijskeln och tycktes mig



Trettiotalisten

Uppvuxen i offlrcershem i en smestad
har jas fatt lera mig att veta hut.
"Pliktea framfttr allt" var mammas valsprah
lihom att man ska vara "mild" och
"alla mandskors lika varde".
Hiinsyn och ansvar viktiga ord.
Att alltid satta mig sjiilv sist, vara uppmarksam pe andra
och deras behov-
Visa vtirdnad fdr Auedomen

Ett ohdnt begrcpp fdr d.agens uftga,
ui d.r en generation i hkin.

Aldrig saga "jag och min van" utan "min van och jag".
Vara arbetsam och flitig, artig. Passa tider.
Tidiet l6rde mis pappa frdra kassabok.
"En flicka visslar inte" sa mormor

'Uag lider do en god uppfostran"
hiinder d.et att jag saiEer id.ag.

Gick inte i kindergaden som mina kamrater
Mamma hade int€ red ait ge mig de kleder hon tyckte
jag da mash ha.
Kunde inga flicklekar nrir jag bdrjade skolan.
Lekte bara pojklekar med mina brijder
och deras kompisar.
Duktig skoulicka, valaltad.
I skolan stod vi upp nar vi fick fresan.

Bodde tre kvarter fren Stom Torset
men kunde eka skidor till skolan,
seminariets itvningsskola, ett par kilometer bort.
Annars akt€ vi spark - eller gick firstAs.
Dekal la l r ig"vinr rarna mer i in 40 minusgrader
fick Gijran och jag Aka taxi, sensas-,
till skolan negra geltger. Otroligtl
Sl?idh?istarnas bjellror klinsade i stan.

Minns hur rnamma satt i ftjnshet och $tt.
Ky*klocko.na denade-
"Men mamma, vad har hent? " "Kiira bam, det ar kdg.
Pappa meste ut".



Han Hg vid finska sdnsen under vinterk set
och lusade av b<inderna
som kom flyende 6ver elven med sin boskap.
Bakom dem stod deras hem i brand.
Sedan snabbt till griinsen mot Norge
efter tyskamas integ.

Vi slapp krigets fasor men det var Anda hArt
ennu flem ar efter kriget.
Militiirema tos ijver var skola,
vi fick fl).tta till ett gammalt mejeri
Hijga vedstaplar pa gerden och runt skolan.
14 srader i mitt rum, inget varmvatten.
Mij*lassningssardiner, civilftjrsvaNtivninsar.
Mamma raknade ransoneringskuponger
och pengar.
Sydde babykhder, stickade hjalmskydd i gratt.
"Finlands sak :ir vir".
Rysskr:ick, Hiroshima, Nagasaki.
Bananer och tjock $tdde kan man klala sig utan.
Ett lycklist liv :inde.

Fick en bestis i 45 - vi :ir bns sar en.
Tillsammans med andra kompisar frdn 15
heler vi regelbundet kontalt - i sextiotre er nu!
Diskuleradpal lvar l iBl  om del var i i l le leLar mela sis
fdr en odentlig flicka-
Alkoholhaltisa drycker var ok;inda besrepp,
motboken harskade.

Sviirmade fitr pojkar - fiirstAs!
nrppor IIan 1" ocn ramar.
Skolans sexualupplysning bestod i att pojkar och flickor
pa skilda kvelar fick se en upplysningsfilm
om venedska sjukdonar pa Riida Kvarn.

Var atta de hiset britt ut, fjorton da det slutade.
Hade tyska-skdvnins i aulan de ky*klockorna bijrjad€ dena
och fiirkunnade att fteden kommitl

Da kom ocksa biuerna pe travar av utmairglade diida kroppar
i korcentrationsbsren.
Fastrarna hjalpte krigets offer
fe histad i Smeland.
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Gdnserna itppnades.
Genom det higsharjade Europa tog vi taset till Ensland.
Minns de utbdnda husskeletten i HamburgE hamn
och manniskoma som letade kolbitar pa banvallarna-
Vi sliinsde ut cisarctter till dem - hardvaluta.

Gjorde Eensation i Cambridce i v6ra newlook-kjolar.
DiiI hade de 1948 ainnu ransonering pA kleder och godis och mycket annat.
Var stolt ijver mina fiista nylonstrumpor
- blanka, varje regndmppe syntes
som jas tatl frin Amerika av farbror Oscar.
Trasade sttnder dem d6jag klettrade ut geaom ett fijnster
i en presEard dtu vi var bjudna pa fest,
Labr vildare 5n vad det var!

?ilrnu som femton6ring stod jas med en kompis och spanade
utanfdr &dmprjrsens hem.
Vi fick sedan *illskap - unde$ad.
En htulig var med studentfester.

ouer tjuso Ar efturAt bteu jas eod ud.n med. hons fru.
Vi reste och hade m$ket roligt tilkannLans
sd. lainge hon fanns i liuL

Naista kiue htjll jag ihop med med avbrott
hela symnasiet. Han blev min f:istman.
Menjag bfitt efter negot tu - iack och lov!

Scout i rcalskolan, flyglotta i gymnasiet.
TvA ofitrgliimliga somrar pa F4, Frijsdn.
Kanral,skapet. naturen. ett annorlunda liv.

Student 1950!
VarHen och iivet Eg ttppna. Men fitrst hushillsskola.
'Alla flickor behdr er Lu nna 6ldl,a ell hem'
Au-pair i Paris - spannande
och givande fitr min utveckling.

Sta* framtidstro i hela samhellet.
Sjalvklart att aven flickor skulb fe vidareutbildning.
Och srbete fanns det!
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Daremot var mamma tveksam
till kvinnors dubbelarbete:
"Barn behitver sin mor!"

PA mig vantade ett Iiv skilt fran min mammas
Utbildnins, arbete, sjiilvstandishet
egna pengar, miijlighet att resa.
Arbetsbesparande hushillsgrejor
Tvattmaskin i staU€t ftjr betongbassang i kiillaren

och grgor det skulle eldas under
med hilngning pA vinden.
Eller kommunala ft ettstugan
med hansporthj?ilp av stadsbud
Inga bonade parkettgolv
der vade vattendroppe syntes utan
kopplade fitnster, syntetiska diskmedel i stelet fijr sepa,

halvfabrikat, nylon.
Inte skulle jag bli som
husha[ss]aven mammal

Gitt Rosancler

Faluf l ickor i  40-talets England

Arsskriftens lesarc har tidigare, 1998,
1999 och 2000, fAtt ta del av Marsa-
rcta (Jonsson) Ekmans, student -48,

minnen fren bamdom och uppvaxt i
Falun pe 1940-talet. Tredje delen av
h€nnes sjalvbiografi, EnglandsAret,
skildrar rcsan ut fiir att upptacka
Vittden och Livet. fuet var 1948,
stmx efter krigsslutet, pa den tiden
dE at-pair kailades housemaid. Stina
och hennes kammt Lisa hamnar Pi
ett studenthem, dar de arbetar halv
tid oeh studemr halvtid. De tve naiva
och lyckligt lottade svenska flickorna
har svert att ta in vad de upplever i det
land som annu dr herjat och fullt av

svera minnen frAn kiset. Handlingen
eterges genom Stinas brev hern till
mamma i Sverige och genom avsnltt ur
hennes dagbok under Aret i England,
velskrivna alster som visar framAt mot
Stina/Margaretas kommande bana

GR
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Det hdr visste ni inte om lararna vid leroverket
under f6rsta halvan av 1900-talet!

Gunnar Enlund, "Nubben", student -56, har gjort spannande upplackler i en
gamnal kista.

Sa har man fiat sitt so-ariga student-
jubileum. Infttr trAffen bajrjade jag rcta
i gamla alhum och tog mig :intligen
tid att ga igercm en kista med brev,
diverse dokument och foton efter min
pappa. Den hade vadt oritrd sedan jag
var liten grabb och satt pe yinden och
rev av frimarken fran brcven.

Det blev en spennande resa i tid och

"Spiken!" som pappa Birger Enlund
kallad$, eftersom han je.nt sa "speak

English", va! larare pa kirove*et. Min
uppv:in pragtades i minga avseenden
av skolans v:irld. Dels var en stor del
av familjens umgenge lararfamiljer
dels talade pappa ofta om sitt arhete i
skolan. Han ber:ittade ocksa glina om
sitt ungkarlsliv i Falun. De var ett gAng
lerarc som htjll ihop och uppenbarligen

Ovre raden: R.Hellman. J. Paulsson.
B. Enlund. Nedre raden: fdrmodligen
Gustav Martin Wilke, atvriga okanda.

Foto: okand

hade veldiet rolist tillsammans, blrnd
andra Einar Kle{tJeck, Ruben Hetlman,
J-P Pal sson och Gustav Martin Wilke.
Framfdr allt Klefbeck och pappa hitll
ihop i vatt och torrt.

Ntu jag hittade foton fran Toxens
ftbodar i narheten av Karlsbyheden,
dar Klefbeck hade en stuga, kom jag
iheg historier om Camla tider nar pappa
och det 6vriga gerget roade sig der.

Det var bilder fren kriiftfiske niir de
ikl5dda sportkostymer stolt uppvisade
en kont full av kriiftor, ner de tiimde
snapsglasen och jag skrattade gott
nar det ddk upp nagra kort med hela
Caneet nakenbadande i Toxen. Vilken
konhast mot de uppstrrickta herralna
i sina starkta kragar fotog$ferade i
kollesierummet!

Jag kommer speciellt iheg en historia
som pappa giima herattade fren en av
festerna i Toxen. Fitr det mesta hade
man bara billig folkkonjak. Pappa
skule ta med sig en flaska och tiinlte
skoja med de andla sA han hijllde ajver
sin folkkonjak i en flaska trestjernig
Grijnstedt. Nib hatr kom upp till ftbo-
den sa de som var dar "drick upp nu
g:ubbar fitr nu kommer Enlund med
dktisa $ejer". Sa drack de av pappas
Grdnstedt och sa att det hiir va. annat
det och tackade pappa fijr att han tagit
med sa fin konjak. Naturligtvis kunde
han inte hala masken utan avsldjade
sin bluff men han beriittade aldris vad
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Tve andra populara historier som
anknyter till en tidigare adikel oD
Ehrcnfried Billenglen dyker ocksa
upp i mitt minne. Billengren var pi
gisamiddag och fick verdinnan till
bordet. Fmmfiir honom stod fatet med
gisen och Billengren utbrast 'Jag ser
att jag blivit placerad brcdvid gasen".
HaD insas snabbt att det kanske kunde
misstolkas och fortsatte "jag menar
nlimeligen den stekta gesen".

Menga av i:imrna it pA Central-
hotellei. Vid ett tillftlle blev en som
ventade utanfdr toaletten oteiig och
ropade: "Manniska, har ni bosatt €r
har." Svaret fran Billengren blev: "Nej

jag namelgen bara iiter her"

En annan larare somvar upphov
fill mnnsa histoder

ijversettniogen- Kemiliirare "Korken"

Edvin Andersson bad honom om ett
oxemplar eftersom han "samlade pe pe-
koral". Jag un&ar vad som hant i dag?

I virt hem pa Kyrkbaclsvdsen fiirde
sig mycket om itroverket. Pappa beret-
tade ofta vid middagsbordet om saker
som hent i skolan. lbland leste han
upp delar av skoluppsatser som han
tyckte var exha bra. Han sAg det som
ett pe$onligt misslyckande niil nAgon
elev inte klamde sig sa ha. Jag kom
mer ihig en gang nar han LoIll hem
efter en muntlig studentexamen med
en svag elev som klarat sig och stolt
sade: 'Jag lotsade honom fd$i stup och

Karikatyr av Einar Klefbeck, "Klibben".

Tecknare: Einar Mattsson

spleHeIaren
Sisud Bosrans.
Han var valdigt fttr-
tjust i sttta flickor.
En gAng nar pappa
skulle ta dver en klass
fran honom och de hade
betygskonferens undrade pappa htlr en
av flickoma kunde fe betyget a hots
att prcvskdvningarna leg runt Ba. 'Ja,

men hon Zirju sd s6t", saBo$ang,'bch
du kan ju siinka hennes betyg nista

En annan g&ng hade Bograns fijr-
fattat en iiversettningsskrivning som
handlade om en flicka. En menins litd
"hennes former voro som kupolerna
i Sacr6-Caeur". I €tt exemplar soD
han gav till en favoritnicka hade han
rindrat hon och h€nnes till du och dina.
Nar han skulle dtta skrivningama
kom han till pappa och bad om hjalp
Idr han fick sjillv en del prcblem med
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Einar Klefbeck till hast pe lrland.
Folo: okand

tjver breddjup utan att vare sig ha! eller
censorn anade nagot". Han httll ocksa
kol pa vad det blev av hans elever och
berattade med stolthet ntu han liist om
negon som fett er fin utnemning.

Einar Klefbeck som var biolosiLuarc
fick mis att samla skalbagsar. Jas
sprung omkdng med ett provrdr med
segspen indrinkt i eter. I det stoppade
jag ner de sma krypen och sedan ham-
nade de pa speciella insektsnahr. Jag
fick er skaplig samlins. N:ir jas fiir
regot er sedan Limnade mina Hdor
med Ekalbaggar till en exp€rt pe art-
databanken pi SLU har i Uppsala fick
han se Klefbecks namn. "Hade du Klef-
beck som mento/' sa han, "han tu ett
stort namn inom det hiil omddet." Jag
un&ar hur manga i Falun som visste
att han var en av Sveriees fiamsta
experter pa skalbagsar?

I umganget hemma larde jag kenna
lerama som snela farbrijder som Epe-
lade kort, drack gogg, rdkte cigan
och hade det gemytligt- Det var alltid
skratt och g1am. Inte var de negra
stranga lemre ltir mig ... da. Derfdr
var det litet konstigt ftir jag biirjade pe
lamverket och fick negra av dem som
lararc. Det var nos inte sA liitt fiir dem
heller att ha Enlunds pojke solll elev
Men jag hade nog i alla fall stor respekt
fir de liirarc jas kdnde hemiftan och
jas undrur om de inte var exha strdnsa
fdr att inte vara favoiserande.

Ihland kunde jas utnyttja min snela
pappa och till exempel fitlja med honom
genom hraringangen nar jag var sent
ute sa att jag slapp konfrontationen
nted Napoleon, var magistralevaktmas-
tare. Har stod vid huvudingingen och
passade pe fiisenade elever, men rektor
Anders VikaN koll av psalmbttcker kom
jag aldrig undan.

Han var mlig Vikar. En geng pa en
fairaldradas kom han in i klassrummet
och inspektemde skolbiinkarna. Ner
han lyfte pa bcLet till min min&e v:ll
orsaniserade biink sa han insentins
utan Kiorde en ctukuierande rirelse
over banken med sin beriimda kepp.
Jag tlor alla td*ildrarna f6rstod inne-
bcjrden och oj vad jas skamdes.

Ja, visst var det en hokig samlins la-
Iare vi hade i Limverket, det fanns nog
stiirrc utrymme ftir udda profiler pe
den gamla goda tiden.

De skapade i alla fall roliga mirlnen.
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Arsstimma 2006

Drygt fyrtio falukamrater san]ades I
bdrjan av april tillAmst:hnla pa Tull-
museet ett litet men naggande gott

besilk. DeD viktigaste fiegan Idrutom
sedvanliga arsmaltesfiirhandlingar var
alt antade nya stadgarna. Dehade iidi-
gare behandlats pA Hdstmrjtct och Mid-
vinterblotet och iterfinns pi annan
plats i Arsskrift-"n.

GB

AndersJotransson -40 och Gun (Erixson)
Bergman -61.

Ann Lewis Lloyd -77 avtackar Gunnel
(Berglund)  Nordlund -57.

Bengt  Cornel ius -51 och Kalar ina AnnerGunilla Annersteclt
och Per Wikner -50

-62,  Ul la  Lanner -56

Er ik  Hagman .51 och Lars Ahlman -51.



Barndomsminnen fran Falun

Kerstin (S6derstriim) Tode, som slutade Walhalla i 57 er 1952. vaxte upp i tull.
kammaren vid S6dra station oa 1940-talet. Hon minns ett svunnel Falun.

Falun ar min barndomsstad- Tullkam-
marcn var under femton ar mitt "hitg-

kv€rter" och mitt livs cetrtn]nL AIlt
vesentligt utspelade sig dzir. Att v*ra
upp pA tullkammaren var att kanna
tidens pul6.

Tullen
Pa gardsplanen framfttr huset var en
sffindig stritm av h:istskjutsar och last-
och privatbilai drivna med gedgas.
TAgen gick utanfdr k6ksfdnstret och
str6k lijngF triidsArden. Roligast var
"Kaffepannan", det lilla vaxlingsloket
som sick tiU Bjdfto.

Dessutom kom Essos alla tankbilar
till beminupplaset som byggdes pd gdr-
den efter kriget. Det var ett fi]lt litet
stenhus va fran alt maskineri fttr
tappning och tankning kunde sktttas.
De nashn fitnsterldsa vdggama tyckte
jag mest om, dajr hade jag min btsta
bollvegg. Ibland hande det att jag fick
fitlja med en tankbil, ner chauffdrcr
for runt i Dalama och fyllde pi Esso-
mackarna.

Alldeles bortanfiir tullhuset mot sta-
tionen Eg ASG:S godsterminal med
n6rhet till rangerbangarden, sa att
jtunveg5vagnama kunde ktfas fram
fi'I omlastnine pA eler av lastbilarns.

Tulhuset hade ocksA en plattform
och ilit kom vagnar med kaffe fran Bra-
silien i stora sackar med Bmsiliens bB
kbt pa eriin och gul botten. SecLarna
sFed en ljuvlis kaffedoft i hela pack-
rummet. Apelsiner kom i stora lador
ftjr att ftitullas. ftJland var n6gon l6da

skadad och da {ickjag sa mycket apelsi-
ner jas kunde dta. Montelius i Gagnef
gjorde silkesstrumpor och charmeuse-
underll?ider. Silket kom frnn fiarran
land och fiirtullades pa tulkammaren.

Stora Kopparberys affarer gav e[or-
ma int6kter fdr tullen och varje dag
for pappa til Riksbanken uppe vid
Kristine kyrka med pengar. Innan
harr for r:iknade han och namma dem
pA kitksbordet, sa att allt stamde. Det
var tjocka buntar med tusenlappar
och hudmlappar i summor upp mot
hundntusentals krcnor Nar det var
fardigreknat Ia pappa sedelbuntarna
i en slankig portfitlj, spende fast den
pA cykeln och for iveg senom stan. Jag
undmr hur det kindes, pappas litr var
inte pe menga hundralappar.

Till tultkammaren kom alla flykting-
ar som samlades i Falun under kdget.
De kom f& att skicka av sina lansoner
av socker, ksfie och andra Epecerier
hem till Polen, Norye och andm plat-
ser mindre eynnade dn vi. Sa nven om
tagen utanfdr bala gick till Mora och
KiL se fanns viirlden och kriget ockse

Med tiden kom dollartigen, som gick
genom hela Sverige med dollarstinnatu-
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rister ftatr Amerika. Min bror Gtnnar
hade godisvagnen pa stationen och
silde aIIa Marabou chokladkakor till
amerikanarna som ahkade dem. En
gens fick jag fitlja med ombord och jag

blev alldeles andaktig infdr ett sa fint
tag. En annan g6ns kom kmnprinsen
och jag var nere pa station och tittade
pa honom. Han var Hrg. Jag 6nskade
han haft en prinsessa med sig.

Aven om alla aAtiviteter runt tull-
huset p*iglades av trafik, tempo och
fa iga milj6er, sa Eg tulhuset i en
park. Gangviigen fram till huset var en
lang sy6nall6 omgiirdad av stora $iis-
mattor med bjdrkar, rdnnar och ldnnar.
Sarckilt en litnn betraktade jag som
min, fiir den hade ett sent fantastiskt
Iiiwerk. En grcn var annodunda an de
andra och hade en lite tidigare nrsryim.
Ner de andra grenarna fortfannde var
gttna, sa bifjade den gulna och till
slut blev blader till en blodritd kaskad,
nar de andra bara biirjat skifta i fdrg.
Runt huset hade pappa sina ocllingar.
PA sijderueggen var det tomater som
frodades och p3 norrsidan vehe lukt-
artema fram. Pappa giidslade dem
ordentligt fran avloppsbrunnen. Det
luktade inte gott.

Sportstaden
Falun hade alla fijrutsettningar fdr
sportstiga intrcssen. Stran bofianfttr
tullhuset lig Kullenbacken med sina
potatisland och kaninburar pi somma-
ren och med skidbacken pA vintem.
Dtr vevade jag upp och ner anda till
jag blev sa sbr, att jag kunde 6ka till
Jartden. D:ir farns det till och rned
en feplift i backen. Det var hiijden av

ba. Med choklad i termosen och sm6r-
sasar till matseck skidade jas itver
Mylan och kom fram till de underbam

backama. Skidorna var inte gjorda fitr
slalomsv6ngar sa det fick bli stijdlopp
anda till nederdelen d:ir backen fick
ett uppfihslut. De kunde man g&a en
sveng se sniin ,'rde.

Ner Vasaloppet gick i bitdan av mals
dA var det liv och fitrclse r-unt huset och
pajtunvegsstationen. Mora-Nissevann
alltid, se det var inte s:irskilt spiinnan-
de. Jag minns att i skolan fick vi se en
film, diir man spelat in hans skidtek-
nik och han under-visade om hur nlan
skuUe skida fiir aft fA det basta glidet.
Jag trcr jag har nytta av min stavftirirg
even idag nar jag pmmenemr

Backhoppning var ocksA en stor vin-
teNport i Falun. N?iI Kiillviksbacken
var ny blev det stola tdvlingar och vi
hade en inneboende tiivlande hos oss
som hette Magnusson. Det var vi stolta
itver, fijr han blev duktig senare.

Folkets Park
Pi sommaren var det opera, operctt
och balett i Folkets park. Angbaten
som gick dver Tisken till parken hette
Madeberg. Fiir att komma till beten

sick man under jemvagsbron. Alldeles
fitre den Hg tant KtaraE kiosk. Hon var
mammas kusin, sa dar fick vi godis.
Det mest fantastiska med Folkparken
var, att diir fick jag se Ffitken Julie
med Else-Made von Rosen, Birgit Cull-
bers och Julius Mengarelli. DiiI seg
jae ocksA min fitNta opera, Pi Sicilien
och mdnga operetter med bland annat
Git Gay som Glada Ankan och So4ia
Stjemqvist i Lilla Helgonet. Se var
det fitrstas alla Calm6n-operetter med
tjusiga kavaljerer och ldfddska damer
Det var alltid fullt med folk och festlig
stamning och nar vi gick hem svevade
jag itvei t.ottoaren som ett litet helgon
eller en cirkusprinsessa.
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Klass 57 hiistterminen 1952 msd frtiken Ess6en och manga kamrater som Birgii.
ta Mals, Christina Engel, Christina Tolhagen, Birgitta och Gunilla Wiklund, Karin
Westgren, Berit Wikstriim, Annika Edfors och Kerstin Eriksson och mAnga andra
som nagon kanske kenner igen.

Walhalla
Min klassfiircstAndare i Walha a
hette Ewa Ess6en. Nu fick vi LiIa oss
att r?jkning hette matematik och vi
var inga sm&barn Engre. Hon var
fruktansvzirt rcspektingivande och en
fantastisk kimre. Jag kan fortfarande
lara ut til bAde barn och barnbarn de
minnesregler fitr matte som hon delade
med sig av.

Ffitken Ess6en var ogift och levde
fijr sitt arbete. Varje termin sick hon
till sin s6mmerska och let sy upp en
ny dreLt Jag var alltid lika nyfiken pa
vilken farg hon hade valt, trot6 att de
alltid var muniga, och vilka detaljer
hon hittat pa. Ibland var det en rutig
rosett i halsen, knappar pa dekorativa
s$lten, veck och fickor av olika karak-
ter och sA fragan om det skulle vara en
blus till eller inte.

Min b6sta historielarare genom tider
na var Insdd Broman. Hon kunde
berdtta sa man s&g alla grekiska eu-
dar, alla asa-sagor och Eddan framfitr

Foto: ok nd

sig. Hennes lektioner var som att ge
pa bio och se de underbaraste fitraer.
Hon hade marsarctafl?ita och ofta kjol
med fin vit blus och etr blodelad dala-
vad. T]'viir var hon aldrig med pa
negot skolfoto eftersom hon inte var
klassftirestindare ftr oss. Sina kirare
stannar i hj6rtat fih evist.

Barndomstiden tar s lut
Pa hdsten 1952 hade pappa beslutat
att han skulle sitka er hdgre tjSnst
i GAvle. Det var m€d tanke pi pensio-
nen, annars hade han aldrig Hmnat
Fahn dar bade han och mamma triv'
des sa bla. Nar jag liimnade Falun tos
balndomstiden slut och jas blev uns-
dom. Jas fattade viLtisa beslut fdr min
framtid, som till exempel att stjka dver
till gymnasiet och ta studenten. Det
blev bra, men Falun iir den stad diirjag
kunnat alla gator och hittat itverallt.
Nasra sanser har jas koln]nit tilbaka
och de svindlar tiden.

Kerstin Tode
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50-irsjubi leum f6r student -56

En strabnde vacker dag i maj traffades
fettioen fi;rventansfulla fdre detta
elever utanfiir sin gamla laroanstalt i
Falun. 1956 hade vi varit femtioha 6tu-
denter och av oss f}'diohe som annu
5r i livet hade trcttiofym anmalt sig.
Tywarr ma$e tre inhibera i Eista stund
pi grund av sjukdom.

Efter glada utrop, kramar och
mycket platande fodsatte vi till Sta-
berg fdr en god lunch, visning av Sven
Nilssons filmer ften 1950- och 1960-
talen samt fdredrag av Orjan Hamrin
fr6n Dalarnas Museum om bergsmans-
gArden Staberg.

Kl. 18.30var det Atersamling pi fiire
detia I 13:s officemmass fiir en drink
och bordsplacering, som valade en
hel del huvudbry. Larare pA 1950-talet
skulle palas ihop med sina lefta emnen

och, hur var det nu, hade verkligen
Spiken svenska, eller var det tyska?
Inte hade vi val Pliggen i matte? Till
slut var allt under konholl och diirrar-
na till matsalen slogs upp och vi tagade
in till festligt dukade bord, sod mat,
eamlav:ilk;inda sAnser och ti och med
ett upphedande av trollkonstnar (fitrc
detta latinaren AndeG Fahlgren).

Det Ar eft understatement afi segE
att kve ens timmar fli;g ivrig och vi
hade nog alla g:ir-na stannat en stund
till, niir det blev stdnsninssdasE pA

Vilken harug dag och sa fantastiskt
roligt det var afi Aterse alla, siirskilt
dem man inte sett sedan maj 1956! Nu
hoppas jag att vi kan ses igen vid Stor-
tleffer i Falun 2007!

Gunilla Emilsson

Bjitrn von Malmbors, Monica (Sundvall)
Florvall och Sven Staffas.

Gunnar Enlund, Bjitrn von Malmborg,
christina (Theorin) Nordell och Monica
(Sundvall) Florvall vid Stabergs Herr-
gard. Fotor Gunilla Emilsson



Orsa Finnmark ' t952

Fem$oarsjubilaren Per Striim berettar har eft sommarminne fran flydda dar.
lJndrar om dagens skol!ngdomar skulle kanna igen sig.

Detr I juni 1952 steg nio pojkar ftAn
Falu L:iroverk av taget i den lilla orten
Alvho i Orsa Finnmark. Niir taget tuf,
fat vidare pa Inlandsbanan stod vi lite
fijNirrade kvar pa perrongen med cyk-
lar, klider fitr sommaren oeh mat fitr
€n vecka. De flesta av oss hade nyligen
avlagt rcalexamen.

Redan nigon manad tidigare hade
vi via Arbetsftirmedlingen i Falun
fatt a$ete som hyggesfiljare hos Orsa
Besparingsskog. Denna institution bil-
dades i slutet av 1800-talet och enda-
milet med den var att inl<omsterna
&irifren sl.ulle anvanda till fattigvard,
folkundervisning och sa vidarc. Tack
vare denna tilkens har or8abona
haft det utomordentligt vzil stiillt med
skolor, sjukvard, veterirarer, bland-
station, tingshus, jernv?igar, hotell, ja
till och med luftvemskanoner under
krigsaren.

Under Karl IX:s regering uppmunt-
rades invan&ins fran Finland ocL
skogama befolkades av svedjebrukan,
de finnar. Fodfarande finns manga
finska namn kvar pi berg och sjdar, si-
som Pilkalampinoppi, Kangas, Metso-
harja, St'valamm, Stapelti.

Fttr oss var det alhsa att sitta upp
pA cyklarna och bege oss till Kangas-
stugan d6r vi skule bo. Dit var det ca 2
mil mkt in i skogen. Inte ett enda hus
sAgs underhela fdrden. Vtl framme van-
tade oss vAr fdrman HaIIx en riktig
skogekarl, som pi vintrarna ktfde hast
och slzide. Pa verama var han flottare
pe Orealv och seg till att stockarna

kom ner till Orsa fttr vidare ftrd itver
Siljan och Dahlven till Skutskiir sttder
om Gavb. En Hng resa.

Huset &iI vi skulle bo bestod av ett
6tort rum med tansangar, bankar och
ett bord, ett litet rum till Harry och ett
litet kdk med jernspis. Ett stall med
utedass fulkomnade byggnatiooeo.
Dpgstacken utanfdr stallet visade det
sig att vi senarc skulle fa anv5ndning

VArt huvudsakliga a$ete bestod i att
vi med rtijyxor skulle hugga bort bjdrk'
sly som *ixte upp pa kaftyggen, sa att
grar- och talblantor skule fa sfitne
mijjligheter att utvecklas. Klockan sju
varje morgon haskade vi ivag i en Eng
rad med Harry i t:iten. Mtt pa dagen
giorde chefen en hasa d:il det koka-
des kaffe. Vi hann dven viia lite innan
eftermiddagspasEet bttrjade. Halv lem
sick marschen tillbaka till kojan. Det
blev ganska tuanst pA spieen ner alla
samtidigt skulle koka potatis och steka
kory. Mycket falukorv blev det.

I omradet fanns ett flertal biickar
med iiring i. Det var rnycket spannan-
de att pa kvellama smysa fram mot
backen och ftusiktigt sl?ippa ner en krck
med mask. Senke med flitte vaa inte att
tenka pe. Vid hedje rycket sLule man
lyfta upp fisken. Det enda stalle der det
fanns metmask var i - gddselstacken.

Gddselstacken skulb aven fe en
annan uppgift. Negon stiifre person]ig
edarcnhet av alkohol hade vi vel
inte vid den tiden. Men Harry ansag
att det var nagot vi meste pdva pa.
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Drirfdr fitreslog han att vi skdle kitpa
en tioliters kagge svagdricka, tvA kib
socker samt jiist och tillverka nAgot
halll kallade bult. JiisningsFocessen
kravde verme och d€t b:ista stalet var
aftse gddselstacken, dar brygden
skulle senomse en kemisk reaktion.
Efter ett par veckor var den klar. Ftir-
ventansfulla samlades I.i hing bordet
en lijrdagseftermiddag. Harry som
even var en dulrtig dragspelare ledde

TiIl tonema av Dan Anderssons
Heisdasskv:illitimmerkojan:..."ochvi
h6r brennvin till htjst".... samt nagra
andra vildmarkssinger bdrjade "vin-

proi.ningen'. Om det var fylligt och
smakrikt med inslag av ntttter eller
ungdomligt och med viss s6tma, minns
jas inte. Efter nason timme av sAns
och skdl ld$ade sis lusnet i timmer-
kojan och till slut blev det tntlieen hels-
dagskviill.

Vid ett tillfalle kom en skogshuggare
och hiilsade pA. Han :igde en liten latt-
viktsmotorcykel vilken vi fick kitpa av
honom fitr 100 krcnor. Ingen av oss hade
kairkort, men motorcykeln blev zi a

till stor gladje fitr oss ner vi behdvde
prcviadem nerc i Alvho. Men vad sdra
med den *ir sommarcn tog slut? Vi
beslajt att spela kort om klenoden. (Den
skymtar i vainsha htfnet pa fotografiet
av Kansaskojan.) Vinnarc blev Gitran
Bylund som tog den pa tfuet fitr vidarc
befodran till Sundborn.

Negonting som var populilt hos oss
arbetstagare var "kojdag". Det innebar
att om det borjade reg$a under dagen
sa avbritts a$etet niir man blev genom-
sur och dA fick man ga hem med full
l i jn,dvsl2:- /dag.

Nar vi sysslade med sA kallad hysses-
hanning fick vi irte avbryta arbetet
even om det blev daliet vader. Nar en
avverkning var fardig och timmer- och
ma$aved bortkatrt, fanns det mycket
Iis kvar som hirdrade nya plantor att
vexa upp. Detta eldades d:irfdr upp ett
so.t6 svedjebruk. Om di elden spred sig
utanfitr hysset, maste den naturlistvis
shckas. Det var menga hinkar vatten,
som vi fick springa med ftr att rridda
den omkdnslisgande skosen. Det
kunde ibland b nna flem dagar.

Sammanfattningsvis v
1952 en nyttig upplevelse fijr oss djdk-
nar. Det var hevliga kammter och ett
friskt uteliv.

Vi som var diir: G6ran Bylund, Sven-
Erik och Karl-Gustav Hamp, Hans Ek,
Ulf Hedbery, Bjdm Rylander, Hans
Nordstritm, Lennart Dybeck och Per
Shitm.

Elter avslutat arbete cyklade Ulf
Hedberg och undertecknad fran Falun
till Oslo och hem igen. Men det :ir en
annan historia.Baracken diir pojkarna bodde.
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Uppskattade jubi leer

var klass 33e, en N-klass, gick ut Falu
gymnasium i juni 1976. Eller om san-
ningen skall s,egEs, gick en del av oss
ut skolan '76. Mitten pe 70-ta1et var
tu$uled pa menga siitt, med sabbats-
ar db]'tesstudenter, er tagna en geng
ti]l, linjebfen och mycket mer. Klassen
var lAngt ifren sammanhelen i tid.

Deremot har vi sedan '76 flitigt haft
sammanh6llna jubileer, alla i Falun,
och inbjudna har ocksA v€rit tidigare
klasskamEter som gick ut andra 6r
eller med andla klasser.

l"Arsjubileet var hemma i mitt farfitr-
eHrahem. Det var vail inte sA manga
som kom. Det kan ha nAgot att gdla
med det faldum att ett helt gang som

sAtt om ett ar, aterkommit ftAn sabbats-
ar eller utbytesstudendr hade egna stu-
dentfester det 6xet!

s-arsjubileet var pA Grand och vi var
ganska manga som samlades da.

D:ircfter hade vi en paus pi 15 6r
Jag och tvA (numera he) tjejer som bor
i Stockholm har roffat dt oss nischen
att allangela jubileerna. Som natura-
fitrman har vi att fa bestamma tid-
punkterna fdr dessa sA att de passar oss.
Plane ngen grjr vi genom att vi infijr
vsrje jubileum Eefter oss nagra ganger
vid v6rt stambord p3 Ostgtitak;illaren
p6 Sitder i Stockholm. Jag bukar
ansvara fijr att hala adresslishn ajour
(numela sager man "uppdaterad", men
jagfi j$iiker att undvikadomanfi irluster
fdr svenskan. ? jour" 6r vieserligen ett
I6nord, men ett ganmalt rmt sAdant).
Detta gitrjag eff€ktivt genom att kombi-
n€ra anvendnins av folkbokfiiringens
basregister webbplahen hitta.se och

e-post. NAgra av oss bor i utlandet och
ibland krevs exha detektivarbete fdr
att hitta dem som flyttat. Fitr inbju-
dan anvander vi e-post, men vi skickar
aUtid den slutlisa inbjudningen med
vanlig post. Alla 37 personer som
nagonstu satt i klassen, vaxav 18 sick
ut 3: an, far inbjudan, sn iiven v&r klass-
fitrestandare.

20-ercjubileet fdrsommaren 1996
skulle vala pa Vass-Brittas gArd, men
m€d ganska koft varsel visade det sis
att det inte gick. Vi bes$mde att vi
ande, i enlighet med inbjudan, skull€
samlas dar. Sedan skulle vi gE till
RAdhuskallaren. F6r att gardera oss
mot regnvader hade jag Hnat en full
uppsettning paraplyer fren en av lokal-
tidningarna.

Det regnade inte och vi b6rjade med
bal och tilltugg under det att vi hade en
tavling om innehav av statuss]'mboler
tru antalet flilrkontrcller, bilar, barn
etc- Genom att fuska lite med poeng-
sAttningen lat vi ver klassfijrcstendarc
Lars Hekansson vinna priset, som
bestod av ett "rymdgeviir" som med
en flakt skickade ut ananasformade
skumgummibitar under utstdtande av
"r)'rndljud". Detta kom han senaxe att
anvanda fttr att med framgang vecka
upp hel- eller halvsovande elever under
lektioner

2s-arsjubileet :igde rum pe senl6s-
ten 2001. Vi bitrjade m€d en rundvand-
dng pA Kdstinegymnasiet, det verd-
gymnasium som ligger i de ombyggda
lokalerna vid Trotzgatan. Nashn allt
var fitrtndrat.
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Bra minnestest! Stell er i aldersordnlng utan att kommunicera
med ord. Frv: Gtiran Olsson, Anna Gerge, OIa Axelsson (skymd),
Ann Lewis Lloyd (ryggtavla), Erlk Engdahl, Olle Carlbark, Kerstin
Tapper, Ingela Andersson, Lena Pettersson, Christina Lokander, Tony BackeF
Meurke' Eva Asp' Hans'Erik Rehnstam 

Foto: Dick Hedlund {infa[d].

Vi hade preparcrat tipsfrigor angiende stralande! Han fick sjalv fiirhinder

livet i klassen da det begav sig pA ?0- men beskrev dock istiillet uppgifterna

talet. Sedan gick vi til rcstaumng fijr Eva Asp. Darigenom kom vi;inde
Banken fdr att eta middag. Manga att genomfitra dem, med det adderade
har val sett filmen Klassfesten dab spanningsmomentet att filsta andra-
man bl-a. filsdker att b ljera om hur handsinstruktionerla
ftamgangsrikt ens liv har blivit och det Efter ett pa. timmar sick vi till rcs-

kan ju bli krystat. Eva Asp tog dock tau?ang Banken, stamstele numera.

initiativ till en runda d;u hor och jag De ordnar en Underbar blandad buff6

satte ribban pe efi sedant siitt att det till rimligt pds - ett bra tips fdr andra

inte fanns nagd som helst krav pd som vill ir:ilfas. Och nu rer vi alla
briljeri]lg. Det blev riktigt lyckat. balanselar k.ing so-arsstrecket, tr det

3O-a$jubileet hade vi i bitrjan av skitnt att hitta utan att behitva tinka
septembe. 2006. Vi samlades i Pilbo till altftir djupt.
i hadgaden till en av gengets fijriil-
drahem, numera sommarstuga. Finn Vi 16r fortsatta att var femb Ar fira

Edlund hade sammansHllt ett antal jubileum. Det :h alldeles fdr hevligt
priivande och fysiskt ganska anshiing- fijr att av*e!
aDde samarbetsuppgifter att genom-
foras i tradgaden. Tur att vzialret var E k Enadahl



Hdstmaite
En sh$lande senh6stdag begav sig
hettrofem gamla falukamrater lingt
ned i beryet fitr att bekanta sig med
rikets arkiv med handlingar frin mer
en hsen er tillbaka. 1618 stabilise-
Iades namnet Riksa*ivet (rijksens
axchivum) och embryot till oryanisa-
tion. Nu f6rmms nera hettio hylLail
papper, microfilm och digitala medier
i elva vaningar, der nedersta under
Melarens nivd. Vi fdrcvisades 6avel
den ftrsta sigillfiirsedda handlingen
som onndmDer Falu suva frnn 1288

(kopia) som statsddet Ulla Lindshi;ms
pri ta arkiv med hatbreven efter det
att hon *igrat niga fdr den engelska
drothdngen spennvidden er stor!

Av deltagaroa hade ett tiotal liimrat
hmverket eller Walhalla pa 1940-talet

tala om bohet mot de gamla skolor-
na!

GF

Flela foton finns pa ver hemsida,
www.gamlafalukamrater-se

Britt (Fiaestad) Gunnarsson -61, John
Sundkvist -45, ryvarr oidentitierad samt
Agnera (carlback) Lindsjit 69-

Per Gil6n '6E, Rune Sjitd6n -43, Daike (Frlederlch)
Gruvnes -43, Carln B.odde-Gustavsson -43.

Lars Ahlman -51, Stlg Thodenlus -52 och
Birgitta (Danielsson) Lundholm -63.

Britta Jonell-Ericsson -62.
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rnna Greta (B€nstsson) Bjelvestad -58,
sibbi  (Loktapp) Wendt -58.

Kerstin (Forslund) Holmstriim -59, Gdran
Hellsten 40, Birsitta (Norell) Nordling -59
och Ingegercl Wernell -47.

citt Rosander Gerhar.lsson -50, Martha
{Mel lqvist)  Fr;sel l -40 och Ragnar K:son
Bol l-40.

Elisabeth (Lundgren) Roos -48, Bertil
Lind6n -55 och Britta Jonell-Ericsson -62.

UlfHedberg -54 och Britt Hellstrand -63
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Nigra slutord om skoljazzbandet College Swingers

Sexmannabandet i Kristinehallen 1935.
Fr:imre raden, fran vansbr: Erik Boren Nor.lenstrdm, Svenne Berg-
strdm, Olle Moberg och Lasse cezel:us. Bakre raden: Leif Liljeroth
och Rune Dahlstrand.

Leden glesna. Ett sorglist faktum och
ett valbekant talesatt i var Gamla Falu-
kamlatfi;rening.

Notiser om Collese Swing€rs har
fitrckommit vid nAsra tilfiilletr i var
Arsskrift. Yid Stodraffer 1995 var
det sex akhe herrar 6om spelade i Kris-
tinehallen av det ursprungligen tio
man sta*a skolbandet. Under de allra
senaste ercn har orkestern {itrlorat

Foto: Dalmas

ytterligare tre av sina medlemmar-
Colege Swing€rs finns int€ mer. Nu
aterst6r blott en trio: kladnett - piano

Men vi har inte gett upp. Det finns
tankar pa att heffas och fi spela till-

Fdt Rune Dahlstnnd och Leit Liliercth
Erik Boren Noftlenstftin
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NAgra korta, mer sel lsynta, historier om Ehrenfr ied
Bi l leng  ren

Tal vid studentfest 1899 efter tre da-
sam muntlisa tentamina "Censor€rna

hava nu efter en tre dasam srundlig
pralvning visat sig nemtgen till fullo

Solen skiner pi en elev. "Du me gama
dra ner solen om gardinen skiner pA

"Och ordningsman skau, vid anmiirk-
nings ansvar, fitr mig anmela den som
fdr oljud, se skailjag nog veta att scha,

Billengrcn gick vanlisen klidd i en
outslitlig UusgrA och smarutig yllekos-
tym, och med stolthet omtalade han:
'Jag kan namligen saga eder att mina
klader ar gjoda utsv min egen ull."

D& Billengren avgick frAn posten som
studierektor vid Valhalla flickleroverk
hitll han pa er.amensdagen ett stdrre
tal. Dar fi,rekom bl.a. denna passus:
"Vid offentliga in.ettningar plegar den
ledade mannen fe bela ansvaret euer,
sdsorn man sager, bam det sa ka[ade
hundhuvudet. Och detta hundhuvud
har jag nu budt i femton er."

Statfan Nilsson

Kl ipp  ur  FK

Tacka vulkanerna fiir varldsarvet
Det fanns en tid nar vulkanerna spru-
tade lava dver bergslagen och isberg
skvalpade vid hoppbackarna. Fijr 1800
miljone. er sedan Hs ver LIa stad i
eti onlade dar jordens plattor tt.de
sig, lava sprutade och gav upphov till
sulfidmalm med koppar, zink och bly.
Enligt segnen var det ju bocken Kare
som hittade fyndigheten som blev upp-
hov till Falu sruva. Att han blev rcid
pe hornen n.ir han bdkade ijorden kan
-ctamma. SulfidDaln somliggerexpone-
nd blit l^LL nLe rcsLig. (FK 1519 2006)

Storsatsning pa firande av Linn6
Ntsia ar skulle Carl von Linn6 ha
fyllt 300 er. Det blh firaDde i Falun
och Dalarna och pi minga andra
platse. vairlden dve. En viktig plats
ar fdrstes bfitllopsstugan pe Sveden,

dar Linn6 gifte sig med Faluflickan
Sara Elisabeth Moraea 1739. Den 26
juni blir det stor hitgtidsdag her. Och
sa blir det fijmtAs en stor satsning pa
botaniken. TradsAden som Falu kom,
mun och lansstyrclsen anlegger vid
Svedens gard kommer att bli en av
tretton jubileumstladgirdar i landet.
(FK 6t9 2006)

Tre gymnasier blir elt
Nu tr det klart att Faluns gymnasie-
skolor samlas under en och samma
organisation. Fdn och ned januari
2007 komner Lugnet-, Xristine- och
Haraldsbogymnasierna successivt att
sammanfiiras och ses som en enhet.
Med samlad ledning och administm-
tion hoppas man pe samo.dnings-
vinster och hitgre effektivitet i arbetet.
(FK21t12 2006)
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Student i  75 ir

Den siste av 31-oma, Sven Fremling, har firat sitt 75-ers jubileum i Falun.

Sven Freml ing 6 juni2006.  Foto:  Fatu Kur i ren

Dalalit teratur

Minnen fran Dalarna
Atne Bef�nnff. Vincent,
Med hjiilp av ?ildrc mdnniskors berattel,
ser om gargna tiders levnadsfijrhAlan-
den ger Rettvikslakarcn Arne Bjemulf
baksund till och djup at skildringarna
av den egnajakt- och frskeut6vningen.
Kent Olsson FK 1011 2005.

Koppartred, eppelblom och leve-
braid
Agleta Barle, t€xt, Birgitta Wahl-
berg� foto. Eset ft as 2006
I avdelningatna Gruvan, Staden och
Bergsmanslandskapet gdr upphovs-
m:innen en r€sa, tryfferad av recept pi
h6d och falukorvsdtter, en lyrisk dikt,
tips p& bra fikastallen och shopping.
Fdgan fotografen Wahlbery tycks ha
stallt sig tu "Hu. ska jas pa just den
her phtsen kunna ta en sn vacker bild
som det bara g€r?" Svaren, resultaten,
er hanfdrande tilltalande fdr iigat. Men
mer en en,'tterst dekorativ prcsentbok
ar boken inte. Den kan dock ge impuls
till en upptackts.esa och det ar gott
aoe. Jens Runnberg FK 20/5 2006.

Gamla Bergska garden iFalun
Birgitta Berg Olssor! Tina Ekelund.
Eget ftjrlag 2006
Grosehandlare Gustaf Berys dotter
Biryitta Bery Olsson, 75 ar, har samlat
minnenochskildratarbete, livochbarn,
dom kring grosshandlare C.E. Bergs
kaDda kvarter fib kolonialvaror hngs
Nybrcsatan-Slaggatan. Grosshandlar-
slikten, familj€n Berg, huserade i en
pat cienAnins pe Asgatan 47. Dar
fanns tjzinstefotk, gerdsfolk, arbetare
pe kobniallagret och menniskor som
rcste till och frAn fi'I att handla eller
leverera varor 17o0-talshusei fAr n]'tt
liv i Birgittas bok, kvarteret finns kvar
men i anran funktion.
- Jag iir uppvuxen i Falun och sista len-
ken i generationen Berg. Det kendes
angehget att 6amla materialet i bok-
fbrm, sager Biryitta (student 1950 och
medlem i GFK). Birgrtfa Knifstrdm FK
22t8 2006.
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En Dala- (och Falu-) historia
-{tergiven av Lennart Franz6n.

En kvinna fren Siljansnas bes6kte
Falu tasarctt fdr att unde$dkas av den
allment fruktade doktor Ehrenberg

"Tag av er pi 6verkroppen" snast€
doHoln at henne, som opeverkad av
hans ton helt lugnt bitrjade kLi av sis.

Illiterat li;t han da "Se till att ni blir
klar nAn sans".

FortfaEnde lugn som en filbunke
toe kvinnan sir trajja pa armen och lem-
nade rummet. I ddrren vande hon sig
om "Sitt dann du, din ondil".

Til l i igg t i l l  matr ikeln

Nva medlemmar 2006

Fd efternamn Avgangsar Klass Skola

Arne Bjernulf
Ulla Blomberg
U la Holmquist

Avlidna som kommit ti ver kiinnedom 2006

Andersson 1950 LIV
l,4attson 1970 53

Fd efternamn AvgAngsar Klass Skola

Falu HAL
Falu Gymnasium

Namn

ElLa Calissendorii

BertilGustafsson
oLle Hal lden
Bdtia Hanstrdm
N4argit Hult
Ulf HArd af Segerctad
Rune H0gslrdm
Petler Ka berg
Sven Lalander

lvlivie Lindgfen
olle N4oberg
olof Nenzell
Nils-Olov Norell
Lars Nyt6n
Per H Spaander
Sven Staftus

Dybeck

Silow

Lagerqvisi

1938
1943
'1941

1931
1943
1931
1935
1940
1931
1937

1938
1944
'1943

1931
1941
1952
1956
1941
1952
1932
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Stadgar f6r F6reningen

Dessastadgarer antagnavidMidvinier-
blot 4 februari 2006 och Arsstdmma
2 aplil 2006. De emetter tidisare stad-
gar antagna 1959 och 1960, reviderade
1965, 1966 och 1990.

S 1 Fdreningen Gamla Falukamrater,
hilefter beniimnd Fireningen, har til
andamal att verka fiir sammanh l-
ningen mellan dem som vadt elever
vid FaIu H6ere Allmanna Lercverk,
flickskolan Walhalla eller nagon av
gymnasieskoloma i Fah]n, att f*imja
velksamheten vid gymnasieskolorna

i Falun, samt att stiirka kadeken till
Dalama.

$2 Medlemmar i Fdrcninsen er forDa
elever samt lSxare och tj:instemiin vid
niimnda skolor, vilka anmiilt sig vilja
int*ida i Ftueningen och erlast stad-
gad avsift. Dessutom kan tdr Fdrcning-
ens syften inhesserade vinna intrdde
i Fifeninsen. Dylika inval besluias av
styrclsen. Medlemsfdrteckningenfiirs i
dataregister och Fdrcningen fiiljer ddr-
vidlag PUL (PeNonuppgiftslaeen).

! 3 Fihvaltningen av Fitreninsens an-
gelaigenheter ombesijrjs av en styrelse.
Styrelsen skall besti awordfitrande, vice
ordfi irande, sekreterare, skattmasta.e,
klubbm,jstare, ytt€rtigare minst en or-
dinarie ledamot samt tva suppleanter.
Samtliga viiljs av ersstemman fiir en
tid av ett ar.

Gamla Falukamrater

Det aligger styrelsen att
. utf:irda kallelse t l arssfiimma

och ftueningsmitten samt att fdr-
bereda de iirenden som d;il skall
fitrekomma;

. firvalta Fdreninsens tilsansar
samt upprefta och t l ersstdmma
avge 6rsbedttelse omfattande
dels verksamhetsberiittelse, dels
balans- och rcsultatrdknins;

. fitra matdkel 6ver Fijreningens
medlemmar;

. drligen utge 6r$krifl, samt att
utse rcdaht6r f6r densamma;
samt

. i itvrigt handha den lijpande fitr'
valtningen av Fdreningen! ange-
liigenheter.

Stlrelsen sammanhader pi kallelse
av ordfdranden. Fitr besluts giltighet
kr:ivs att minst &'r'a ledamdter 5r ner-
valande. Beslut fattas med enkel majo-
dtet. Vid lika fitstetal har ordfiiranden
utslagsdst.

$ 4 Fi'I granskning av swrelsens fdr-
valtnins och FdrcninsenE rekenskaper
utser arssffimman tva revisorer och
tve revisomsuppleanter fitr en tid av ett

S 5 Ordina e arsstemma skall hillas
fdre april mAnads uEans varje 3r.
Kallelse ska[ sendas senast 14 dagar
ftire utsatt datum fir emstamman.
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-\ 6 Vid ersstemma leds fdftandlins-
arna av styrelsens ordfdnnde. Beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika
r6stetal har ordfijranden utslagsfiist,
dock ej vid personval de sluten omli'st-
.ing skall ske om votering begars. Vid
. : ka rostetal efter sluten votedng avgijr

Ordinade alssfiimma
. faststilller balans- och resultat,

rakning sant beslutar hur
redovisad vinst eller fiirlust skatl
behandlas;

' beslutar om beviljade av anavars-
frihar f^r a+\/fulern

. fiirettar val av styrclse, valnamnd
och rcvisorer jamb rcyisors-
suppleanter;

. fastsfiiller medlemsavgift till Fitre-
ninsen fdr nestkommande verk-
samheher; samt

. behandlar eventuella 6v ga :ircn-
den.

| ? Vid Arsstemma fiir€kommande
val skall fdrberedas av en valnemnd
bestaerde av en sammankalande, tva
ordinaxie ledamdter samt tva supp-
leanter. Valnamnden valjs av amsmm-
man fitr en tid av ett ar.

S 8 Medlem som itnskar hamstella fijlr,
slag till Faireningens ANstemma, har
att senast en vecka ftire ersstamman
skriftligen inge fdrslaget till styrelsen,
som ha. att yttra sig itver det, innan
arendet upptas till behandling pa ars-

$9 Beslut om enddng av Fdrcning€ns
stadgar fattas av tva pA valalldra fijl-
jande allmanna ftjreningsmitteA av
vilket den ena skall vara ordinarie irs-

S 10 Beslut om Ftireningensupplitsning
fattas av h€ pa varandra ftjljande ordi-
narie arcstiimmor och med minst tve
tredjedelar av de n?lrvarandes r6ster.
Vid Fi;reningens upplilsning skall dess
tilgangar ijverHtas ti]l en etablerad, i
Dalarna verksam, ideell och opolitisk
organisation som har till syfte att ve.ka
fif barns och ungdoma$ bAsta.
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Hjartligt velkommen til l Falun &
Park Inn Bergmiistaren!

Hotellet har 150 skona baddar
fordelat pe 88 trivsamma rum
och sviter. Belaget mitt i city
med egen stor fri parkering pe
innerg6rden. HArlig relax-
avdelning med bubbelpool och
Dastu.
Pd "Bergmastaren" trivs man
och kommer eter.....

'iii'#j#ti**' ggfilnfi
www.falun.parkinn.se B*gmdstaren, Falun
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