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Ordföranden har ordet Redaktören har ordet
I höstas beslöt föreningens styrelse att 
trycka föreliggande upplaga av årsskrif-
ten med bildmaterialet i färg, för första 
gången i föreningens 94-åriga historia 
och som ett experiment att utvärderas 
inför tryckningen av nästa årsskrift.  

Om beslutet var lätt, blev verkställan-
det mera komplicerat. 

Vilket format och hur många sidor? 
Behålla nuvarande format i A5 och 40 
sidor eller gå över till A4 och 20 sidor 
för att begränsa kostnadsökningen? I 
sitt traditionella format ger årsskriften 
intrycket av att vara en liten årsbok. En 
årsskrift A4 på tjugo sidor skulle bli en 
betydligt tunnare variant och till utseen-
det kanske liknande många reklamtryck 
och allmän information, som dimper ner 
i brevlådan. Beslutet blev att behålla det 
gamla formatet. 

Vilket alternativ för inplaceringen av 
färgbilderna? Det billigaste alternativet 
var att trycka bilderna på särskilda sidor, 
inplacerade t.ex. i årsskriftens mitt. Det 
förfarandet används ofta t.ex. i historis-
ka skildringar och biografier för att hålla 
kostnaderna nere. Men beslutet blev att 
trycka färgbilderna löpande i texten som 
ett led i ett ”fullödigt” experiment.      

Därmed kommer åtminstone en 
årgång av årsskriften i färg att sitta bland 
svart/vita föregångare på arkivhyllan i 
Dalarnas museum.  

Fokus i den här årsskriften är på Falun 
som idrottsstad och gamla läroverkets 
idrottsprestationer. Men föreningens 
äldsta medlem har även bidragit med 
en medryckande artikel om sina lärare i 
gamla läroverket. Den manar till efter-
följd!  Läs även om Ivar Ahlgrens – falu-
student och Selma Lagerlöfs systerson 
– liv i Shanghai.

I Årsskriften 2013 skrev jag i den här 
spalten om Fritz Prag och hans histo-
rier från Nås som underlag för Selma 
Lagerlöfs ”Jerusalem” och om hans 
syster Mathilda, som kunde ha förmedlat 
kontakten mellan brodern och förfat-
tarinnan. Mathilda var liksom Selma 
utbildad lärarinna och tjänstgjorde i 
Klara folkskola när Selma kom till Falun 
1897. Det har i efterhand visat sig att hon 
utexaminerades vid folkskoleseminariet 
i Falun 1885. Dit kom Valborg Olander, 
Selmas förtrogna, som adjunkt 1888. 
Mathilda kanske mötte Valborg i sin 
hemstad och via henne träffade Selma?  

I år har Årsskriften fått en ny form-
givare, Mia Almquist, som hälsas välkom-
men. Hennes företrädare, Lars Eriksson, 
tjänade föreningen troget i mer än ett 
decennium. Redaktören tackar honom för 
hans insats. 

Tack även till Årsskriftens trogna 
annonsörer.   

Magnus Hjelm

Ännu ett händelserikt föreningsår ligger 
bakom oss.

Föreningen har mötts i Myntkabinettet 
vid två tillfällen och lyssnat till utmärkta 
talare.  Vid årsstämman talade Ulla Lund-
quist om Falun som idrottsstad och vid 
höstmötet Monica Hilding om sin far Ivar  
Ahlgren, Selma Lagerlöfs systerson, till 
fullsatta auditorier.  Sammanställningar 
av föredragen finns i den här Årsskriften. 

Styrelsen har beslutat att starta en 
kampanj för att värva nya medlemmar i 
avsikt  att motverka en fallande trend un-
der flera decennier. Det räcker inte längre 
att ”sitta vid vägkanten” och hoppas på att 
nya medlemmar dyker upp. Föreningen 
kommer att använda datorregistrer över 
avgångna elever vid gamla läroverket och 
kommunala gymnasieskolan i Falun och 
spåra aktuella adresser via SPAR, Statens 
Person Adress Register, en rekryterings-
metod som framgångsrikt har använts av 
några andra kamratföreningar i landet.  
Avsikten är att succesivt kontakta jubile-
rande årgångar och i första hand 50-års-
jubilarerna 2017,  året för nästa Storträff.  

Ett annat beslut är att trycka årsskriften 
i färg i år. Det kan ses som ett försök att 
göra medlemskapet i föreningen mera 
attraktivt, speciellt för medlemmar, som 
inte bor nära Stockholmsområdet och 
kan delta i föreningens möten där mellan 
Storträffarna i Falun. 

Under året har en omfattande och viktig 
översyn gjorts av föreningens ekonomi 
och den ekonomiska redovisningen för 
att säkra att föreningen uppfyller lagens 
och revisorernas krav. 

I styrelsen har Birgitta Lundholm 
avgått efter ett decennium som matrikel-
förvaltare och webbansvarig. Omfatt-
ningen av hennes insats framgår av att två 
personer nu axlar hennes fallna mantel, 
Marianne Karlén som matrikelförvaltare 
och Anders Schuber som webbansvarig. 
De applåder Birgitta fick vid årsmötet var 
mycket välförtjänta! Föreningen välkom-
nar de nya styrelsemedlemmarna, som 
fått en flygande start tack vare Birgittas 
detaljerade ”arbetsbeskrivningar” för 
sysslorna.

På föreningens vägnar tackar jag 
även det här året styrelsens medlemmar 
för hängivet arbete till medlemmarnas 
fromma.  

Hic, Haec, Hoc 
Olle Eklund
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Decembernumret 1945 av Galder  
innehöll som vanligt var ett antal dikter 
skrivna av gymnasieeleverna. Den av P.K 
(prisbedömningskommittén) förstapris-
belönade dikten hade titeln ”Han håller 
sig varm i vinter”. Så här lyder den:

Bakom signaturen dolde sig Göran 
Karlsson, elev i R III a, sedan många år 
kallad ”Göken” av kamraterna. 

Den ett år äldre Göran och jag blev 
goda vänner i början av 40-talet och um-
gicks mycket. Vi var inte klasskamrater 
men hade många gemensamma intres-
sen, nutidshistoria, litteratur, konst och 
film, idrott. Litteraturintresset var stort 
hos Göran, beläsenheten mycket hög. Vi 
diskuterade Eyvind Johnson, Harry Mar-
tinson, Vilhelm Moberg, Olle Hedberg, 
Gullberg, Ferlin, Karin Boye.

Sommaren 1945 arbetade Göran och 
jag i de djupa skogarna norr om Svart-
näs, vid gränsen till Gästrikland. Vi 
bleckade skog intill ett interneringsläger 
för quislingar, som vid fredsslutet flytt 
till Sverige. Under kvällar och pauser 
i arbetet diskuterade vi bland annat 
existentiella frågor. Göran var påverkad 
av Karin Boye och hennes samhällssyn, 
om livets meningslöshet och hennes 
dödslängtan. Vid ett tillfälle säger Göran 
plötsligt : ”Jag tänker ta livet av mig!” 
Aningslöst och raljerande skojade jag 
bort det. Något mer blev aldrig sagt.

Under hösten träffades vi som vanligt, 
men efter jul märkte jag att Göran höll 
sig mer undan. Söndagen den 24 februari 
1946 försvann Göran, det var dagen före 
den första studentskrivningen.  
Nästa dag ringde Görans mamma och 
frågade mig om jag visste var Göran 

Jag bortrycktes hastigt en kylig dag,
när frosten låg vit över ängarnas gräs.
En huttrande jordisk morgon dog jag
stilla och lugnt som en gentleman dör.
En björk, som gnistrande vit stod utanför,
besåg min sorti från tidens näs.

Min prövning blev utförd på gammaldags sätt:
Jag blev vägd på en våg, enligt Skriftens ord.
Tyvärr, lik Belsassar, befanns jag för lätt
och nedstöttes skymfligt till Helvetets port.
Jag stod och frös på denna övergivna ort
och ångrade var gärning som i synd blev gjord.

Men Djävulen var en sympatisk person,
en man med milt och förlåtande sinne.
Han talade vänligt i ömkande ton:
”Du, som huttrande står i en frusen värld,
Kom in och värm dej vid Djävulens härd,
si gemytligt och varmt är härinne.”

 ”göken”

fanns. Försvinnandet blev naturligtvis 
mycket uppmärksammat, skallgång ge-
nomfördes och han efterlystes i tidningar 
och radio – utan resultat. Mina tankar 
gick tillbaka sommarens samtal, den 
märkliga dikten och min oro blev stor.

Två veckor senare ringer Görans 
mamma och ber mig undersöka ett spår 
som en dam under promenad på slutt-
ningen av Jungfruberget observerat och 
satt i samband med Görans försvinnan-
de. Med två kamrater, Curt Lagergren 
och Jan-Olof Westlund, skidade jag iväg. 

Efter en stund hittade vi spåret, 
som inte hade något spår tillbaka. Det 
ledde till en sportstuga. På verandan låg 
Göran. Iförd trenchcoat med läderrem, 
hatten hade rullat av. Sannolikt hade han 
avslutat sitt liv vid soluppgången mån-
dagen den 25 februari 1946. Jag kunde 
se att Görans naglar av smärta trängt in i 
händerna. (Dödsorsaken visade sig vara 
cyankalium, som han sannolikt tagit i 
kemisalen.) Väl planerat, impulshand-
ling utesluten. Han hade iscensatt sin 
egen död på det sätt han beskrivit i sin 
dikt här ovan. Jag tror vi tog av oss våra 
mössor i ett förtvivlat försök till en liten 
andakt. Tysta åkte vi ned till närmaste 
gård,  lånade en telefon och ringde lands-
fiskalen.

Görans plötsliga och oväntade död 
väckte stor ledsnad bland kamrater 
och lärare. De flesta hade nog trott att 
han bara ville försvinna ett tag, kanske 
oroade han sig inför studentskrivningar-
na? Den oron fanns det ingen grund för, 

Göran var mycket begåvad. Han lämnade 
inga brev efter sig, hade heller inte sagt 
eller antytt till någon om sina planer att 
lämna jordelivet. Några religiösa skäl 
fanns veterligen inte, Göran kunde sin 
bibel, men han var inte troende. Varför 
valde han då att sluta sitt liv på detta 
drastiska sätt? Och varför vid denna 
tidpunkt? För att på ett utstuderat sätt 
markera livets meningslöshet? Frågorna 
förblev obesvarade. 

Begravningen i det fullsatta Skogs-
kapellet blev en händelse utan mot-
stycke. En ljus högtid med mycket sång 
och musik. Sågs som en hyllning till en 
mycket omtyckt kamrat. I lokaltidning-
arna ömsinta minnesord. I majnumret av 
Galder (som jag under året var redaktör 
för) inledde jag ledaren med: ”Vår kamrat 
Göran Karlsson har gått bort. Dödsbu-
det kom plötsligt och oväntat och väckte 
allmän förstämning bland kamrater och 
lärare. Stort är det tomrum han lämnat 
efter sig och saknaden i vänkretsen djup. 
Öppen och ärlig gick han sin väg, vin-
nande idel vänner. Vi skola alltid minnas 
hans ljusa blick, hans hjärtegoda leende 
och hans goda kamratanda”

Nu är det 69 år sedan Göran ”Göken” 
avslutade sitt jordeliv. Minnena av 
honom är klara och obevekliga även om 
de grumlats något med tiden. Vad hade 
hänt om denne begåvade och mångsi-
diga yngling valt att leva? Poet, lärare, 
forskare?

Hans Lindskog

En märklig dikt. Ett tragiskt slut

Göran vid Siljan 1943
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Vi kom från Rättvik till Falun 1925 när 
jag hade gått ut klass fyra i folkskolan. 
Eftersom jag då hade inhämtat det 
mesta i realskolans första klass utom 
tyskan tyckte alla att jag skulle läsa in 
tyskan och tentera in i andra klass. Mitt 
första möte med lärarna skedde alltså 
i tentamen, som krävdes i alla ämnen. 
Två gjorde ett särskilt angenämt intryck 
på mig. Den ene var Klefbeck i biologi 
och den andre var Krook i geografi, 
en förträfflig lärare som tyvärr dog i 
förtid. – Jag minns att någon undrade 
varför bra lärare måste dö. – Men den 
som tenterade i modersmålet och tyska 
förvånade mig därför att han inte talade 
rent. Det var Thornell, vanligen kallad 
Hak-Johan. När han dikterade rättskriv-
ning sade han: ”så gick de nej till tjön”. 
Vi tentander begrep i alla fall meningen 

det året. Sedan kom Hjelmgren som 
på grund av sitt sätt att fråga fick heta 
”Månne”. När han skrattade gnäggade 
han nästan som en häst. Han ville gärna 
att vi skulle få veta mer än vad som stod i 
läroboken, och jag minns att han gjorde 
en lång diktamen om forniransk religion. 
I matematik var det en annan extra lärare, 
Kronsjö, som var ganska gemytlig, och 
honom hade vi ett år till. 

I geografi hade vi Gustaf Wilke, en 
samvetsgrann lärare av det gamla slaget. 
Hans lektioner hade två akter: förhör av 
gamla läxan och förhör av dagens läxa. 
”Gamla läxan skall gå som en oljad blixt”, 
hette det. Att förereda nya läxan tyckte 
han var onödigt. Vid förhören hade vi 
blindkartor, där städer och vattendrag 
var utsatta men utan namn. Mot slutet av 
terminen fick vi se skioptikonbilder. Ap-
paraten var stor och klumpig och krävde 
ett särskilt rum. Den hade båglampa och 
jag minns hur Wilke någon gång hade 
bekymmer med att få kolstavarna på 
rätt avstånd. I alla fall fick vi geografiska 
kunskaper som satt kvar. I femman fick vi 
honom i både historia och svenska. Från 
den undervisningen minns jag särskilt 
hur han inskärpte symmetriregeln. Vi 
läste verslära och han inskärpte med 
kraftiga gester vad en jamb är och läste: 
där v´äxte úti Híldings g´ård. Han gav 
ofta förmaningar även om han framhöll 
att han inte hade tid till moralpredikning-
ar. Min bror berättade, att han en gång 
avslutade: ”men det vill jag säga …” Min 
bror tittade på klockan och fann att han 

Mina lärare
Förra året kunde Gamla Falukamraters äldsta 
medlem, Olof Andrén, fira sitt 80-årsjubileum 
som student. 

På redaktörens uppmaning har Olof skrivit 
ner minnen från sin skoltid, där en impone-
rande kavalkad av lärare passerar revy.

Han berättar om sig själv att han är född 
1916 på Stora Sköndal, där hans far, Betel, 
var föreståndare. Hans mor var Betty, f. 
Ocklind. 1922 kom familjen till Rättvik, där 
Olof började skolan. Han tenterade in i Falu 
HAL 1925 och tog studenten på latinlinjen 
15 maj 1933 – ovanligt tidigt för den tiden. 
Inskrevs i Västmanland Dala nation i januari 
1934, tog en fil kan i grekiska, historia och 
religionskunskap 1937 och blev teol kand 
1940. Efter inkallelser kom Olof till Orsa och 
Ljusnarsberg. Gift med Sylvia Gustavsson 
1942. Blev teol lic 1945. Efter licentiatexamen 
kom Olof till Järna, där han stannade i nio 
år innan han tog upp studierna igen och blev 
teol dr i Uppsala 1960. Uppmanades att söka 
tjänst i Gävle Heliga Trefaldighet, där han 
blev kvar till pensioneringen. Åter i Uppsala 
har tiden ägnats åt vikariat men framför allt 
till att översätta kyrkofäder, mest grekiska. 
Med sin hustru Sylvia fick Olof 62 goda år 
och glädje över tre barn, fem barnbarn och fem 
barnsbarnsbarn. Han har också kunnat gläda 
sig åt en god hälsa även om krafterna blivit 
svagare med åren. 

I den här årsskriften kommer ett första 
avsnitt om lärarna i realskolan.

och klarade provet. Dessutom blev han 
ganska lomhörd med tiden. Längre fram 
hörde jag rektor Vikar säga att han trots 
sina egenheter nådde goda resultat med 
eleverna.

Så började terminen, och jag blev 
nu bekant med mina lärare. I svenska 
och tyska fick vi Birger Enlund som jag 
uppskattade mycket. Hans grundläggan-
de metod uppfattar jag som att han ville 
sakta men säkert nöta in kunskaperna. 
Han lärde oss litet latin, när han sade: 
repetitio est mater omnium studiorum, 
repetition är alla studiers moder. Han 
lade en god grund i de båda ämnena. Han 
hade också ett originellt disciplinmedel: 
straffskrivning. Förseelser av olika slag 
medförde krav på att skriva av en sida i 
någon bok. Ibland kunde det ligga en 
liten trave på katedern nästa gång. Jag 
minns hur han på en engelsklektion kun-
de säga åt någon: ”If you blow your nose 
like that you will write a page!” Vi hade 
honom i de båda ämnena också i tredje 
klass, och när vi började med engelska i 
fyran var vi glada åt att få honom. Kanske 
han utvecklade några av sina bästa sidor 
som engelsklärare. Han hade ett utmärkt 
uttal och berättade ett och annat om 
England. Tänk om vi fått behålla honom 
fram till studenten, men vi hade honom i 
femman också. Hans son har berättat om 
honom i en tidigare årsskrift.

I kristendom och historia hade vi 
en extralärare Christiernsson, som var 
skåning och talade god och fullt begrip-
lig ädelskånska. Vi hade honom bara 

Olof Andrén.
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höll på i sjutton minuter! När idrottsda-
garna infördes var lärarna tvungna att 
vara med, och för somliga var det ett nöje, 
men inte för Wilke. Under en skidutflykt 
fick några pojkar hjälpa honom upp ur ett 
dike. Sedan tyckte han att det gick för fort 
och ropade till kollegan i spetsen: ”Lasse, 
Lasse, ta’t lugnt. Vi har hela da’n på oss”. 
– Ett allmänt omdöme om honom var att 
han var rättvis; han bjöd varken på med-
håll eller mothåll. 

Jag nämnde att Klefbeck var en mycket 
sympatisk tentator vid inträdesproven. 
Vi fick honom sedan i biologi under alla 
åren och geografi i andra ringen. Han 
var en verkligt god pedagog. Den första 
hösten fick vi lära oss hur man behandlar 
växter när man skall pressa dem. Vi fick i 
uppgift att ha med oss en krasseblomma. 
Han lärde oss också hur man examinerar 
växter, och jag minns att jag nådde en 
viss säkerhet under herbariesamlandet. 
Han kunde kritisera herbarier men också 
ge beröm för det som var lyckat. Skolan 
hade en förnämlig samling uppstoppade 
djur som han förevisade med noggrann 
beskrivning. Sådant gjorde att hans 
lektioner alltid var intressanta. På en 
vårexkursion kom vi plötsligt på en stor 
stenhäll. Han stoppade oss och lät oss 
få veta en del om istiden. I andra ringen 
gav han en intressant undervisning om 
utvecklingsläran. – Liksom Enlund var 
han ännu ogift på den tiden.

Nu kommer jag till vår sånglärare 
Anders Jobs. Han var också organist i 
Stora Kopparbergs kyrka och känd som 

de svagare att komma underfund med hur 
man skulle göra. Det fanns dock undan-
tag. En pojke var rädd för balansgången. 
Då gick han bredvid med pekpinnen som 
pojken fick hålla i handen. Efter en stund 
släppte läraren pekpinnen utan att pojken 
märkte det. Sedan behövde han inte vara 
rädd. En idrottsdag var vi ute i backarna 
vid Åsbo. Då fick vi se vår gymnastiklä-
rare komma utför backen och gå in i en 
telemarkssväng. Stolt som han var tänkte 
han visst stå rak i svängen. Det klarade 
han inte, och vi som såg det tyckte att det 
var roligt att se hur den perfekte kunde 
sätta en rova. 

Vi hade välskrivning i andra klass, och 
det var folkskollärare Rosén som sva-
rade för den. Jag beundrade honom för 
att han skrev lika fint som förskrifterna 
i Holmqvists övningsbok. Vi fick arbeta 
mycket med stora A, för han sade att det 
var särskilt svårt att forma den boksta-
ven vackert. Han lät oss göra avskrifter 
och jag fick som uppgift att skriva av alla 
tre verserna i psalmen ”Din spira, Jesu, 
sträckes ut …”

Vi hade en bra teckningslärare, Ruben 
Hellman. Han var själv en skicklig teck-
nare och anlitades bl a till att teckna affi-
scher. Jag minns en med texten: ”jag skall 
rida till Dala-fornsal”. Vid undervisning-
en gav han oss stor frihet att välja motiv 
själva. I teckningssalen fanns en hög med 
förlagor och en del föremål att rita av. Vi 
använde vattenfärg och hade färglådor. 
Han undervisade om blandfärger, och vi 
blandade blått och gult till grönt och blått 

en betydande musiker och kompositör. 
Han hörde till dem som var angelägna att 
bevara Dalarnas sångskatt och medver-
kade i ”Dalaharpan” där många visor och 
Dala-koraler finns medtagna, ofta med 
hans sättningar. Vi övade många visor 
och psalmer och han var angelägen om 
att vi skulle låta innehållet komma till sin 
rätt. Särskilt minns jag en latinsk julsång, 
Verbum caro factum est de virgine …, 
”Ordet blev kött genom jungfrun”. Han 
översatte latinet och det kändes som ett 
bra sångspråk. Flera av mina kamrater 
hade bra röster. Han kunde uttrycka sig 
ganska roligt när han kritiserade och jag 
minns hur han talade om en pojkes ”slip-
stenar”. Han liksom bara vevade runt när 
han sjöng. Han lade ned stor omsorg på 
den fyrstämmiga kören som jag kom med 
i så småningom. Särskilt angelägen var 
han om orkestern. Dess sammansättning 
varierade ju år från år, men han gjorde 
passande arrangemang och kunde sitta 
sent på kvällarna och skriva noter till de 
olika stämmorna. Han gav också piano-
lektioner, och jag spelade för honom på 
musiksalens gamla taffel. Flygeln ägdes 
av Dala gymnasistförening, och Jobs fick 
använda den på sånglektionerna mot att 
han höll den stämd. 

Som gymnastiklärare hade vi kapten 
Sven Ljungqvist. Man hade en känsla av 
att han ville göra oss alla till elitgymnas-
ter. Några lyckades han bra med och de 
väckte vår beundran. Vi hade inte mindre 
än fyra timmar i veckan, och det var säkert 
nyttigt. Han gav dock inte mycket hjälp åt 

och rött till lila osv. Han arbetade med 
varje elev för sig och satte sig bredvid oss 
en stund och gjorde nyttiga påpekanden. 
En gång hade jag lagt upp en oceanångare 
med svart skrov, som det var på den tiden. 
Då sade han åt mig att se till att hålla kan-
ten på infärgningen våt så att det inte blev 
några fula torkränder i den svarta ytan. I 
sista ringen försökte jag med pastell. Han 
berömde den kritlåda som jag skaffat. Jag 
kopierade och förstorade en bild av ett fis-
keläge. Himlen kunde jag inte återge efter 
originalet, men han tyckte att jag fått fram 
en fin himmel. Han var en lärare som ville 
ta vara på varje elevs möjligheter. Den sista 
gången jag såg honom var när jag blivit 
prästvigd och mötte honom på gatan. Han 
stannade då och önskade mig allt gott i 
min tjänst.

I fyran fick vi två nya lärare. Den ene 
var Erik Undebeck, som vi kände från 
morgonbönerna. Vi hade honom i tyska 
och modersmålet. Han kallades ”mum-
melverket” men för det mesta ”gubben”. 
Han var 42 år då. Han bodde i Hökviken 
och kom till skolan i sin T-ford. Innehav 
av ett sådant fordon höjde inte en lärares 
status. Han var inte heller någon lysande 
pedagog, men vi lärde oss ändå en hel del. 
Vi hade honom också i kristendom i fem-
man. En gång hände det att han reste sig 
plötsligt och frågade: ”Vem var mannen?” 
En pojke reste sig. Han hade suttit med 
en gummisnodd i handen och en bit av 
ett suddgummi. Plötsligt bar projektilen 
i väg och träffade svarta tavlan strax intill 
magisterns huvud. – Han var prästvigd och 
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hade också konfirmander i skolan. Det 
talades om att det var ganska livligt på de 
timmarna. En av stadens präster tyckte att 
det borde vara nöjesskatt på den under-
visningen! Undebeck flyttade från Falun 
efter några år. Kanske femton år senare 
dök han upp i kyrkan och presenterade 
sig. Han var då bortåt sextio år och gjorde 
ett sympatiskt intryck. 

Den andre läraren var Paul Rendahl 
som vi fick i matematik och fysik. Det var 
en stor lycka att vi fick en sådan lärare när 
vi skulle börja med algebra och Euklides. 
Han visste vad som kunde vara svårt för 
eleverna och förklarade allting grundligt. 
Han var humoristisk också. Som klassfö-
reståndare skulle han samla in uppgifter 
om tid för läxläsning. Det var en pojke 
som inte kom med dem i tid, och Rendahl 
sade till honom: ”När ämnar du förfat-
ta dem?” Vi fick honom också i kemi i 
femman och han väckte stort intresse för 
ämnet. Han var gift med en syster till Alf 
Ahlberg, och de fick en dotter som blev 
en betydande textilkonstnär. Hon vävde 
bl a en kormatta till Trefaldighetskyrkan 
i Gävle. Rendahl var extralärare och när 
det blev en tjänst ledig i hans ämnen ville 
rektor Vikar gärna ha honom kvar och 
försökte få tjänstens ämnen justerade så 
att det skulle passa honom. Men för SÖ 
gällde det formella mer, så det blev nej 
och Falun miste Rendahl. 

I femman mötte vi en ny lärare. Det 
var Herman Wallin, som på grund av sin 
diktion gick under namnet Fabo. Vi fick 
honom i franska och tyska. I början hade 

jag litet svårt att uppfatta vad han sade och 
tänkte att om det skulle gå dåligt i franska 
så var det hans fel. Snart vande jag mig och 
han gjorde mig intresserad av franskan. 
Rektor Vikar sade om honom att han 
kunde väl inte så mycket, men det som han 
kunde lärde han verkligen ut. Den första 
lektionen skulle han presentera franskan 
och började med att nämna att det finns 
olika slags ljud. Det finns oljud, sade han 
och slog näven i bordet, det finns toner 
och språkljud. Så kom han så småningom 
över till att säga att franskan räknas som 
världens vackraste språk. Vi fick lyckligtvis 
ha honom ett år till. Han var också kom-
munalt engagerad och var en tid ordfö-
rande i skolstyrelsen. Det berättas att de 
skulle tillsätta en lärare, och då framhölls 
det att en sökande var väl gammal. Prosten 
Ekström sade då att det inte behöver be-
tyda något; man kan ju tänka på rikspre-
sident Hindenburg. Wallin plockade litet 
i papperna och konstaterade att han inte 
kunde finna att rikspresidenten Hinden-
burg anmält sig som sökande!

Han var ungkarl men glad i god mat, 
och det syntes på hans figur. Det skämta-
des litet om det och någon ställde frågan: 
”Vad är det för skillnad på Åsgatan och 
Herman Wallin?” – ”Jo, Åsgatan går förbi 
stadshotellet, men det gör inte Herman 
Wallin.” Vi fick alltså inte behålla honom 
i andra ringen, men det året blev han sjuk 
i flera omgångar och avled. Jag tror att 
hela skolan var med på jordfästningen i 
Kristine kyrka och man minns den som en 
mäktig akt. Sorgen var stor.

Olof Andrén

Årsstämman 2013 med  
föredrag om ”Falun mer än  

gruva och korv”

Ulla Lundquist fängslar auditoriet med sin framställning om Falun på 
frimärken (se sid. 18).

Årsstämman ägde rum i Myntkabinettets Hörsal.  
Ulla Lundquist höll ett mycket uppskattat föredrag med titeln  

”Falun mer än gruva och korv” och avtackades med blommor och applåder.  
Därefter följde Årsstämma. Efter stämmoförhandlingarna serverades  
lunch i  restaurang Myntkrogen som ligger i anslutning till hörsalen. 
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§ 1 Ordförande Olle Eklund förklarar 2014 års stämma öppnad.

§ 2 Föredragningslistan fastställs.

§ 3 Att Årsstämman blivit stadgeenligt utlyst bekräftas av mötet då kallelse utsänts  
 till medlemmarnas registrerade adresser tre veckor före stämman.

§ 4 Till protokollförare utses Birgitta Fryking Larsson.

§ 5 Till justerare väljs Carin Atmer och Jan-Henrik Stake.

§ 6 Protokollet från föregående årsstämma föredras av ordföranden.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 har delats ut till samtliga.  
 Verksamhetsberättelsen föranleder inga frågor och läggs till handlingarna.

§ 8 Skattmästare Susanne Abenius hänvisade till utdelade resultat- och balans - 
 räkningar och konstaterade att föreningens ekonomi är god. Årets resultat var  
 12 048 kr. Avkastningen på placeringar uppgick till 2,7 % och föreningens till- 
 gångar var vid årets slut 312 995 kr. Fonderna såldes under slutet av året och  
 tillgångarna är nu placerade i fasträntekonton på Nordea och Marginalen Bank.

§ 9 Revisionsberättelsen föredras av revisor Kerstin Storåkers.

§ 10 Ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter för år 2013.

§11 Resultat- och balansräkningen fastställs samt beslutas att årets vinst,  
 12 048 kronor, tillförs kapitalet.

§ 12 Styrelsen föreslår att årsavgiften skall vara oförändrad 125 kronor för 2014.  
 Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 13 Anslaget på 4 000 kr till DGF används för att återknyta kontakten mellan GFK  
 och DGF. Stipendiet ur K A Lindströms fond fastställs till 400 kr och delas ut av  
 Falu Kommun.

§ 14 I enlighet med valnämndens förslag väljs styrelsen enligt följande:
 Ordförande  Olle Eklund
 Vice ordförande   Örjan Hamrin 
 Skattmästare  Susanne Abenius 
 Sekreterare  Barbro Nordwall
 Matrikelförvaltare  Marianne Karlén
 Klubbmästare  Björn Arnberg 
 Klubbmästare  Eva Asplund
 Klubbmästare  Birgitta Fryking Larsson
 Suppleant och klubbmästare  Britt Hellstrand
 Suppleant och redaktör  Magnus Hjelm

§ 15 Som revisorer kvarstår Ann Ahlberg och Kerstin Storåkers. 
 Som revisorssuppleanter kvarstår Kjell Ängelid och Sven Hamp.

§ 16 Till ordinarie i valnämnden kvarstår Mikaela Eckered, sammankallande,  
 och Anna-Carin Ousbäck. Som suppleant i valnämnden kvarstår Anna-Greta  
 Bjelvestad. 

§ 17 Övriga frågor. Frågan om hur föreningens överskott skall användas togs upp.  
 Ett förslag var att subventionera föreningens möten och ett annat att användas  
 till medlemsrekrytering. Ordföranden överlämnade dessa frågor att diskuteras  
 ytterligare av styrelsen. Lennart Franzén informerade om en nyutkommen bok  
 om Dalaregementets musikkår. Boken fanns på Årsmötet till försäljning.

Birgitta Lundholm (bild av henne på sid. 17) avtackades för sitt arbete som matrikel-
förvaltare med presentkort och blommor. Birgitta har under 10 år skött detta arbete på 
ett mycket förtjänstfullt sätt och varit en stor tillgång i styrelsen.

§ 18 Stämman håller en tyst minut till minne av de kamrater som det kommit till 
styrelsens kännedom att de lämnat oss under året:

Lisbet Bengtsson (1939), Ragnar Boll (1940), Sven Fahlstadius (1941), Nanna-Lisa 
Gilén (1939), Göran Hellsten (1940), Tage Jones (1935), Sven Lundberg (1951), Gudrun 
Ohlson (1938), Inga Svensson (1949), Ulf Tegth (1960), Ulla-Britt Tysklind (1950)

§ 19 Ordföranden förklarar Årsstämman 2014 avslutad.

Södertälje 2014-04-29

Vid protokollet 
Birgitta Fryking Larsson 

 

PROTOKOLL från FÖRENINGEN  
Gamla Falukamraters Årsstämma 2014-04-26
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Mona Hilding – i elegant kinesisk sidenjacka – berättar  om sin far. Bild: Britta Jonell Ericsson

En kylig höstdag sista lördagen i oktober 
samlades föreningen till sedvanligt 
höstmöte, som flera tidigare tillfällen ar-
rangerat i  Myntkabinettet vid Slottsback-
en. Ovanligt många ”kamrater” hade 
slutit upp för lyssna till  Monica Hildings 
fängslande presentation av sin bok om  
Ivar Ahlgrens, hennes far och Selma 
Lagerlöfs systerson, liv i Shanghai. Efter 
varma applåder och överlämnande av 
välförtjänta ”rosor” kunde kamraterna 
köpa signerade exemplar av boken. (Se 
sid. 34  för ett fylligt referat av boken och 
inköpskälla.)

Välsmakande lunch följde i Myntkabinet-
tets  matsal med inslag av allsång ledd av 
Björn Arnberg, klubbmästaren för höst-
mötet,  och en dråplig historia berättad 
av Lennart Franzén, något av en tradition 
vid föreningens mötet. 

Så var det dags att krypa djupt in i 
kappor, överrockar och  jackor, dra ner 
hattar, mössor och luvor över huvudet, 
vira varma schalar om halsen och stoppa 
händerna i handskar och vantar och ta 
språnget ut i den snåla blåsten kring 
slott och koja på väg hem – väl berikade 
till själ och kropp. 

Magnus Hjelm

Höstmötet 2014
Klass RIVb – student -63!
Redaktören har i mail till mig konstaterat 
att det inte fanns någon rapport från vår 
50-årsjubilerande studentklass i årsskrif-
ten förra året. Så här kommer en sådan! 
Vi var ca 15 kamrater från klass RIVb -63, 
som firade vårt jubileum på storträffen. 
Med det var vi nog den största gruppen av 
samlade gamla klasskamrater – och vi har 
faktiskt haft regelbundna tioårsträffar. 

Vi är några klasskamrater som umgås 
i Stockholm och som dragit ihop klassen, 
första gången vid 20-årsjubileet 1983. Då 
hade vi turen att GFK ordnade sin stor-
träff på Grand, och vi kunde ansluta till 
den. Vår klassföreståndare Bengt Liljen-
zin, som undervisade i svenska, historia 
och religion, var med oss den gången och 
det var ett glatt återseende! 

Vid 30-årsjubileet ordnade vi en egen 
träff, med vandring på stan med Örjan 
Hamrin och gamla filmer på museet. 
Middagen kunde vi ordna 
i VIP-stugan i Lugnets 
slalombacke med hjälp 
av faluboende kamrater. 
Hasse Hedström hade en 
skokartong med gamla 
bilder med sig, bl a från 
skolresan till Tyskland, 
som vi förlorade oss i. 
Det var tidig morgon 
när vi tumlade nedför 
backen… 

När det var dags att fylla 40 år så var det 
storträff igen. Den började vid gruvan 
och fortsatte med middag och dans i 
Kristinehallen, den gamla missions-
kyrkan. Vi var ett 15-tal som anslöt till 
programmet och vi hade sedan en egen 
lunch på museets restaurang på söndag-
en. 

Så var det alltså dags att fira 50-års-
jubileet förra året. Då hade GFK ändrat 
intervallet mellan storträffarna - så 
vi kunde samlas till storträff igen! På 
söndagen hade vi sedan en långlunch vid 
Gruvan i den härliga vårsolen. Nu be-
stämde vi att ses litet oftare i framtiden 
– och föreningens storträffar har varit en 
stor tillgång för vår planering!  Tack GFK 
för dem! 

Mikael Eckered

50-årsjubileum

Bengt Lärka, Britt Hellstrand, Hans Hedström,  
Erik Liljas och Birgitta Lundholm (Danielsson).
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Falun är känt sedan länge som en bety-
dande vintersportstad. Vad som är mindre 
känt är att det i Falun arrangerades Sve-
riges första officiella friidrottstävlingar 
redan 1792. Tävlingarna annonserades i 
Fahlu Wecko-blad den 12 oktober 1792 
och gällde: ”de fär-
digaste i simmande, 
löpande och kastan-
de” och blev alltså 
en trekamp.

Prissumman var 
Rd 10:-. Initiativta-
gare till tävlingarna 
var Gustaf Hal-
lin (1741 – 1813) 
och J. G. Gahn. 
Tävlingarna hölls 
i ”Noret” i Falun. 
Hallin var arrang-
ör och donator 
av prispengarna. 
Resultatet av 
tävlingarna pre-
senterades också 
i Weckobladet. De 
två följande åren 
hölls motsvarande tävlingar men därefter 
upphörde de. Halldin fick anställning 
i Kungl. Maj:ts kansli och flyttade till 
Stockholm. Halldin var ogift och i sitt 
testamente donerade han bland annat en 
summa pengar till Falu Trivialskola.
1882 – 1883 höll läroverkseleverna 

tävlingar i skidåkning, de första kända i 
Dalarna. Elever vid Falu Högre Allmän-
na Läroverk, årskurserna 4 – 7, tävlade 
våren 1883 i skridskoåkning och de 
skickligaste fick priser. På läroverkets 
idrottsplan anordnade Falu Gymnastik-

förening samma 
år fotbolls-öv-
ningar.

Ett par år sena-
re arrangerades 
den första riktiga 
skridskotävlingen 
på en bana vid 
ångbåtsham-
nen. De tävlande 
var indelade i 
fyra klasser, två 
med flickor och 
damer, två med 
ynglingar och 
män och priser 
delades ut till de 
två skickligaste i 
varje grupp. 

Den första 
skidlöpnings-

tävlingen med Falun son centrum hölls 
1897. Det var en distans-tävling Falun – 
Gefle. Fyra år senare, 1901, hölls en bud-
kavletävling med start i Falun – Krylbo 
– Enköping – Stockholm. Dessa tävlingar 
gick i obanad terräng.

Vinteridrottsfästen i Falun 1907
Ett för sin tid stort evenemang genom-
fördes den 21 till 25 februari. Inbjudan 
till tävling-arna i Falun var införd i års   -
skriften ”På skidor 1906 – 1907” och 
man försökte få med hela folket. Folk-
skolorna i Dalarna hade fått en inbjudan 
till grupptävling. En särskild publikation 
utgavs till Vinteridrottsfästen.

Både Selma Lagerlöf, Carl Larsson 
och Anders Zorn bidrog med artiklar 
i fäst-skriften. Arrangemangen var 
omfattande. 800 tävlande hade anmält 
sig. Med ledare och funktionärer ca 1000 
personer som skulle inkvarteras i en stad 
med 10 800 innevånare. Många extratåg 
hade satts in.

Tävlingarna inleddes med en budkavle -
tävling med 13 lag och starten gick 06.10 i 

Falun – alla tiders idrottsstad Älvdalen och fågelvägen var totala sträck-
an 128 km till stora delar i djup nysnö! 
Den sträckan hade mål i Mässbacken, 
därefter kom en 53 km sträcka till Lek-
sand varpå följde slut-sträckan till Falun. 
Slutsegrare blev Särna Skidklubbs lag 
som därmed tog Konungakannan, följt av 
Värml.-Dalas skidlöparförbund endast 6 
sekunder efter.

På lördagen pågick både hastighets-
åkning på skridskor och Officerarnas 
skid-tävlingar.

Söndagen ägnades åt ungdomens 
skidtävlingar och damernas följt av 
Folkskolebarnens grupptäflan. Skolung-
domens backlöpning resulterade mest i 
kullerbyttor, varefter den tävlingen sköts 
upp! Kl. 1 på dagen startade tävlingen i 
stora hoppbacken inför 6 000 åskådare.
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 Stockholmarna utmärkte sig och näst 
bästa var Sundsvallshopparna. Den kväll-
en skedde prisutdelning på Stora Torget 
och fackeltåg och fyrverkeri vid hopp-
backen. Följande dag avslutades spe-
len med både 60 och 30 km nationella 
längdlöpningar på skidor och dessutom 
travtävlingar på sjön Tisken på eftermid-
dagen.

Fästens avslutning skedde på afton-
en ”å h allmänna läroverkets med flaggor 
prydda högtidssal, som var till trängsel fylld 
av pristagare och åskådare. Landshövding 
Holmquist delade ut priserna och tal 
hölls i vilket skididrottens betydelse 
kraftigt betonades.
Det skulle dröja mer än 50 år innan Falun 
stod som arrangör för ett riktigt stort 
vintersportarrangemang. 1910 hölls SM 
på skridsko och konståkning och 1919, 
1935 och 1947 var Falun platsen för SM 
på skidor.

VM på skidor 1954
En riktigt stor händelse i Faluns moder-
na historia ägde rum i staden mellan 13 
och 21 februari 1954 då Falun arrangera-
de VM på skidor. 21 nationer deltog med 
ca 500 tävlande. Vädret var soligt men 
mycket kallt. Störst bland skidåkarna 
blev Vladimir Kusin som vann både 30 
och 50 km. Han var en ur den 51 man 
stora ryska truppen.

 En svensk skidåkare fick sitt genom-
brott under detta VM och det var Sixten 
Jernberg, som medverkade till att Sverige 
tog bronsplatsen på stafetten och han 

Svenska skidspelen
1952 fick Falun förtroendet att arrangera 
Svenska skidspelen som en generalre-
peti-tion inför det kommande världs-
mäster-skapet 1954. Uppgiften klarades 
utmärkt och 1959 blev Falun permanent 
arrangör av Svenska skidspelen. 

Under alla år har snötillgången varit 
det stora orosmomentet för arrangörerna 
men tävlingarna har gått att genomföra. 
Genom åren har vissa grenar tillkommit 
eller tagits bort. År 2005 var hittills det 
största deltagarantalet då 21 nationer 
deltog. 

var bäste svensk på en 4de plats på 30 
km. Trots kylan kom 25 000 åskådare till 
Lugnet för att se 50-km loppet och till 
backhoppningen i Källviksbacken infann 
sig smått otroliga 50 000 åskådare. Falun 
placerade sig på världskartan tack vare 
ett mycket lyckat Skid-VM. 
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1956
Cortina var värd för OS 1956 och där blev 
Sixten Jernberg den store mästaren på 
skidor. Han vann guldmedalj på 5-milen, 
silver på 15 och 30 km och brons i stafett. 
För de prestationerna tilldelades han 
Svenska Dagbladets guldmedalj Bragd-
guldet det året.

Sixten Jernberg ställde upp i tre OS i 
rad och vann totalt fyra OS-guld, tre silver 
och två brons och han var aldrig sämre än 
femma i någon av de olika starterna. På 
SM tog han 32 guldmedaljer och senare 
vann han Vasaloppet två gånger.

Med denna strålande karriär var det 
naturligt för svenska Postverket att välja 
ett foto på Sixten Jernberg till frimärks-

VM 1974
En förutsättning för att Falun skulle få 
arrangera ytterligare ett skid-VM var att 
staden skulle bygga en modern skid-
anläggning. Så skedde under en kort 
intensiv period 1971- 1972. Lugnethallen 
invigdes i december 1972 och 70- och 
90-meters hoppbackarna med bromsplan 
och läktare något senare.

Så var det då dags i februari för 1974 
års VM. Om 1954 varit i kallaste laget, 
blev det i stället problem med värmen 

häftet ”Vintersport på skidor” som gavs ut 
den 23 januari 1974 inför kommande VM 
i Falun.

Sixten Jernberg lär ha haft en av sin 
karriärs hårdaste dagar då han satt och 
signerade förstadags brev på Posten i 
Falun under utgivningsdagen. Han fick 
dagen! För detta evenemang var han inte 
tränad utan fick skrivkramp och måste ta 
pauser trots köerna runt honom!

denna period. Mildväder rådde och det 
var knappast någon snö alls i terrängen 
vid Lugnet. Ett kort möte hölls några da-
gar före invigningen, beslut måste tas om 
man skulle tävla eller inte. Det blev trots 
allt ja till att genomföra tävlingarna och 
fastän det milda vädret fortsatte lyckades 
VM-organisationen genom ett fantastiskt 
arbete göra ett bra VM. Snö skottades 
ihop utanför Falun och lastbilar gick i 
skytteltrafik till Lugnet.

 30 nationer deltog i tävlingarna och 
nu dominerade den östtyska truppen. 
För Sveriges del tog Tomas Magnusson 
en hedrande guldmedalj på 30 km. Den 
var extra viktig eftersom Sverige behövde 
revansch efter en fadäs på herr-stafetten, 
där laget diskvalificerades För Sveriges 
startman, Hans-Erik Larsson, lossnade 
ena bindningen på de nya plastskidorna 
redan inne på stadion. Han fick en ny 
skida av en västtysk ledare men efter ett 
par kilometer lossnade även den andra 
bindningen! Ännu ett skidlån men det 
betydde omärkta skidor i tävling och 
diskvalificering av laget. Enligt senare 
uppgifter skall skruvarna till bindningar-
na ha varit de gamla för träskidor och inte 
fungera i längden för plastskidor.

VM och skidstadion fick toppbetyg 
från alla håll och 160 000 åskådare såg 
tävlingarna. Ekonomiskt blev det trots allt 
en miljon i förlust på grund av snöbristen 
och de extra resurser som vädret krävt.

På söndagen kom äntligen den efter-
längtade segern för Sverige då Torgny 
Mogren tog guldmedalj på 50 km.
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EM på skridsko
Vi fortsätter med vinteridrott men flyttar 
till Kopparvallen och år 1955. Där avgjor-
des EM i skridskolöpning 4 – 6 februari. 
Bland de tävlande fanns Sigge Ericsson 
från Östersund som på lördagen lycka-
des vinna ett av dagens lopp, 5 000 m. 
Han var därmed en av de tre som på sön-
dagen hade chans att bli europamästare 

totalt. De övriga två var ryssar. På 1 500 
m blev Sigge trea och måste då slå 

Goncharenko med sex sekunder på 
det avslutande 10 000 m-loppet för att 
vinna. De 15 000 åskådarna på Koppar-
vallen (varav undertecknad var en) bjöds 
på stor spänning då Sigge Ericsson 
lyckades vinna med 30 sek marginal och 
därmed blev en mycket populär segrare. 

 

VM 1993
1993 fick Falun förtroendet att för tredje 
gången arrangera VM på skidor. Posten 
gav då ut frimärkshäftet ”Sportmästerskap” 
med sex olika märken med porto 6 kr 
gällande för utlandsporto. Marie Helene 
Westin avbildas som representant för 
skid-VM. 

Vädret var bästa tänkbara med god 
snötillgång. Till och med på öppnings-
dagen föll snö då Kung Carl IVX Gustaf 
invigde spelen inför 25 000 åskådare. 
Detta VM kom att domineras av norr-
männen på herrsidan och de ryska 
damerna på sin sida. Ett verkligt publik-
rekord för Sverige för ett arenaarrange-
mang slogs under fredagens herr-stafett 
4 x 10 km med minst 60 000 åskådare. 
Tyvärr misslyckades svenska laget på 
första sträckan och blev sexa. Det var 
förstås norrmännen som vann. 

Bandy
Kopparvallen har varit hemmaarena 
för en annan skridskoåkare, nämligen 
Bempa Ericsson, bandyspelaren. Bandy 
har spelats på elitnivå av Falu BS under 
många år. I samma knattelag i stads-

delen Elsborg spelade under uppväxt-
tiden också Håkan Sundin. De två kom 
så småningom att spela mot varandra i 
allsvenskan i bandy.

Berndt Arvid Ericsson, Bempa med 
bandysverige, debuterade i allsvenskan 
som 15-åring och i landslaget 1962. 
Han tog två SM-guld med Falu BS, fem 
VM-silver i landslaget, 3 VM-brons och 
höll länge målrekordet i division 1 med 
41 mål på en säsong. Han var allsidig och 
har representerat Falu BS i A- , B- och 
juniorlaget i bollsporterna ishockey, 
fotboll och bandy!

Bempa är en av spelarna på bandy- 
frimärkena från 25 januari 1979. Han 
avslutade karriären just 1979 efter att ha 
fört Karlstadlaget Boltic till SM-guld.

Den andre bandyspelaren, Håkan 
Sundin, var förbundskapten för bandy-
landslaget 1977 – 1985 och förde landsla-
get till VM-guld åren 1981 – 1983. Han 
fick flera utmärkelser som ledare, bland 
annat Kungamedaljen. Som aktiv vann 
han sex VM-silver och hann spela i fyra 
olika klubbar. Tyvärr gick han bort alltför 
ung 1996.Serie VM på skridsko 1966 foto United Press, gravör Cz Slania
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Sommaridrotter
En värdig representant för idrottsstaden 
var Falu Atletklubbs tyngdlyftare Hans 
Bettembourg (född 1944). Han slog 
13 världsrekord under sin karriär. Av 
dessa var 12 i grenen press, som numera 
är borttagen. Vid OS i München 1972 
var han en av guldfavoriterna men tog 
bronsmedalj i mellantungvikt. En trolig 
anledning är nog att han brutit båtbenet i 
ena handen alltför nära inpå tävlingarna. 
Under sin aktiva tid tog Hans medalj i 
EM, NM-guld, och SM-guld och satte ett 
flertal svenska rekord. 

Cykel
Cykel-SM arrangerades av Falu CK i juli 
1975 för första gången. Det vanns över-
raskande av hemmasonen Roine Grön-
lund, som slog tidigare olympier. Det var 
klubbens bästa framgång dittills.

Orientering
I juli 1985 intog 5-dagarsorienteringen, 
världens största orienteringstävling, Falu 
Kommun. Deltagarna, cirka 25 000, kom 
från 26 länder och de tävlade i 125 klas-
ser. De representerade allt från världselit 
till vardagsmotionärer från 86 – 7 år 
gamla. Invigningen skedde på Lugnet 
inför 30 000 åskådare. Där var också det 
största av tre olika tävlingsområden. 
Vädret var utmärkt och tävlingarna en 
succé.

Friidrott
Två friidrottsprofiler har förknippats 
med Falun under 2000-talet och det är 
tvillingarna Kallur. De är döttrar till An-
ders Kallur som spelade ishockey i NHL 
för New York Islanders. De föddes i USA 
1981 men flyttade sedan till Falun där de 
växte upp och fortfarande bor. De tävlar 

för Falu IK. Sanna var den som först sat-
sade på häcklöpning. Jenny valde först 
sprint men bytte till häcklöpning två år 
efter Sanna. Sedan dess blev de konkur-
renter vilket de sagt att har varit till stor 
nytta. Systern Jenny nådde gradvis inte 
samma framgångar som Sanna. 

Från att ha vunnit junior-VM år 2000 
fortsatte segrarna och titlarna ute i Eu-
ropa och världen för Sanna. Vid inom-
hus-VM i Moskva 2006 tog hon brons 
på 60 m häck och det året tilldelades 
Sanna Radio-sportens Järringpris. På 
våren 2008 satte hon världsrekord på 60 
m häck inomhus. Förväntningarna var 
därmed mycket stora på henne vid OS i 
Peking samma år. Hon hade bästa tiden 
på försöksheaten men föll så olyckligt i 
semifinalen att hon försvann ur täv-
lingen. Att det därmed skulle bli sex års 
skadefrånvaro kunde ingen ana.

Susanna Kallur har nämligen inte givit 
upp hoppet ännu om come back. Den 31 
januari 2015 skall hon stå i startblocken 
i Karlsruhe i Tyskland. Det var just där 
hon satte sitt världsrekord på 60 m 2008. 
Kan hon då vara tillbaka i världseliten är 
det verkligen en bragd! Systrarna Kallur 
har i varje fall varit härliga förebilder 
och representanter för sin generation 
och fina ambassadörer för idrottsstaden 
Falun och Sverige ute i världen.

Till sist
I skrivande stund vill jag nämna det kom-
mande stora skididrottsevenemanget VM 
som redan ägt rum då årsskriften public-
eras. Måtte vädret ha varit gynnsamt och 
arrangörerna lyckats i sitt uppdrag trots 
att regementet inte finns med tillgång till 
personal. Jag önskar att deltagarna skall 
ha nått goda resultat och givit åskåda-
re och TV-tittare spännande moment 
att minnas och därmed god reklam för 
Idrottsstaden Falun.

Artikeln är en utvidgning av min Hem-
bygds-filatelisamling ”Falun – mer än 
gruva och korv” som jag berättade om vid 
GFK:s Årsstämma i april 2014. Urvalet är 
högst personligt och gör inga anspråk på 
att vara historiskt heltäckande.

Ulla Lundquist
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Gren Placering Namn Resultat 

Flickor födda 1934-37
Löpning 1 Monica Pettersson 10.8
Höjd 1     ”             ” 1.45
Slungboll 2 Cecilia Carleholm 37.65
 5 Ann Marie Pettersson 33.49
 6 Monica Pettersson 30.54
Slungboll 2 Gunilla Hedman 40.08
 3 Majlis Lindström 39.16

En idrottstävling anno dazumal
Tisdagen den 15 september 1954 snart 
60 år sedan, var det en stor spännande 
tillställning på Dalregementets irottsplats, 
nämligen skolungdomens DM i fri idrott. 
Mer än 160 tävlande, från Mora i norr till 
Avesta och Ludvika i söder, hade kommit 
till Dalavallen för att visa 
vad de kunde prestera i olika 
grenar.

Rektor Sandberg hade 
stängt Läroverket och sett till 
att läktarna fylldes av hurran-
de elever. Det var gymnastik-
direktör Curt Holmquist vid 
Falu Läroverk som ansvarade 
för att allt fungerade som det 
skulle.

De duktigaste deltagarna var Börje 
Carlsson från Avesta, segrare i 4 grenar 
nämligen spjut, längd, kula och diskus. 
Göran Tägtström, som gått i Falu Läroverk 
men året innan slutat och återvänt till Bor-
länge Läroverk, var snabbast på 100 och 
400 m samt tvåa i längdhopp.  

Göran var så duktig att han senare fick 
delta i Finnkampen. En annan segrare från 
Borlänge var Dicander. Monica Pettersson 
från Läroverket och Gunilla Hedman från 
Valhalla var även de mycket duktiga. 

Läroverket och Valhalla mötte upp med 
hela 31 deltagare, 17 pojkar 
och 14 flickor och kunde 
ställa upp i alla åldersklasser. 
Idrottsgrenarna skilde till del 
mellan pojkar och flickor. 
Pojkarna skickade i väg dis-
kus, kula och sput, flicorna 
en slungboll. Pojkarna löpte 
100 och 400 meter, flickorna 
40 och 60 meter. 

För oss Gamla Falukamra-
ter kan det vara av intresse att se hur våra 
deltagare placerade sig enligt tabellerna 
här nedan. 

Jag tycker mig minnas att det hela 
slutade när solen gick ner, tapto blåstes på 
regementet och flaggan halades.

Per Ström (1.55 i höjd för 60 år sedan)

Gren Placering Namn Resultat 

Flickor födda 1938-39
Löpning 60 m 1 Gunilla Hedman 8.5
 2 Gunilla Janemark 8.9
Längd 2 Gunilla Hedman 4.34
 3 Margareta Gustavsson 4.23
 4 Margareta Norelius 3.98
Höjd 5 Ragnvi Holmstedt 1.15

Flickor födda 1940
Löpning 40 m 1 Märta Ölander 8.9
 4 Barbro Stigsdotter 9.3
Längd 1 Margareta Aulin 4.38
 3 Anne Charlotte Ringström 4.17

Pojkar födda 1934-35 
Längd 5 Gunnar Busk 5.52 m
Kula 5 Sven-Erik Hamp 10.44 m
Diskus 3  ”        ”       ” 24.50 m
Spjut 3 Gunnar Busk 37.10 m
 4 Lars-Erik Prosén 32.33 m
 5 Tore Svensson 31.16 m

Pojkar födda 1936-37
100 m 4 Carl Nisser 12.5 sek
Längd 3 Carl Nisser 5.70 m
 6 Sören Wilmer 4.91
Höjd 5 Per Ström 1.55 m
Kula 6 Håkan Gizelius 1.18 m
Spjut 2 Torsten Ehlin 42.35 m

Pojkar födda 1938-39
80 meter 6 Sven Bodin 10.05 
Höjd 3 Göran Carlbäck 1.50
Stav 3 Svante Thorén 2.90
Kula 2 Erik Larsson 11.90
 6 Olle Björkman 10.25
Spjut 1 Erik Larsson      Bravo! 44.57
 2 Hans Sköld           ” 42.80
 3 Bo Andersson       ” 38.36

Pojkar födda 1940
Längd 2 Hans Wetterfors 5.41
Kula 3 Hans Teorin 10.32
 4 Hans Wetterfors 10.20
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Läroverkets betydelse för idrottens  
utveckling i Dalarna
Skidåkningens ädla konst har mycket 
gamla anor i Norden. Det visas bl.a. av 
bilder på skidåkare på 3000 år gamla 
hällristningar från bronsåldern i Norge. 
Mossfynd av skidor i Ärnäs, Älvdalen och 
i Fåsåsmyren i Mora bekräftar att dalfol-
ket åkte skidor vid vår tideräknings början 
för ca 2000 år sedan.  Sveriges äldsta 
avbildade skidåkare finns på en mäktig vi-
kingatida runsten vid Balingsta prästgård 
i Uppland. I de isländska sagorna kan 
man läsa om många skickliga skidåkande 
vikingar. Den främste av dem alla hette 
Hemming Aslaksson och har fått en egen 
saga nedtecknad. Han bodde i trakterna 

kring dagens Tärnaby och var lika skicklig 
på att åka skidor på längden som utför 
och uppför. 

I slutet på 1700-talet börjar det komma 
mer detaljerade uppgifter om skidtävling-
ar. Åren 1792-1825 arrangerades i Norge 
mindre tävlingar för allmogen i backåk-
ning och korta terränglopp. En av de mer 
kända norska skidrännarna från denna tid 
var Trysil-Knut, som har fått låna ut sitt 
namn till skidmuseet i Trysil. Vid samma 
tid uppsattes år 1808 en avdelning friskyt-
tar i Särna socken, en bataljon om 100 
man ”…at öfvas som skidlöpare…” i syfte att 
sköta gränsbevakningen mot Norge.

Idrott vid Gamla Läroverket 
I Carl Steffenburgs ”Minnen från Skolan och 
Gymnasium 1814-1822” beskrivs elevernas 
nöjen, däribland skidlöpning, som blev 
på modet då en prästson från Transtrand 
kom in på skolan, hade skidor med sig 
och anskaffade flera par på beställning 
av kamrater vid läroverket, ”…hvarefter det 
blef ett jäktande kring berg och backar”.

På 1820-talet började man att utbilda 
s.k. gymnastikofficerare vid P.H. Lings 
Centralinstitut för gymnastik i Stock-
holm. Från Dalregementet kommendera-
des år 1835 A.W. Schultzberg dit och året 
därpå ledde han de första gymnastik- och 
fäktövningarna på Rommehed. Några 
år senare skickades underlöjtnanten 
Gustaf Nyblaeus på samma utbildning 
och han kom att få en stor betydelse för 
den fortsatta utvecklingen. Fler gymnas-
tikofficerare utbildades och kom även att 
tjänstgöra som gymnastiklärare i de sko-
lor som nu började växa fram. Från 1842 
vet vi att sådan undervisning förmedlades 
vid Kyrkskolan i Stora Tuna. Liknande 
verksamhet ägde rum vid skolorna i Säter 
och Hedemora något senare.

Vid Falu lärdomsskola uppfördes i 
början på 1850-talet en särskild gym-
nastikbyggnad, där eleverna drillades i 
gymnastik och exercis med trägevär m.m. 
När det nya läroverket invigdes 1865 så 
hade en ny större gymnastikbyggnad 
uppförts strax söder om läroverket. 
Gymnastikofficeren O.F. Lagergren, som 
anställdes vid läroverket 1878, kom att få 
en avgörande betydelse för att utveckla 

och bredda de fysiska aktiviteterna vid 
skolan i Falun på 1880-talet. Där bildades 
Falu Gymnastikförening 1880 som den 
första idrottsföreningen i länet och 1883 
en skridskoklubb, där Lagergren ingick i 
styrelsen.

Dalarnas första skidtävling
Samma år som gymnastikföreningen 
bildades, 1883, anordnade den idrotts-
intresserade O.F. Lagergren de första 
kända skidtävlingarna och backtävling-
arna i Dalarna, endast ett år efter det att 
de första kända svenska skidtävlingarna 
anordnats vid Bellvue i Stockholm.

Tävlingarna i Falun var rena läro-
verkstävlingar där endast elever del-
tog. Längdåkningen genomfördes på 

Gymnastikövning i Falu läroverks gymnastikbyggnad ca 1900. Foto i Dalarnas museum.

Helmer Lagergren (1862-1947), segrare i den första 
 kända skidtävlingen i Dalarna 1880. Blev senare post-
mästare och en nitisk person– och hembygds forskare  
i Falun. Foto från 1884 i Dalarnas museum.
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Tisken och backhoppningen ägde rum 
på Kvarnbergets östra sluttning ned 
mot Slussen. Segraren i skidåkningen 
hette Helmer Lagergren, född 1862, och 
brorson till gymnastikofficeren. Hel-
mer belönades med 2 kr för sin bedrift. 
Året därpå flyttades backtävlingen till 
Järlindsberget, nära den plats där de 
nuvarande hoppbackarna står. 

Läroverkets skidtävlingar och back-
hoppning fortsatte de följande åren. I 
årsredogörelserna för 1881-1882 nämns 
att skid- och skridskotävlingar anordnats 
och att priser utdelats till de främsta. 
Även 1882-1883 nämns att eleverna  
lämnats lov fyra gånger under året för  
att idka skidlöpning och skridskogång. 
”På en af dessa dagar egde en täfling i 
skridskoåkning rum mellan lärjungar ur 4-7 
klasserna, vid hvilken priser utdelades till de 
skickligaste.”

Märkligt nog nämns det inte i redogö-
relsen 1882-1883 att även skidtävlingar 
ägt rum samma vinter. Dessa refereras 
däremot i en artikel i tidningen Dal-
pilen den 9 mars 1883, där man kan 
läsa:”Täfling i skidlöpning mellan lärjungar 
af här varande allmänna läroverk egde rum 
dels den 21 februari och dels den 2 dennes. 
Omedelbart efter täflingens slut sist nämnda 
dag utdelade läroverkets inspektor, landshöf-
dingen och kommendören C. Treffenberg de 
pris, som prisdomarne tillerkänt de skickligas-
te bland de täflande samt stälde dervid några 
varmhjertade ord till ungdomen om sportens 
och gymnastikens betydelse och berättigande 
vid sidan af de bokliga studierna.”

I längdåkningen tilldelades första priset 
till Sigurd Dahlbeck, andra pris till 
Gustaf Sandgren, tredje pris till Hans 
Hansson och ett fjärde pris till Oskar 
Carlgren. För skicklighet i backåkning, 
en tävling som ägde rum den 21 februari, 
gick första pris till Sigurd Dahlbeck samt 
tre andra pris till Oskar Carlgren, Carl 
Treffenberg och Lars Sporr. Därutöver 
belönades ytterligare sex elever för sina 
insatser.

Några detaljerade beskrivningar av 
tävlingarna, tävlingsplatsen, banans 
längd, terrängförhållanden, åktider och 
åskådare finns tyvärr inte i referatet. 
Däremot kan man utläsa av tidningens 
väderleksrapporter att det varit ganska 
kallt, -15 grader, vid backhoppningen 
den 21 februari, men svängt om mot 

högre temperaturer med vårliga vindar 
ett par dagar senare. När längdlöpningen 
ägde rum den 2 mars rådde blidväder 
med 2-8 plusgrader i skuggan. ”Dags-
mejan har derföre tärt ganska hastigt på 
snön”, tillägger tidningsreportern.

Arrangören O.F. Lagergren hade gott 
stöd av andra lärare, bl.a. norrlänning-
en lektor Grundström och en kapten 
Westerlund. Rektor C.J. Dahlbeck kom 
från Piteå och hade troligen även han ett 
idrottsintresse liksom läroverkets inspek-
tor, landshövding Curry Treffenberg, vars 
äldste son Carl var en duktig skridsko-
åkare och hade undervisats av en profes-
sionell konståkare i Härnösand innan de 
kom till Falun.

Segraren Sigurd Dahlgren – en synner-
ligen begåvad elev.

En möjlig anledning till att skidtäv-
lingarna 1883 inte nämns i läroverkets 
årsredogörelse, kan kanske vara att 
segraren i såväl längdåkning som back-
löpning var son till rektorn Carl Jonas 
Dahlbeck. Sonen Sigurd Dahlbeck föddes 
i Falun 1866 och skulle fylla 17 år 1883. 
Pojken skrevs in vid Falu högre Allmänna 
Läroverk, klassiska linjen, 1876 och tog 
studentexamen 1884 med mycket goda 
vitsord. Han studerade därefter juridik 
vid Uppsala universitet och tog en jur.
kand.-examen 1892. Efter olika förord-
nanden som domare öppnade Sigurd 
Dahlbeck eget advokatkontor i Sundsvall. 
Han var även aktiv som politisk opposi-
tionsman och kom senare att verka inom 
arbetarrörelsen.

Sigurd Dahlbeck bröt upp från juristbanan 
1914, då hans första roman publicerades 
under pseudonymen Erik Fahlman. Titeln 
på boken var ”Firman Åbergson” och den 
handlade om en rik och mäktig handels-
man i Falun under den brytningstid vid 
mitten av 1800-talet, när industrialismen 
svepte fram över landet med nya lagar och 
förordningar liksom en järnväg, som med-
förde helt nya förutsättningar för handeln. 
Debutromanen möttes med lovord och 
den okände författaren nominerades till 
Nobelpriset i litteratur. Författarskapet 
fortsatte med essäsamlingen ”Teckningar” 
och romanen ”General  Döbeln” 1915. Åren 
1915-1916 erhöll Dahlbeck statsanslag till 
vittra författare.

Sigurd Dahlbeck fick genom sina resor 
ett starkt intresse för de norrländska 
bygderna, hans föräldrars hembygd, båda 
var från Piteå. År 1917 flyttade Dahlbeck 
till Överkalix och ägnade mycket tid åt 
hembygdsforskning och kulturminnesvård 
inom Torne- och Kalixområdet. Han blev 
riksantikvariens ombud i Norrbottens län 
och gjorde etnografiska museiföretag åt 
Nordiska museet i Tornedalen. 1925 utgav 
han en kulturhistorisk skildring med titeln 
”Skidorna och Torne-Kalix folk”.  
Sigurd Dahlbeck avled i sitt hem i Lansjärv, 
Överkalix den 27 februari 1932.

De tidiga skid-, backhoppnings- och 
skridskotävlingarna vid läroverket i Falun 
och de idrottsföreningar som där bildades 
utgjorde grunden för den moderna idrotten 
i Falun och Dalarna.

Daniels Sven Olsson. 

Sigurd Dahlbeck (1866-1932), segrare i skidlöpning 
och backhoppning i Falun 1883. Foto från ca 1875 i 
Dalarnas museum.



3534

  

Efter att ha gått arbetslös några månader 
anställdes han vid den kinesiska tullen 
där han kom att stanna i 30 år. Ivar triv-
des bra i Shanghai trots att det politiskt 
var en mycket turbulent tid i Kina. Han 
fick med egna ögon se våld och väpnade 
konflikter, som var främmande för de 
flesta svenskar. Han fick uppleva hur 
olika krigsherrar slogs mot varandra, 
genomlevde den japanska ockupationen 
och slutligen inbördeskriget mellan 
nationalister och kommunister där kom-

Vid föreningens höstmöte i oktober 2014 
berättade Monica Hilding medryckande 
om sin fars, Ivar Ahlgren (1894–1959), 
liv i Shanghai, skildrat i hennes nyligen 
utkomna bok. Ivar växte upp i Falun och 
tog studenten där, troligen 1913.   
Här nedan har författaren välvilligt ställt 
samman ett fylligt sammandrag av sin 
bok med ett urval av bilder. Boken är 
baserad på korrespondensen mellan Ivar 
och Gerda, hans mor, omfattande drygt 
700 brev, med författarens kommentarer 
och en kortfattad beskrivning av Kinas 
historia under första hälften av 1900-ta-
let. Monica Hilding har velat återge en 
berättelse om ett ganska lugnt borgerligt 
liv i Falun och en tidvis dramatisk och 
kaotisk vardag i Shanghai och samtidigt 
ge en kompletterande och delvis ny bild 
av relationen mellan systrarna Lagerlöf. 

    Red.
 
Min far, Ivar Ahlgren, utbildade sig till 
sjöbefäl vid Kungliga Sjökrigsskolan 
och tjänstgjorde därefter som styrman i 
handelsflottan några år. Men arbetslös-
heten var stor bland sjöbefäl så 1921, när 
han var tjugosju år gammal, gav sig iväg, 
på vinst och förlust, till Kina för att söka 
lyckan. Han var övertygad om att han 
skulle få en tjänst i något av de många re-
derier som fanns i Shanghai. Det visade 
sig vara omöjligt eftersom britterna hade 
mer eller mindre förtur till befälstjänster. 

munisterna, med Mao i spetsen, stod 
som segrare i oktober 1949. Han skrev i 
ett brev: En bomb från de kinesiska trup-
perna lyfte bort en del av mitt tak medan 
jag åt frukost, så jag samlade ihop mina 
rakgrejor och gav mig iväg hux flux. Det 
var dock ej lätt att taga sig ut då gatustri-
der pågingo både framför och bakom 
mitt hus. Till slut var det ej annan råd än 
att springa tvärs genom eldlinjen och det 
gick bra fast nog var det spännande.  I 
fyra år bodde han på en patrullbåt vid in-
loppet av floden Huangpuh, på stranden 
låg Woosung forts, som skulle försvara 
Shanghai och som bombades i flera om-
gångar. Men han klarade sig mirakulöst 
nog trots allt.

Hemma i Falun bodde Ivars föräldrar 
Johan och Gerda, Selma Lagerlöfs syster. 
Systrarna stod varandra mycket nära och 

anledningen till att Selma bosatte sig i 
Falun var att systern med familj bodde 
där. Selma bodde på flera olika adresser 
tills hon 1907 köpte en gård, som kom 
att kallas Lagerlöfsgården. Samma år 
köpte hon tillbaka Mårbacka, som efter 
ombyggnationen blev hennes perma-
nenta bostad. 1919 flyttade Gerda och 
Johan med de då hemmavarande barnen 
Helena och Ivar, in i Lagerlöfsgården. 
När Selma längre eller kortare perioder 
kom på besök, delade man hushåll. 
Gerda och Johan levde ett ganska lugnt 
borgerligt liv. Johan var jägmästare vid 
Stora Kopparbergs Bergslags AB. 

Gerda och Ivar skrev regelbundet till 
varandra. I breven skrev Gerda om allt 
från observationer vid fågelbordet, om 
den lata katten, om familjens och vän-
nernas väl och ve, om bankkrascher och 

BOKANMÄLAN

Falun Shanghai T/R 
Selma Lagerlöfs systerson i Kinesiska tullens tjänst

Ivar Ahlgren på patrullbåten vid Woosung, Shanghai 
1924. Bild: Monica Hilding. 

Selma Lagerlöf i Jerusalemrummet i Lagerlöfsgården. Tapeten i bakgrunden skildrar Nåsbornas avfärd.
Bild: Monica Hilding.
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personliga konkurser, om strejker och 
politik i Sverige, om beredskapstidens 
alla vedermödor men också om de fina 
fester och festligheter hon fick vara med 
om tillsammans med syster Selma. Som-
maren 1931 kom kronprins Gustav Adolf 
och kronprinsessan Louise till Mår-
backa. Gerda var med på lunchen och 
rapporterade kortfattat till Ivar: Utmärkt 
god mat och fina viner, en hovmästare 
från Karlstad serverade. Moster höll ett 
vackert, väl framsagt tal. Kronprisen 
tackade. Allt var över på 2 timmar. De 
kungliga talade vid oss alla och upp-
vaktningen voro älskvärda menniskor. 
Gerda fick också vara med vid galaföre-
ställningar på Operan och Dramaten när 
Selmas verk sattes upp.

Gerda följde med stigande oro utveckling-
en i Kina genom radio och tidningar. När 
Ivar efter nio år, sommaren 1930, kom 
hem för första gången till Falun försökte 
hon övertala honom att stanna i Sverige 
för gott. Ett jobb måste det väl gå att ord-
na, kanske kunde han hjälpa moster på 
Mårbacka. Men Ivar återvände till Shang-
hai. På sommaren 1935 insjuknade Johan 
och dog men Ivar kunde inte åka hem. 
Selma stängde Mårbacka och bosatte sig 
i Falun ett halvår för att vara ett stöd för 
sin syster. Först 1936 kunde Ivar resa hem 
och fick då vara med om att gravsätta sin 
far på Östra Ämterviks kyrkogård. Året 
därpå berättade han för första gången om 
blivande hustrun, kinesiskan Annie och 
fostersonen Johnnie. De gifte sig 1938 och 
familjen utökas efter hand. 1945 föddes 
jag och tre veckor senare drabbades Ivar 
av en stor sorg när Annie hastigt insjuk-
nade i purpurfeber och dog inom några 
timmar. Mitt i all kaos som rådde i landet 
blev han stående ensam med fyra små 
barn! Efter ett par år gifte han om sig med 
Amy, även hon kinesiska.

Under slutet av 1930-talet blev livet 
allt svårare i Shanghai med svindlande 
inflation, brist på mat och bränsle. Ivars 
familj klarade precis livhanken, men hade 
inte råd att värma upp bostaden ordent-
ligt. Han skriver: Man blir van vid allt, 
emellertid, och en rumstemperatur av 
3–8 grader har ej visat sig oöverkomlig. 
Ungarna ha använt fotsida kinesdräkter, 
stoppade med bomullsvadd och ha ej känt 
kylan alls. 

Boken är utgiven på Mårbacka Förlag. Formgivning och tryckning har finansierats av  Konung Gustaf 
VI Adolfs fond för svensk kultur, Stiftelsen Längmanska kulturfonden och Axel och Margaret Ax:son 
Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Boken kan beställas på Mårbacka förlag info@marbacka.com och kostar i dagsläget 200 kr + frakt eller 
via order@bokus.com för 241 kr ink frakt. Den kan också beställas i de flesta bokhandlar. Förf. kommer 
gärna och föreläser om boken och kan nås på  monica.hilding@blixtmail.se.

1947 ansökte Ivar om tjänstledighet ett år 
och tog familjen, sin nya hustru och tre 
döttrar, med sig till Sverige för att hälsa 
på. Båtresan tog en månad. 
När det var dags att återvända ansågs 
läget i Kina vara så oroligt att Ivar läm-
nade familjen, som utökats med en liten 
dotter, i Lagerlöfsgården hos Gerda och 
systern Helena, som hade ärvt gården 
vid Selmas död, och återvände ensam till 
Kina för att försöka rädda sin pension. 
Han blev kvar till 1951 då han helt ovän-
tat blev uppsagd från tullen med omedel-
bar verkan och ombedd att lämna landet. 
Med tiden hade Ivar nått en hög position 

Familjefoto 1947. I bakre raden Helena, Amy,  Gerda  
och Ivar Ahlgren. I främre raden: Monica, Julia och 
Alice Ahlgren.

inom tullen och för den nya regimen gick 
det inte an att en utlänning kunde befalla 
över en kines. Samtidigt i Falun höll man 
som bäst på med förberedelserna för 
familjens återvändande till Kina. Det blev 
en bråd tid för Ivar med allt som skulle 
ordnas innan avresan. Framför allt måste 
han ordna för fostersonen Johnnie, som 
inte fick lämna landet. Till slut kunde 
han med stor lättnad, som han skriver, 
korsa gränsen till Hongkong, varifrån 
han skulle borda båten till Europa. Gerda 
fick glädjande nog än en gång se sin son. 
Hon dog året därpå, 90 år gammal.

Monica Hilding
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Den 20 oktober 2014 träffades 22 
gymnasister från DGF och Olle Eklund, 
Örjan Hamrin, Susanne Abenius och Eva 
Asplund från GFK på kafé Focus i Falun. 
Syftet var att återuppta kontakten och 
utbyta tankar och att ge och få informa-
tion om varandra. 

Vi fyra informerade om vad GFK är 
och berättade lite om hur det var på vår 
tid. Då var det runt 100-talet som tog 
studenten varje år och det fanns ett gym-
nasium. Nu har Falun ca 10 gymnasie-
skolor och närmre 1000 studenter varje 
år. Att lyckas få med nyblivna studenter 
till GFK tror vi oss inte om. Kanske sår vi 
ett frö för framtiden när det är dags för 
dagens studenter att fira 40- och 50- års-
jubileum.

DGF strävar nu efter att bevara gamla 
traditioner med bl a rundvandring med 
ena foten i rännstenen och offrande i 
brunnen vid Graumans hörna och står 
också för festligheter kring studentex-
amen med fanborgen. Gymnasisterna 
är inte medlemmar i föreningen utan 
DGF utgörs av två styrelser, den ena från 
avgångsklassen och den andra från näst 
sista ring. Man söker medlemskap i den 

Träff med Dala Gymnasistförening
yngre styrelsen och tillsättningen av 
styrelsemedlem liknar ett anställnings-
förfarande med bl a intervju. Intentionen 
är att få stor spridning med medlemmar 
från flera skolor. Yngrestyrelsen utgör 
fanborgen.

 GFK stöder DGF med ett årligt 
bidrag. DGF:s önskemål är att köpa in 
nya kavajer till fanborgen och söker nu 
om bidrag till detta. Ett bra förslag som 
beviljas.

År 2018 fyller DGF 150 år och vi 
erbjuder ett samarbete kring ev. ar-
rangemang den våren. Då är det nya 
DGF- styrelser, men vi kommer att hålla 
kontakt bl.a. genom det nya ansök-
ningsförfarande som gäller för det årliga 
bidraget på 4000 kr från GFK.

Mötet är öppet och trevligt och det 
är pigga och glada ungdomar vi möter. 
Bland DGF:s uppgifter ingår att finna 
och bevara visor. Flera visor och ett 
vishäfte kommer tack vare dagens träff 
att nå dem. 

Träffen avslutas med att gymnasis-
terna under ledning av äldrestyrelsens 
sångfågel Alva Lundell sjunger några 
visor för oss. Helt underbart! 

Susanne Abenius och Eva Asplund

Bilden visar fanborgen våren 2014
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Nya medlemmar år 2013 
Namn  Examensår Klass Skola
Esbjörn Adamsson  1960 RIV4 Falu HAL
Birgitta Berglöf  1974 E Falu HAL 
Margareta Berglöf   
Jan Åke Bosell  1960  Handelsgymnasiet
Harald Eneroth   
Anders Schuber  1960 RIV4 Falu HAL
   
Avlidna som kommit till vår kännedom under 2014
Namn Fd namn  Examensår  Klass Skola Född år
Bengt Frendin  1941 RIII3 Falu HAL 1921
Nanna-Lisa Gilén Liss 1939 LIV4 Falu HAL 1919
Lars Gustafson  1968 AIII3 Falu HAL 1949 
Göran Hellsten  1940 RI3 Falu HAL 1923
Bengt Johansson  1945 RIII3A Falu HAL 1924
Iris Liljeholm Björklund 1952 RIII3 Falu HAL 1932
Sven Lundberg  1951 LIV4 Falu HAL 1932
Lennart Nirs  1946 RIII3A Falu HAL 1926
Gudrun Ohlson Åberg 1938 LIV4 Falu HAL 1920
Stig Pettersson  1948 RIII3 Falu HAL 1929
Gunilla Stibeck  1965 AIII3B Falu HAL 1945
Ulf Tegth  1960 RIV4 Falu HAL 1941

I januari 2015 hade föreningen 431 medlemmar, varav 193 ständiga och 238 betalande.  
12 av medlemmarna är hedersledamöter.  

Ändringar i matrikeln
Vasaloppets Veteranklubb bildades 1987 
för skidåkare, som kommit i mål åtmins-
tone 30 ggr.  Klubben har mer  än 800 
medlemmar, bland dem Torsten Löfgren 
från Falun.  Inom klubben finns ”30-, 
40- och 50-loppare” motsvarande brons, 
silver och guldmedlemsskap.

 När Torsten Löfgren, student vid 
gamla läroverket 1958,  hade ”loppat” 
femtio gånger, skrev han  om sina 
upplevelser i spåret mellan Sälen och 
Mora (Årsskriften 2011). Han är  nu uppe 
i 53 lopp, den längsta obrutna serien i 
Vasaloppets historia. Han hoppas finnas 

på startlinen i Sälen även 2015. (Några av 
klubbmedlemmarna har åkt fler Vasalopp 
än Torsten i en kombination av Vasalopp 
och Öppet Spår  eller i en bruten serie. 
Största antalet har har Bengt Eriksson 
från Sälen med 60 lopp)

Det finns andra Vasaloppsåkare från  
gamla läroverket, som hunnit klocka upp 
ett imponerande antal Vasalopp. En av 
dem är en studentkamrat till Torsten Löf-
gren, GFKs nuvarande ordförande, Olle 
Eklund. Han är nu uppe i åtminstone 24 
lopp och har därmed ett medlemskap i 
veteranklubben ”inom räckhåll”

Magnus Hjelm

“Mångloppare” i Vasaloppet
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GYNNA VÅRA ANNONSÖRER 
Vid nyttjande av våra annonsörer tala om att Du är från GFK.

HEDERSLEDAMÖTER (Årtalet för utnämningen inom parentes) 
Lalla Hård af Segerstad (1995), Anders Johansson (1984), Ulla Lanner (1987),  
Ann Lewis Lloyd (2008), Bertil Lindén (2010), Agneta Lindsjö (2010), Ulla Lundquist (2007), 
Karin Marvick (2010), Christina Nordell (1987), Gunnel Nordlundh (2010),  
Gitt Rosander Gerhardsson (2011), Rune Sjödén (1998).
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