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Den stora händelsen under 2010 var 
Gamla Falukamraters jubileums stor-
träff i Falun, 90 år efter före ning ens 
bil dan de. Den imponerande åldern 
föder eftertanke. Under de gångna 
åren har förutsättningarna för före-
ningens verksamhet ändrats kraf-
tigt. Falun har fått flera gymnasier. 
Därigenom har den naturliga an knyt-
ning till en traditionell skola för svun-
nit. Dagens studenter använder nya 
kontakt former. Men kom muni ka tio-
nen inom Gamla Falukamrater har 
också förbättrats med hjälp av hem-
sida och e-post. 

Hittills har föreningen klarat för-
änd ring arna. På lång sikt finns det 
en utmaning! Föreningen avser, lik-
som tidigare, att satsa på attraktiva 
arrangemang, att intensifiera med-
lemsvärvningen och att använda 
den nya kommunikationstekniken 
till medlemmarnas fromma. Gamla 
Falukamrater har också tagit initia-
tiv till ett samarbete mellan landets 
kamratföreningar i syftet att utbyta 
erfarenheter. Ett möte är planerat i 
Stockholm under 2011. Hittills har 
19 av omkring 25 existerande för-
eningar anmält intresse i att delta i 
mötet. Vi hoppas att detta samarbete 
skall leda till att vi alla kan möta 
framtida förändringar i omvärlden 
på ett effektivt sätt.

Som tidigare nämnts i Årsskriften, 
har vi värdefull egendom att för-

valta i form av föreningens arkiv. 
Styrelsen har därför adjungerat vår 
förre ordförande Ann Lewis Lloyd 
som arkivarie, bland annat med upp-
gift att slutföra katalogiseringen av 
inkomna dokument och att övervaka 
överföringen av samlingarna till 
kommunarkivet i Falun. 

Slutligen ett tack till föreningens 
funktionärer och medhjälpare för 
ett värdefullt och omfattande arbe-
te under 2010. Ett särskilt tack till 
Lokalkommittén i Falun för dess en-
gagerade arbete med jubileumsstor-
träffen. 

Hic haec hoc!

Olle Eklund

Ordföranden har ordet

GFK:s styrelse 2010: Olle Eklund, 
Birgitta Lundholm, Örjan Hamrin (SL), 
Gitt Rosander, Sassa Larsson (SL), 
Birgitta Fryking-Larsson, Göran Krantz,
Gugge Lindqvist (L), Björn Arnberg, 
Eva Asplund (SL). 
L=     Ledamot i Lokalkommittén i Falun
SL = Ledamot i styrelsen och i Lokal-
kommittén i Falun

Foto: Gitt Rosander
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Redaktören har ordet

Det har varit en lätt uppgift att 
samla in material för den här Års-
skrif ten. Många bidrag har influtit 
spon tant. Redaktören har även kun-
nat ”lägga händerna på” ett trev ligt 
manu skript, där många lärare och 
medarbetare vid läroverket/gymna-
sie skolan under senare tider pro fi le-
ras. Skildringen visar att farhågorna 
för att ”originella” lärare inte längre 
exi ste rar är betydligt överdrivna. 
Det finns fort farande mångt och 
mycket, som det kan och bör skrivas 
om, i dagens gymnasieskola! 

Rubriken ”Falu-Nyheter” har åter 
in förts. Kristinegymnasiet har hängt 
på gärsgårn igen men i skrivande 
stund verkar det som om skolan blir 
kvar i Läroverksparken och inte om-
byggd till administrations bygg nad. 
Men hotet mot skolsamlingarna i 
Falun kan komma att öka med den 
föreslagna minskningen av golv-
arealen för gymnasie skolorna och 
uthyrningen av överskottsutrymme-
na. Lyckligtvis har GFK:s tidigare 
mång åriga ordförande Ann Lewis 
Lloyd åter trätt in i ledet och axlat 
upp  giften som arkivarie. Därmed 
har föreningen en person ”på plats”, 

som kan hålla ett vakande öga på 
hän del se utvecklingen. Välkommen 
tillbaka Ann!

I det här häftet har inne hålls för-
teck ningarna för de tio senaste år-
gång arna av Årsskriften tryckts. För 
dem som har kastat gamla år gång ar 
kan alla artiklar läsas på den CD-
skiva som föreningen lät fram stäl la 
till jubileumsstorträffen förra året. 
Den kan fortfarande beställas hos 
skatt mästaren Göran Krantz. Det är 
ock så värt att gå in på GFK:s hem-
sida, www.gamlafalukamrater.se. 
Där finns bl.a. många fler bilder från 
jubi leums stor träffen och andra sam-
man komst er under året än som kan 
rym mas i Årsskriften. 

Slutligen hjärtligt tack till annon-
sörerna för deras stöd, i år många 
fler än på länge. 

Magnus Hjelm

Presstopp! Presstopp! Ingeborg 
Hermelin, falustudent och frejdad 
lektor i latin, får en gata uppkallad 
efter sig i Nya Källviken i Falun. 
Den äran delar hon med åtta andra 
damer. 

Lars Eriksson, lars@ntfa.net, har svarat för formen och Stocken-Snabb-
tryck AB, Sollentuna, info@stocken.se, för tryckningen av Årsskriften 2010. 
Manu skript och bilder för Årsskriften 2011 kan sändas till redaktören,
magnus_hjelm@hotmail.com, eller till sekreteraren, gitt.rosander@swipnet.se.
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Wilken Wilkenson (1879–1955)
En presentation av Föreningen Gamla Falu kam ra  ters grundare till före-
ningens 90-årsjubileum.

Gymnasisten
Den 4 juni 1898 hölls muntlig mo gen-
hets prövning vid Falu läro verk. Stu-
dent klas sen omfattade åtta real are 
och åtta latinare. En av realarna var 
Hanses Vilken Andersson, bond son 
från Rättvik. Hans studiehåg var så 
stark att han avstod från sitt arv om 
han fick studierna bekostade från 
hemmet.

Bland studentkamraterna fanns 
en Gottfrid Eriksson från Gråsala i 
Svärdsjö. Både han och Vilken kom 
senare att byta familjenamn. De 
nya namnen blev Vilkenson (längre 
fram stavat med W) och Tiller. Det 
som förenade dessa två var att de 
till hörde en liten krets av tro en de 
gym na sister. Vilken kom in i kret sen 
först under sista terminen. Enligt en 
hävda tecknare var han förut med i 
ett gäng som ”spelade kort, brukade 
svor domar och festade litet smått”. 
Efter jullovet kom han tillbaka som 
full ständigt förvandlad. Detta be rod-
de på att han i samband med sin fars 
sjukdom och död genomgått en reli-
giös kris.

Missionskallelsen
Nu hände det sig att en karisma tisk 
pre di kant och missionsvän besökte 
Falun året därpå (1899). Denne var 
ut sänd för att vär va missi o nä rer till 
Kina. Ge nom kon takt med en lä ra re 

vid läro ver ket fick han adres ser na 
till Vilken och Gott frid. Dessa upp-
söktes och lät sig påverkas. Som för-
beredelse för arbetet i Kina måste 
de genomgå en ut bild ning. Efter en 
resa via London kom de till en bibel-
skola i Chicago, Moody Bible Insti-
tute. Deras gemen sam ma tid vid sko-
lan blev dock kort. Om detta skriver 
Gottfrid i sina minnen: ”… Dessutom 
blev jag snart en sam på mitt rum 
då min kamrat av vek från tron och 
kallelsen, blev farmar dräng en tid 
i Wisconsin för att om sider, ving-

Wilken Wilkenson
Fotograf okänd, omkring 1953
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klippt, återvända till hem lan det, där 
han dock med tiden blev en bemärkt 
man i staten …”.

Enligt vad Vilken själv berättat 
berodde ”avfallet” på att en av lä-
rar na gjort otillbörliga närman den 
vilket gjorde att viljan att bli mis sio-
när försvann. Han lämnade där med 
bibel skolan och vandrade norrut till 
Milwaukee där han tog an ställ ning 
hos en farmare. Efter ett års hårt ar-
bete blev hans hem längtan för stark 
och han återvände till Chicago där 
han för intjänade pengar och i lag 
med en annan Rättvikskarl köpte ett 
parti japanska cyklar som de sålde 
i Sverige. Cyklarna avyttrades med 
stor förtjänst och efter att ha upp-
repat affären några gånger kunde 
Vilken återvända till Rättvik och där 
betala tillbaka de pengar som en fri-
kyrko församling några år tidigare 
hade samlat in för att bekosta hans 
Kina mission. För Vilken hade denna 
åter betalning varit ett hägrande mål 
ända sedan den dag han lämnade 
bibel skolan i Chicago. 

Uppfi nnaren
Under mitten av 1910-talet gjor-
de Vilken Vilkenson sitt livs stora 
scoop. Han utvecklade sin MULTI-
DIVI, ett komplement och en kon-
kur rent till den mekaniska räkne-
maskinen. Den tillverkades i Rättvik 
och fick avsättning både i Sverige, i 
Europa och i Amerika. Den blev en 
av familjens födkrokar till 1960-talet 
då den slogs ut av miniräknaren. 
MULTI-DIVI är en till en bok sam-
lade ytterst väl genomtänkta multi-

pli ka tions- och divi sions tabeller. Den 
användes framför allt i butiker och i 
banker. Det kan tillfogas att GFK:s 
vice ordförande, Sassa Larsson, be-
rättat att han under sin skoltid an-
vände MULTI-DIVIn i samband 
med att han vid årsskiftet 1956/1957 
extra knäckte på Kopparbergs Läns 
Spar bank. Räntorna skulle vara kla-
ra för att kunna införas i spararnas 
bankböcker när banken öppnade den 
2 januari.

Vid bedömningen av MULTI-DIVI 
bör man tänka på att varje siffra sat-
tes för hand med blytyper. Enligt 
yngste sonen, Mats Wilkenson, upp-
går antalet tecken till långt över två 
miljoner. Allt sattes för hand av upp-
hovs mannen själv – ett mastodont-
arbete. Det anmärkningsvärda var 
inte bara sättningen som sådan utan 
att alla siffror också skall ha blivit 
riktiga. Mästaren bakom verket lo-
vade 1 000 kronor till den som kunde 
påvisa räknefel i boken.

Idégivare till Föreningen Gamla 
Falukamrater (GFK)
Som en följd av Vilken Vilkensons ini-
ti a tiv blev året 1920 ett händelse rikt 
första år i vår förenings historia.

Den 31 januari 1920 hölls ett kam-
rat möte på hotell Kronprinsen i 
Stockholm. De kallade var skol kam-
ra ter som på 1890-talet studerat vid 
Falu läro verk. Vid mötet uttalades en 
öns kan om att man borde sam man-
träf fa mera regel bundet för att få till-
fälle att åter upp leva gamla minnen. 
En inte rims sty rel se utsågs med upp-
gift att göra upp förslag till stadgar.
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Den 20 maj 1920 hölls ett kon sti tu e-
ran de sammanträde på Stall mäs tare-
gården. Då beslöts att före ning en 
skulle heta Föreningen Gamla Falu -
kam ra ter. Dessutom antogs stadgar 
för föreningen.

Den 16 november 1920 avlät den 
ny bil da de föreningens sekreterare 
Vilken Vilkenson ett upprop med 
”manande rader”. Dessa börjar: ”I 
gode Dalamän … Den världs om fat-
tan de sammanslutningen mellan f.d. 
stu de ran de vid Falu läroverk väntar 
att Du skall ifylla bilagda an mäl-
nings blankett …”.

Den 4 december hölls ett höst möte 
på Restaurant Rosenbad i Stock-
holm.

Om detta och mycket annat för täl-
jer styrelsens berättelse för före ning-
ens första verksamhetsår 1920. Vid 
detta års slut räknade föreningen 120 
med lem mar, varav den äldste var 75 
och den yngste 22 år gammal.

Visionär om en svensk bilindustri
Åren 1922–1924 reste Wilken Wilken-
son varje vinter till USA i affärer. 
Där kom han att fundera över att det 
var all deles på tok att vi svenskar 
im por te ra de sådana mängder bilar 
sam ti digt som våra egna verkstäder 
gick för halv maskin. Hösten 1923 
tog tan kar na form genom en artikel 
som han sände till Stockholms Dag-
blad. Han bad att artikeln skulle in-
föras oförändrad. Den var nämligen 
skriven med heta pulsar och för att 
lätta på sinnet. Han fruktade därför 
att något av stilens omedelbarhet, 
värme och kraft kunde gå förlorad 

vid eventuella ändringar. Artikeln 
publicerades i oförändrad form den 
28 november 1923. 

I amerikansk press påstods att ar-
ti keln tilldragit sig stor upp märk sam-
het och att den skulle ha dis ku te rats 
på ett möte på Teknologföreningen i 
Stock holm.

Tidningsartikeln är återgiven i 
GFK:s Årsskrift 1975 s. 26–29. Den 
har där rubriken: ”Ett framtids per-
spek tiv – Sverige en stormakt på bil-
till verk ningens område. En opti mis-
tisk appell av en amerikansk-svensk 
upp finnare.”

Trots efterforskningar har något 
pro to koll från det av Wilkenson om-
nämn da mötet på Tek no log före ning-
en inte påträffats.

Sedan den första Volvobilen, 
”Jacob”, lämnade bandet våren 1927 
fick Wilkenson göra en åktur i denna. 
Enligt en uppgift från äldste sonen, 
tekn. dr Erik Wilkenson, lär mot-
tagan det vid mötet med Volvochefen 
Assar Gabrielson ha varit kyligt. Det 
kan ha berott på att Wilkensons arti-
kel var okänd och att Wilkenson sågs 
som en lycksökare.

Den första VOLVO-bilen, ”Jacob”.
Modell Foto: Marianne Pereira (2010)
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I den etablerade historie skriv ning-
en om Volvos förhistoria om nämns 
inte Wilkensons artikel. I stället 
upp ges KF-chefen Albin Johan sson 
(1886–1968) som idégivaren. Han 
skul le ha inskridit när de två pion jä-
rer na Assar Gabrielson och Gustaf 
Larsson i december 1925 tagit fram 
en icke realiserbar kalkyl för en 
komp lett bilfabrik. Albin Johan sson 
häv da de att man skulle be stäl la de-
tal jer na från olika företag och ha en 
hop sätt nings fabrik för själva fär dig-
stäl lan det. Och så blev det ju.

Detta var precis i linje med Wilken 
Wilkensons tankegångar i arti keln 
från hösten 1923. Med nu va ran de 
kun skap borde ingen kunna hävda 
annat än att Wilken Wilkenson va-
rit en siare som förtjänar en fram trä-
dan de plats inom den svenska tek nik-
historien. 

Hembygdsvännen
Wilken Wilkenson hyste en nästan 
religiös hängivenhet till sin hemby, 
Röjeråsen. Denna sin hängivenhet 
omsatte han också i handling. Ett 
utsiktstorn i Röjeråsen, en bastu och 
en bystuga vittnar om omsorgen för 
hembyn. Han blev där ”en klockarfar 
som skulle allt bestyra”.

Mer att läsa:
Vilkenson, Vilken: Upprop. Cirku-
lär skrivelse ”I gode Dalamän” 18 no-
vem ber 1920.

Wilkenson, Wilken: Fader Wilkenson 
har ordet. Tidningsartikel gav upp-
hov till svensk storindustri. GFK:s 
Årsskrift 1945, s. 15, 16.
Stolpe, Herman & Stolpe, Sven: 
Boken om Albin Johansson (1969), 
del 2, sid. 228.
Bergsman, E. Börje: Visste ni att 
”Wilken” hade visioner om VOLVO? 
GFK:s Årsskrift 1975, s. 24–29.
Lindh, Björn-Eric: VOLVO – Person-
vagnarna från 20-tal till 80-tal 
(1984).
Stålbrand, Gunnar & Ekström, Carl: 
Svenska bilar 1842–1997. 151 olika 
märken (1997).
Bergsman, E. Börje: Två missio närs-
kandidater för hundra år sedan. 
GFK:s grundare och hans kamrat. 
GFK:s Årsskrift 1999, s. 12–19.
− : Wilken Wilkensons vision om en 
svensk bilindustri. GFK:s Årsskrift 
1999, s. 30–32.

E. Börje Bergsman
Lennart Franzén

Röjeråsens utsiktstorn, byggt 1928/1929
Fotograf: Wilken Wilkenson.

Ur Dalarnas Hembygdsbok 1976.
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Det är inte många skolföreningar 
som kan ståta med en historia som 
sträcker sig tillbaka till 1920! Gamla 
Falu kamrater firade sin före nings 
nittio år med en gedigen fest i da-
garna två.

Festligheterna inleddes redan 
klockan tio på lördagen med regi stre-
ring och kaffe med bulle. Den stora 
entré hallen till Dalarnas Museum 
vim lade av glada gamla falu stu den-
ter som kramades och upptäckte läro-
verks ungdomen bakom dagens något 
mer fårade drag. Halv elva motade 
Örjan Hamrin in halva skaran, unge-
fär sextio personer, i före läs nings-
salen, där han sedan visade bild spelet 
Staden som försvann och kun nigt 
kom men te rade bilderna, som väckte 
både nostalgi och ibland för stäm-
ning. Färg bilderna från 1940, -50 och 
-60-talen kompletterades med ny tag-
na bilder med samma motiv. Nästa 

grupp fick sedan samma upp le vel se, 
medan den första försökte få en sitt-
plats för lunchen i Kopparhatten.

Efter lunch samlades vi alla utan-
för Konsthallen, där Örjan på en stor 
karta pedagogiskt visade stadens ut-
veckling från gruvfolkets område vid 
Kop par bergs kyrka och Borns kungs-
gård till köpmännens kvarter runt 
Falan, slätten vid Hälsingtorget. När 
Örjan kom till Elsborgs historia, fick 
han inte stå oemotsagd. Plötsligt dök 
Elsa från Slottet upp och berättade 
hi sto rien på sitt vis.

Örjan och Lennart Franzén tog se-
dan hand om var sin grupp för rund-
vand ring i stan. Solen, som stekt vid 
Konst hallen, avlöstes av häftiga regn-
sku rar vid Stora Torget, men buss-
kuren skyddade de flesta av oss. Här 

Jubileumsstorträffen 29-30 maj 2010

Magnus Hård af Segerstad som Axel 
Lindmarker. Foto: Örjan Hamrin.

Per -56 och Birgitta Pellebergs ser 
glada ut på Dalarnas museum. 

Foto: Gitt Rosander
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blev det mycket tal om Selma La ger-
löf och om Centralpalatsets historia.

I regnet fortsatte vi till det som en 
gång hette Grand Hôtel. Där mötte 
Axel Lindmarker i egen hög person 
upp i Lustgården och berättade sin 
histo ria om den fattige oäktingen 
som blev hotellkung.

Genom den nyrenoverade läro-
verks parken med klibb alen, skänkt 
av GFK, gick sedan vandringen till 
vår gamla skola, där vi givetvis sam-
la des i aulan. Där finns nu sköna få-
töl jer, inga gamla träbänkar längre! 
Örjans berättande övertogs av gamle 
rektorn Carl Jonas Dahlbäck, som 
var en skicklig skolledare 1865–1899 
och uppenbarligen en sträng sådan. 
Förutom att ligga bakom upp rust-
ningen av det nedgångna elemen tar-
läro verket initierade han också ska-

pan det av flickläroverket, som fick 
namnet Valhalla.

Därefter var de dags att gå hem 
och som Sassa Larsson, högste an-
sva rige för jubileumsfestligheterna 
sa, ”byta strumpor”. Så skedde, för 
när vi återsamlades på kasern går-
den för en drink, hade festkläderna 
kommit på. Drinken var tillagad ef-
ter systrarna Bovins recept på Falu-
bränn vin, starkt, sött och med smak 
av bakbordets alla kryddor. Enligt 
Örjan Hamrin avsedd som en dryck 
för damer medan herrarna drack 
punsch – betydligt svagare.

Så slogs dörrarna upp till Dalasalen 
och alla två hundra fick leta sig fram 
till rätt bord. De äldsta, stu den ter-
na, från 1938 till 1950, fick för sä-
ker hets skull sitta närmast buffé-
bordet. Där satt de fem som nästan 
var årsbarnen med föreningen, 1940 
års studenter: Hans Augustinson, 
Ragnar Boll, Anders Johansson, och 
Martha Mellqvist Frisell. Lalla Hård 
af Segerstad, som lämnade Walhalla 
1938 och tog studenten i Uppsala 
1940, ingick i gänget.

God mat, drycker efter behag, 
Sassa Larsson hälsade väl kom  men, 
stäm ningen steg. Ord fö ran de Olle 
Eklund harangerade de fem nyaste 
heders med lem mar na Ann Lewis 
Lloyd, Bertil Lindén, Agneta Carl-
bäck Lindsjö, Karin Marvick och 
Gunnel Berglund Nordlundh. Alla, 
utom Ann, som kommer att få sitt 
senare, fick ett diplom som bevis på 
sin nya värdighet. Olle tackade även 
lokal kommittén för deras goda arbe-
te med Jubileumsstorträffen.

Magnus Hård af Segerstad som rektor 
Dahlbäck. Foto: Gitt Rosander
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tör … Hon framförde flera arior, men 
applåderna innebar att hon inte fick 
lämna salongen utan ett extra num-
mer. Mera kultur fanns vid bok bor-
det med falulitteratur, där också den 
nya CD-skivan med alla årsskrifter 

Ett uppskattat inslag i firandet 
var sång av operasångerskan Anna 
Eklund-Tarantino med ackompanja-

Dansen tråddes till ljuvliga toner av 
Berkas familjekvartett förstärkt med 
Håkan Nyblom. Tenorsax: Johan B. 
-96. Klarinett: Håkan Nyblom -56. Bas: 
Per B. -87. El-piano: Fader ”Berka” 
(Bergqvist) -57. Trummor: Stefan B. 
-88 (skymd bakom Håkan Nyblom).

Foto: Gunnel Lindqvist

Sassa Larsson -58 hälsar väl-
kom men. 

Välljud från Anna Eklund-Tarantino, 
opera sångerska, vid middagen på Dala-
salen. Foto: Örjan Hamrin

Nya hedersledamöter. Bertil Linden, -55, 
Agneta Lindsjö -59, Karin Marvick -58, Gunnel 
Berglund Nordlundh -57. 

Foto: Gunnel LindqvistFoto: Gunnel Lindqvist.
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såldes till det facila priset av hundra 
kronor.

Sen ljöd annorlunda musik då 
Berkas kvintett spelade upp till dans. 
Den ljusa försommarnatten var både 
ljum och lång …

På söndagen passade ett trettiotal 
kamrater på att gå ned i den nya be-
söksgruvan.

Gitt Rosander GerhardssonMats Johansson Olsmats -52, Olle -58 
och Margareta Eklund i dansens virvlar.

Foto: Gunnel Lindquist

Else Samuelsson Anders-
son -50 och Johan Killan-
der -46 studerar musik-
häftet.

O, gamla klang och ... Björn von Malm-
borg, Inger Ågren Grundelius, Bengt 
Holmkvist, alla -56.

Eva Lundberg Ek -61 i 
gott sällskap med Lars 
Persson Fälding -63.

Ingrid och Staffan -57 
Rosander ”förevigade” av 
svä gerskan och systern 
Gitt.

Sven Bellskog -57 får ett påpekande.

I jubileumsvimlet på Dalasalen:
(Foton: Gitt Rosander)
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70-årsjubilerande studenter
Vid Gamla Falukamraters jubileums-
storträff i Falun den 29 maj 2010 var 
den äldsta gruppen de som tog stu-
denten 1940. I den särskilda träffen 
kvällen före storträffen deltog fem 
av dessa studenter som framgår av 
bifogad bild. Gruppen hade inför 
storträffen även haft kontakt med 
ytterligare ett tiotal gamla student-
kamrater, som av olika skäl tyvärr 
inte kunde komma. Vid mötet di sku-
te ra des minnen från våra gemen-
samma skolår, bl.a. med hjälp av ett 
under lag i form av skolkatalogen med 
de tre avgångsklasserna 1940, bil-

der från studentdagarna och några 
tidigare träffar, som 40- och 65-års-
jubileerna, samt en lärarförteckning 
från slutet av 1930-talet. De närva-
rande berättade lite om sig själva och 
hälsningar framfördes från dem som 
inte kunde vara med.

Ingrid Hillström kunde tyvärr 
inte vara med under själva storträf-
fen men då anslöt Lalla Hård/Ekwall 
(Valhalla 1938) Stockholm och stu-
dent Uppsala 1940.

Gruppen planerar att från 2011 
träffas årligen i Stockholm.

Ragnar Boll

Vid bordet närmast kameran till vänster Anders Johansson (R III b) Stockholm 
samt Ingrid Hillström Melin (L IV) med sin son Svante, som kört ner henne 
ner från Östersund. Mitt emot närmast kameran Hans Augustinson (R III a) 
Halmstad samt Martha Frisell Mellqvist (R III b) och Ragnar Boll (R III b), båda 
från Stockholm.
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60 år sedan studenten
Har det faktiskt gått sextio år sedan 
de där härliga majdagarna, då vi 
stormade ut ur läroverksporten mot 
den ljusnande framtid? Otroligt! Vi 
tillhörde en privilegierad generation 
jämfört med tidigare – för oss låg värl-
den öppen. Några av oss tog chansen 
att resa ut i världen, de flesta åter-
vände, men kvar blev Gunilla Fulton 
Lindgren i USA och Allan Carlsson 
Embrell i Tyskland. Deras tankar 
gick nog till oss tjugotvå, som fira-
de vårt 60-årsjubileum i Falun maj-
dagarna innan Gamla Falukamrater 

begick sitt 90-års dito.
Planeringen för jubileet började 

redan strax efter jul och resulterade 
i en jubileumsmiddag hos Cari Anna 
i Domänverkets högt belägna loka-
ler med utsikt över Tisken mot hela 
stan. Tjugotvå kamrater mötte upp 
av de femtioen som tog studenten 
1950. Vilka klasser de gick i? Det har 
ingen betydelse. Latinare och realare 
känner sig sedan länge som en enda 
stor familj. Flera hade velat komma 
men hälsan och andra orsaker sat-
te käppar i hjulet. Tolv har lämnat 

Bakre raden: Cajsa Carlgren (Lindsten), Gunnar Erkes (Olsson), Ingemar Nåsell 
(Matsson), Göran Andersson, Lars Lind, Ingvar Landgård, Stig Daniels, Ulla 
Brauner (Augustinsson), Göran Dubois, Jan-Erik Halmsved (Johansson) och 
Ulla-Britt Tysklind. 
Främre raden: Lisbet Anvill (Högberg), Kerstin Johansson, (Gerd Lundgren), 
Elisabeth Pålsson (Zander), Per Gezelius, Ulla Kristensson (Wallenström), 
Maria Lindqvist (Arnö), Gitt Gerhardsson (Rosander), Margit Lenman (Bäver), 
Ulla Blomberg (Andersson), Berit Henricssen (Norrbohm) och allra längst fram 
Kerstin Lundgren. Foto: Gitt Rosander
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kamratkretsen.
Gulnade studentmössor – en del för 

stora, en del för trånga – en ganska 
skraltig sång men hjärtat i en sann 
student kan ingen tid förfrysa! De 
flesta av oss har träffats regelbun-
det under åren, senast i Gagnef för 
två och ett halvt år sedan. Minnen 
blandades nu med ”rapporter om nu-
läget” tills det blev dags att bege sig 
hemåt i den ljusa men kyliga vårnat-
ten.

Nästa dag öppnade Elisabeth 
Zander Pålsson som så många 
gånger förr generöst sitt Lövänget i 
Sundborn för oss. Några av kamra-
terna från gårdagen kunde inte vara 

med, några tillkom och några med-
förde ”icke-jubilarer” men alla kände 
det varmt och gott att få fortsätta 
träffen. Gagnefborna med Margit 
Bäver Lenman i spetsen utlovade ett 
nytt halvtidsjubileum hösten 2012. 
Dit ser vi fram!

Men festligheterna var inte slut 
med det, för några av oss. Nytillkomna 
Else Andersson Samuelsson, samt 
Elisabeth och jag representerade år-
gång -50 på Gamla Falukamraters 
Jubileumsstorträff med anledning 
av föreningens nittio år. Vi var pla-
cerade vid ”Äldste-bordet”, men där 
var vi yngst!

Gitt Rosander Gerhardsson

Örjan Hamrin berättar om Egnellska 
huset för Gamla Falukamrater vid 
jubileumsstorträffen. 

Foto: Ulla Lundquist

Falu-Nyheter
Kristineskolans framtid
I oktober lade Kommunfastigheter 
på uppdrag av kommunstyrelsen och 
skolförvaltningen fram ett förslag 
på hur delar av kommunens lokaler 
skulle utnyttjas. Förslaget innebar 
bl.a. att i Kristineskolan (gamla läro-
verket) kunde läggas ner och bygg-
na den användas av den kom mu na la 
förvaltningen. Många stämmor höj-
des mot förslaget bl.a. bland gymna-
sie eleverna, som snabbt bildade ett 
elev nät verk ”Bevara våra skolor”. 
Efter en offentlig debatt sändes ären-
den till skolnämnden, som i mitten 
av december föreslog att alla kom-
munala gymnasieskolor, inklusive 
Kristineskolan, skulle bibehållas 
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med krympta utrymmen för under-
visningen och överblivna golvytor för 
uthyrning. (Saxat ur FK 2010 10 21 
och 2010 12 17.) 

(Beslutet är inte slutgiltigt. Det kan 
rivas upp av nyvalda kommunfull-
mäktige för 2011! Red.anm.)

Egnellska huset 
Huset byggdes 1903 och är en av 
de första byggnader som ritades av 
Faluns förste stadsarkitekt Klas 
Boman. Uppdragsgivare var Gustaf 
Egnell, disponent för Dala Bryggeri 
AB. Boman hyrde själv en av husets 
paradvåningar under många år. I 
augusti 2007 eldhärjades huset svårt 
och en ny brand utbröt i byggnaden 
i april 2008. Nu är huset på väg att 
byggas upp igen med de gamla fasa-
derna bevarade. Detta till en beräk-
nad kostnad av 89 miljoner kronor. 
Sveriges Television blir först med att 
flytta in i det nya huset med sin hela 
verksamhet. I övrigt är det tänkt att 
huset ska fyllas upp med kommunala 
verksamheter när det står helt fär-
digt den 1 september 2011 (Saxat ur 
FK 2010 10 11)

Vårdträd på Fisktorget 
”Fisktorget börjar nu bli färdigt. 
Bänkar är utsatta och stenläggning-
en är klar. Urnor med tulpaner kom-
mer att sättas ut under nästa vecka, 
bergkörsbärsträd har satts vid kan-
ten mot Östra Hamngatan till, och 
sedan i går finns ett valnötsträd plan-
terat mitt på torget. Valnötsträdet är 

parbladigt och kommer att ge fina 
frukter och blommor som syns. När 
det är färdigväxt kommer det att 
vara tio till tolv meter högt. Vi tror 
att vårdträdet kommer att bli till en 
fin samlingspunkt och har därför 
valt att sätta bänkar runt trädet, 
jag tycker att vi gjort ett spännande 
trädval”, säger Peter Garvö.

I närheten av Fisktorget finns 
även en parkdel närmast Faluån, där 
en staty av Selma Lagerlöf kommer 
att stå. Den parken ska få ett eget 
namn är det meningen. (Saxat ur FK 
2010 10 04)

Redaktören

Peter Garvö, landskapsingenjör, fram-
för det nya vårdträdet

Foto: Falu Kuriren
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Om Årsskriften och dess redaktörer

Årsskriften
Sedan Gamla Falukamrater grunda-
des 1920 har sjuttioåtta Årsskrifter 
tryckts. Under senare år har fyra se-
parata matriklar utgivits och fått ett 
löpande nummer i årsskriftsserien. 

Under lång tid angavs endast årta-
let för de utgivna Årsskrifterna men 
sedan 2000 (n:o 68) har också häftes-
numret tryckts. 

Innehållsförteckningar i individu-
ella häften har tryckts sedan 1996. 
Dess förinnan hade Börje Bergsman 
för tjänstfullt katalogiserat inne-
hållet i Årsskrifterna för perioden 
1921−1973 och numrerat häftena. 
Den informationen trycktes 1974. 
Då hade det allra första häftet ännu 
inte hittats. Det fick nummer 0, när 
det så småningom dök upp! Rune 
Sjödén gjorde en uppföljning av inne-
hålls förteckningarna, tryckt 1989. 
Därefter har innehållsförteckningar 
för tioårsperioder publicerats, de se-
naste i det här häftet.

Föreningen hade stora planer för 
sin publikation. Den utkom till en 
början med två häften per år och 

1925 lovade redaktionen storstilat 
”att kamraterna i fortsättningen kom-
mer att få ett nummer i kvartalet”! 

Så blev det inte! Det blev ett num-
mer per år, några sammanslagna 
årgångar och ingen utgivning alls 
under elva föreningsår. 

Speciellt magert blev 1930-talet 
med totalt fyra årgångar, förmod-
ligen på grund av dåliga tider och 
minskande medlemsantal under de-
cenniets första hälft. Det nedskurna 
antalet trycksidor i några årgångar 
talar också sitt tydliga språk om ett 
begränsat inflöde av manuskript. 

Redaktörerna
1921−24: Carl O Lönnqvist (1880−
1943, student 1898), officer vid Norr-
bottens regemente, senare gymna-
stik direktör vid Vasa gymna sium i 
Stock holm. Medlem av Gamla Falu-
kam ra ters första styrelse och dess 
första redaktör. Redan i första num-
ret manar han ”att var och en måste 
känna sig såsom medarbetare om 
tid skriften skall kunna utkomma re-
gelbundet med fylligt innehåll av in-

I den här översikten följs Årsskriftens skiftande historia, presenteras re-
daktörerna, granskas manuskriptkällorna och omnämns tryckerierna 
under de gångna nio decennierna. Översikten utgår från informationen i 
årsskrifterna men många luckor har fyllts i vid trevliga kontakter med an-
höriga, arkiv och förvaltningar, gamla falukamrater och f.d. redaktörer. 
”Brasklapp”: Med så många spårade årtal och uppgifter under nästan ett 
sekel kan felaktigheter mycket väl ha insmugits sig i texten. Redaktören 
inför gärna rättelser. 
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tresseväckande eller muntrande art”, 
en litania som varje redaktör efter 
honom upprepat med varierande ef-
fekt!

1925−28 Une H Skarstedt (1893− 
1966, student 1812), tidningsman, 
son till Waldemar Skarstedt, Falu 
Kurirens grundare, och medarbetare 
i tidningen, sedermera redaktör och 
ombudsman vid Svenska Tidnings-
 ut givare föreningen i Stockholm. 
Både far och son bidrog med artiklar, 
Une om lektorn P G E Theorin, Walde-
mar om teckningsläraren Carl Erik 
Käll ström. Andra Falu Kuriren när-
stående medarbetare drogs också in 
i för fattar cirkeln, som Öman = Axel 
Östberg, tidningsman och skicklig 
kari ka tyr tecknare. Därmed inled-
des en ännu bestående tradition, som 
inne bar att redaktören använder 
”beställ nings skrädderier” eller själv 
för fattar bidrag för att kunna fylla 
Års skriftens sidor i brist på material 
från medlemmarna. 

Une Skarstedt lämnade redak törs-
posten efter fyra år, sannolikt på 
grund av Waldemar Skarstedts och 
Falu Kurirens vacklande hälsa mot 
slutet av decenniet.

1929−35: För GFK följde sex år utan 
Årsskrift. Ett enstaka nummer ut-
kom 1930 vid tioårsjubileet, troligen 
med sekreteraren Joseph Kyhle
som redaktör. 

1936−39,(42,48): Gustaf Freden-
holm (1893−1964, student 1912), 
stationsskrivare vid Stockholms cen-

tral. Invaldes i styrelsen 1933, kom 
att bekläda många styrelse pos ter 
inklu sive ordförandeposten och är 
före ningens hittills enda heders ord-
förande. Under den aktuella perio den 
var han föreningens sekreterare, men 
måste även ha fungerat som redaktör. 
I Årsskriften för 1939 säger han att 
”i brist på redaktör har jag även i år 
efter bästa förmåga fått ihop en liten 
skrift” och i Årsskriften för 1942 sä-
ger redaktören (Torsten Wigardt) att 
”Nu har som sagt Gustaf Fredenholm 
satt sig i sinnet att det skall utkomma 
en ”Gammal Falukamrat” om året 
och då gör det nog det också, även om 
han skall skriva nästan hela tidning-
en själv. Som han har gjort med det 
här numret”. 

1940,42: Torsten Wigardt (1908−
1950, student 1927), journalist. Med-
arbe tade i Falu Länstidning, Dala-
Demo kraten och Aftontidningen. I 
Års skriftens dödsruna 1950 står att 
han ”ofta bidrog till att få års publi-
ka tionerna till stånd” och att ”hans 
refe rat från ett par storträffar med 
rätt betecknas som dyrgripar” (bland 
annat 1939). Bidrog med ett utmärkt 
refe rat om Faluns 300-årsjubileum 
(1942) och en uppsats om rektorn 
Ivan Sefve (1946). 

1943−(44)−46: Berndt Bernholm
(1914−2006, student 1933), journa-
list. Uppvuxen i Borlänge, där fadern 
var redaktör för Borlänge Tidning, 
tenterade han in på latinlinjen vid 
läroverket i Falun. Var en av initia-
tiv tagarna till Expressen 1944. (Det 
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kan ha medverkat till att Årsskriften 
inte utkom 1944.) Medarbetade först 
i Expressens kulturredaktion men 
speci a li serade sig inom medicinsk 
jour na listik och har kallats ”den 
svenska medicinjournalistikens fa-
der”. Har skrivit en trevlig artikel 
om ”En Borlängegrabbs syn på Falun 
– och om fördelen med att ha spelat i 
Brage” (1982). 

1948: Troligen oförbrännelige 
Gustaf Fredenholm. I häftet finns 
en ruta, där medlemmarna uppma-
nas av Gustaf att skicka in manus-
kript till Årsskriften 1949 (som ej 
utkom). 

1950,52−54: Sven E H Bouvin
(1902−1972, student 1923), national-
ekonom, statistiker. Kommerseråd, 
Kommersekollegium, senare Sta-
tens Pris- och Kartellnämnd. Med 
Gunnar Myrdahl författare till 
klassikern “The Cost of Living in 
Sweden” (1933). Analyserade Gamla 
Falu kamraters medlemsstatistik 
under rubriken “To be or not to be” 
(1956). En handdragen kurva illu stre-
rar den kraftiga minskningen i med-
lems antalet under 1930-talets för-
sta hälft, trots styrelsens ener giska 
värvningsaktioner. Kurvan illu stre-
rar också den mirakulösa ök ningen 
av medlemsantalet under de cen niets 
senare hälft, enligt Bouvin för klarad 
av Gustaf Fredenholms idé att orga-
nisera Storträffar i Falun. Inter vjuad 
av Torsten Wigardt (se ovan) i Afton-
tidningen i september 1948. 

1955–61: Arne Norelius (1902− 
1962). Efter läroverksstudier, in-
gen jörs examen vid Falu bergsskola. 
Bodde i det röda huset vid Creutz 
schakt som chef för anrikningsverket 
vid gruvan. Upptecknade tusentals 
namn på schakt, orter och arbetsrum 
i gruvan. Gjorde bandupptagningar 
av gamla faluhistorier på falumål. 

1962–67: Börje Östberg (1915− 1962–67: Börje Östberg (1915− 1962–67: Börje Östberg
2003, student 1934), journalist. 
Politisk redaktör vid Falukuriren, 
där han efterträdde sin far Axel 
Östberg, och mot slutet av sin pro-
fessionella karriär samma position 
vid Eskilstuna Kuriren. Återvände 
till Falun som hembygdsforskare. 
Under Börje Öst bergs egid utkom 
Årsskriften i ett imponerande ele-
gant format. 

1963–66: Kurt Ardell (1905−1976, 
student 1924) med Börje Östberg 
vid sin sida. Ekonom med agen tur 
för import av gjutjärnsgods, kap ten 
och intendent i Landsstormen. Intro-
ducerade trevliga vinjetter, ritade av 
sonen Christer, för fasta spalter i års-
skriften som ”Från Redaktionen”.

Vinjett i Årsskriften 1963, ritad av Vinjett i Årsskriften 1963, ritad av 
Christer Ardell, Kurt Ardells son.
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1967: Sven-Erik (Svante) Svärd -
ström (1906−1987, ordförande i 
DGF, student 1925), etnolog. Lands-
antik varie i Dalarnas och sedermera 
1:e intendent vid Liv rust kam maren. 
Gjorde ett inhopp som redak tör det 
här året för att skriva om Dalar nas 
Gym nasistförenings 100-års jubi leum.
Medverkade med trev liga dag boks-
an teck ningar från läro verks tiden 
(1963).

1968–73: Håkan Bruks (student 
1965, v.ordförande i DGF), journa-
list. Föreningens yngsta redak tör. 
Med arbetade bl.a. vid TV/Aktuellt, 
Expres sen, SVR:s informations-
avdelning. Sedermera aktiv inom 
turist utveckling. Höll ett fyndig tal 
”Till en vän och kamrat” vid Gamla 
Falu kam raters 50-årsjubileum (1970).

1974–79: Hildur Krantz-Jensen
(1914−2001, student 1934), frilans-
journalist i Stockholm. Skribent för 
Slöjd föreningen, Statens institut 
för byggnadsforskning, Byggtjänst, 
Hem och fritid samt för LTs förlag. 
Skrev en utmärkt artikel om gam-
mal falubebyggelse, ”Falu rödfärg 
för stora slantar” (1975) med stäm-
nings fyllda pennteckningar av Jan 
Ola Nyström. 

1980–86 Jan-Olof Montelius
(student 1968), arkeolog, historiker. 
Arbetat vid Riksantikvarieämbetet, 
chef för Sveriges Vägmuseum i Bor-
länge. Gjorde intressanta inter vjuer 
med falustudenterna Paul Granath 
(1979), legendarisk läroverks adjunkt 

(i Uppsala) och Ingvar Gullnäs 
(1980), landshövding i Falun. 

1987–90, 95 Rune Sjödén (student 
1943), sociolog. Radio- och TV-pion-
jär. Byggde upp ett centralt program-
sekretariat inom Radiotjänst (se-
nare Sveriges Radio). Organiserade 
lyssnar undersökningar för radio 
och publika undersökningar för TV. 
In ven terade Gamla Falukamraters 
arkiv i Lugnetgymnasiets källare 
och upprättade en detal je rad ar-
ki va rie förteckning på 1990-talet. 
Ini ti erade en serie av artiklar om 
Karl Axel Wingårdh, legendarisk 
lektor i fysik och matematik (1990). 
”Gästredaktör” för jubileumsnumret 
1995. 

1991–93 Lars Gustafson (stu-
dent 1968), landkanslist, Anders 
Millner (student 1983), IT-konsult. 
Anders Millner införde desktop re-
digering av manuskripten (Aldus 
Pagemaker) och satte upp hemsidan: 
www.gamlafalukamrater.se (2003).

1994 Anders Millner (se ovan), 
tekniskt ansvarig.

1995: Rune Sjödén, se ovan. 

1996−2006: Gitt Rosander Ger-
hard sson (student 1950), famil je-
råd givare. Fram till 2002 ensam 
redak tör för tidskriften; 2003−05 i 
redak tions råd med Lars Berge (stu-
dent 1979) Karin Michols (student 
1952, rektor vid gamla läroverket och 
Lugnetgymnasiet) och Lena Spegel 
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(student 1990); 2006 i redaktions råd 
med Ulla Lundqvist (student 1955) 
som tekniskt ansvarig. Har sedan 
2006 fungerat som lokalredaktör 
och fotograf vid föreningens sam-
man komster. Gamla Falukamraters 
i sär klass längst tjänande redaktör. 
Ota liga är de välformulerade artik-
lar som har flödat ur hennes penna 
som falustudent, redaktör och sekre-
te rare för GFK. 

Manuskriptkällorna
Av innehållsförteckningarna fram-
går att bidragen i Årsskrifterna 
– bort sett från välskrivna rapporter 
från möten och jubileer − i huvudsak 
kom mit från: eldsjälar i föreningen, 
som vid flera tillfällen fattat pennan 
på eget initiativ eller på redaktö-
rens upp maning; av nostalgi gripna 
falu studenter, som i ”hjärte blod” 
skrivit om sin skoltid; lärare om skol-
samlingar och skolhistoria och inte 
minst redaktörerna. Bidragen från 
redak tö rer na kan betraktas både 
som ”fyllnadsmaterial” och en för-
mån, den att lätta på hjärtat i många 
hän seenden. 

Carl Lönnquists vädjan ”att alla 
Gamla Falukamrater måste känna 
sig som Årsskriftens medarbetar” 
har därmed endast delvis blivit be-
svarad. I dag ”chattar” tusentals 
falustudenter från senare generatio-
ner, ofta och ohämmat, om sin skol-
tid. Äldre tiders ”modersmålslärare” 
skulle antagligen ha förfasat sig över 
språkbehandlingen, men kommuni-
kationen finns där! Var äldre tiders 
studenter verkligen så hårt uppfost-

rade med satslära och stavning att 
inte ens skolminnen blev satta på 
pränt av rädsla för att få ”krian rätt-
tad”? 

Trots ett ökande adrenalinflöde, 
när tryckningen av nästa årsskrift 
närmade sig, har några sentida re-
daktörer summerat sin tid i redak-
törsstolen så här: … en förmån att få 
tjäna föreningen; … en unik möjlig-
het att komma i kontakt med Gamla 
Falukamrater över generationsgrän-
serna; … en känsla av tillfredsställel-
se över att ha bidragit till dokumen-
tationen av faluensisk skolhistoria.

Tryckerierna 
Tryckerierna förtjänar att omnäm-
nas i den här översikten. Utan deras 
medverkan hade mer eller mindre 
läs bara manuskript inte överförts i 
prydlig trycksvärta. 

Här nedan är de listade under ut-
givningsort (tryckerierna i tidsord-
ning, antalet tryckta årgångar i pa-
rentes). 

I Falun: Falu-Kurirens Tryckeri (5), 
Falu Nya Boktryckeri (29), Dala Off-
set (4); I Stockholmsområdet: Ahl-
ström & Nordbergs Bok tryckeri (1), 
Hj. Hanssons boktryckeri (4), Stat-
landers Boktryckeri (1), Alm kvists 
& Bengtssons Tryckeri (1), DN:s 
Tryckeri. Civilavdelningen (1), Isaac 
Marcus Boktryckeri (1), Åströms Rätt 
Grafiska (17) Stocken Snabbtryck 
AB (6); I Tierp: Löjdquist Tryckeri 
(12). 

Det framgår att Falu Nya 
Boktryckeri med god marginal har 
levererat de flesta årsskrifterna. 
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Många av de äldre tryckerierna, 
inklusive Falu Nya Boktryckeri, har 
nu gått ur tiden som egna företag. 
Redaktören lyfter på hatten för de-
ras goda insatser i det förgångna. 

Under 1990-talet upphörde den 
tradi tionella metoden att sända ma-
nu skript till tryckeriet för sättning 
och tryckning och ersattes av modern 
in for ma  tions tekno logi (se ovan). Det 
gör att Gamla Falu kam ra ters re dak-
tör nu mera kan be finna sig var som 
helst, t.ex. i södra Frank rike, med 
en dator an sluten till det s.k. nätet. 
Via redak törens dator kan text och 
bilder mottas, redi ge ras och sändas 
till formgivaren, som över tagit sät-
tarens viktiga roll att ställa samman 
korrektur mate ria let i en tilltalande 
form − nu på datorskärmen. Med ett 

tryck på knappen kan formgivaren 
överföra det växande korrekturet 
till redaktörens dator för gransk-
ning och kommentarer och − efter 
tre, fyra turer − med ytterligare ett 
knapptryck sända det färdiga kor-
rekturet till tryckeriet. Ett knapp-
tryck till och Årsskriften trycks. Ett 
tryck saknas dock, det till Gamla 
Falukamraters datorer. Först då blir 
det ”tryck” på alla nivåer!

Skolhistorisk skattkammare
Gamla Falukamraters långa rad av 
eminenta redaktörer har på ett utom-
ordentligt sätt bidragit till att skapa 
en skattkammare fylld av ovärderlig 
faluensisk skolhistoria under mer än 
ett sekel.

Magnus Hjelm

Falu Nya Boktryckeri vid Hälsingtorget. Annons i Årsskriften 1957.
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Några sentida profiler på läroverket i Falun
Första avsnittet.

Det finns en sak som de flesta män-
niskor har gemensamt och det är 
minnen från skoltiden. Vi har alla 
våra minnen!

Tidigare hade ju också männen i 
Sverige värnplikten eller den så kall-
lade Lumpen som ett gemensamt och 
kollektivt minne, men den tiden är 
förbi och den kvinnliga halvan av be-
folkningen kommer så småningom att 
slippa höra de ofta ganska stereo typa 
och överdrivet devota beskrivningar-
na, inte minst de egna insats erna, av 
det hårda och karaktärs danande li-
vet på luckan eller ute på mardröms-
lika överlevnadsmanövrer.

Men minnena från skoltiden lever 
kvar som en outsinlig källa till sam tal 
om allt från svårt traumatiska upp-
levelser till rara och oskuldsfulla håg-
komster från soliga sörgårdsidyller.

En del av oss, en inte alldeles obetyd-
lig grupp människor, nämligen lärar-
na, blev kvar i skolans värld. Jag själv 
är en av dem. Naturligtvis präglades 
och präglas lärarna av skolans speciel-
la atmosfär och förutsättningar. Några 

blev så kallade skolfuxar, stränga 
och pedantiska lärare, medan andra 
blev okritiskt beundrade faders- eller 
moders gestalter för unga människor 
på spaning efter sina egna identiteter.

Min egen bakgrund
Innan jag börjar berätta om den för-
sta profilen jag valt ut på läroverket 
i Falun, bör jag kanske nämna något 
om min egen bakgrund och framför 
allt varför jag hamnade i Falun. Jag 
är uppvuxen i Stockholm, vilket om 
inte annat min dialekt brukar av-
slöja. 1966 var jag klar med mina 
hög skole studier och det var dags att 
söka en plats som lärare på ett cen-
tralt beläget läroverk i Stockholm. 
Det var åtminstone mina planer. 

Midsommaren det året firade jag i 
Sund born. Efter helgen kom en god 
vän med en färsk Dagens Nyheter och 
sa att en tjänst i svenska och historia 
var utlyst på läroverket i Falun. Ska 
jag vara ärlig visade jag nog bara ett 
mått ligt intresse för att söka tjänsten, 
men min gode vän stod på sig och sa 

Jan Axelsson verkade som lärare i svenska och historia vid läroverket 
mellan 1966 och 2006. Han berättade om sin skola vid ett lunchmöte i 
Dalarnas museum i maj 2010 och har generöst givit redaktören tillåtelse 
att publicera anförandet i Årsskriften. I ett första avsnitt stiger rektorns 
sekreterare Signhild Åsberg, skolvaktmästaren Signhild Åsberg, skolvaktmästaren Signhild Åsberg Yngve Engvall och rek-
torn Valter Lannermark (1908−2006) fram ur författarens minnes kabi-
nett. I nästa Årsskrift kommer ytterligare ett tiotal profiler att dyka upp. 
Författaren påpekar att kåserande inslag finns i framställningen. På frå-
gan om inslagens sanningshalt är hans svar: ”Det var så jag upplevde 
det”.
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att skolexpeditionen var öppen mellan 
klockan åtta och tolv. Jag kunde väl i 
alla fall åka in och höra mig för. 

Och så blev det. Jag tog bussen 
från Sundborn till busstorget i Falun 
och tog sikte på Kristine kyrka för 
bakom den skulle läroverket ligga. 

När jag gick uppför grusgången 
denna vackra sommardag mot den 
gula skolfasaden, var det inte utan 
att jag började bli aningen nervös. 
Vad var det jag hade gett mig in på? 
Några an sök nings handlingar hade 
jag na tur ligt vis inte med mig, inte ens 
några handlingar att identifiera mig 
med. Körkort hade jag inget. Det skaf-
fade jag först när jag fyllde sextio år.

Nervositeten tilltog under den korta 
pro me na den uppför grus gången och 
när jag stod framför bysten av Johan 
Olof Wallin var jag beredd att ge upp 
hela före taget. Det sa ju sig själv att 
man inte bara kunde kliva in på rektors-
expe di tio nen skäggig och långhårig, 
med en plåg samt tyd lig stockholms-
dialekt, utan identi tets handlingar 
och säga att man var intresserad av 
den utlysta tjän sten i svenska och 
historia. Så gör man bara inte.

Det som ändå fick mig att på slaka 
ben fortsätta mina steg mot skolpor-
ten var tanken på den förfärliga bo-
stads bristen i Stockholm. Där bodde 
min familj och jag, sammanlagt tre 
per soner, i en andra hands lägen het 
på Gyllenborgsgatan på 13 kvadrat-
meter. Det var så trångt att man fick 
stå ute i det kombinerade mat-, var-
dags- och sovrummet för att kunna 
laga mat i den lilla vrån där det stod 
en gasspis med plats för en kastrull. 
Och toaletten var så trång att man 

fick backa in. Det fick mig att över-
vinna alla betänkligheter. 

Jag kastade en blick på hus fasa-
den, noterade de romerska siffrorna 
ovanför porten, MDCCCLXV men 
jag kunde inte tyda årtalet, eftersom 
jag var helt fokuserad på att ta mig 
uppför stentrapporna, öppna den sto-
ra träporten, gå uppför de urgröpta 
mar mor trapporna, ta mig fram i den 
tysta och svala korridoren till skolex-
peditionen och där försiktigt, knappt 
hörbart knacka på dörren till rek-
torns tjänsterum. 

Då ingenting hände var jag åter-
igen, trots bostadsbristen i Stock holm, 
beredd att vända om och för all tid för-
svinna bort från läro ver ket i Falun.

Tre kuggar i skolans liv
Rent dramaturgiskt hade det passat 
väldigt bra, om jag återförts till verk-
ligheten av en vänlig röst som fråga-
de om jag sökte rektor Lannermark 
och att rösten tillhörde rektorns 
sekre te ra re Signhild Åsberg. Men 
då hade jag våldfört mig en aning på 
sanningen. Visserligen var Sign hild 
Åsberg rektorns sekreterare, men 
hon arbetade fortfarande på Han dels -
gym na siet och kom till läro ver ket först 
när Handelsgymnasiet lades ner.

Signhild Åsberg var en vänlig, lo-
jal och effektiv sekreterare och jag 
kände alltid ett stort förtroende för 
henne, så det känns bra att inled-
ningsvis nämna hennes namn. Ett 
par andra namn utanför lärarprofi-
lernas skara som också osökt infin-
ner sig, är Ruth Sjöqvist som rege-
rade i skolans bibliotek. Hon höll inte 
bara ordning på böckerna utan också 
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på eleverna och lärarna. Lite kunde 
man väl gå över tiden med boklånen, 
men inte för länge. Då kunde man 
räkna med att det låg en lapp i lärar-
skåpet med en vänlig men bestämd 
påminnelse från Ruth. Och för att 
inte falla i onåd, gjorde man som 
Ruth sa. Det fanns dock ett par un-
dantag i lärarkollegiet som inte ens 
Ruth Sjöqvist kunde få ordning på 
och jag återkommer till dem senare. 

Det andra namnet är Yngve Eng-
vall. Han var skolans vaktmästare 
och det vet ju alla på en skola, både 
lärare och elever, att det gäller att 
hålla sig väl med “vaktis”. Precis 
som Ruth Sjö qvist var drottning i 
biblioteket, så var Yngve Engvall 
kung i korridorerna. Vanligtvis var 
han en synnerligen vänlig och hjälp-
sam man, men det fanns till fällen då 
han kunde fatta humör. 

En gång var jag själv åsyna vittne 
till ett av Yngves mer kraftfulla ut-
brott. Det var på en avslutningsdag 
och en elev uppträdde klart påverkad 
av alkohol eller öl och betedde sig all-
mänt störande. Då ingrep Yngve. Jag 
vill påstå att det är en av de mer mag-
nifika utskällningar jag har hört, om 
jag bortser från ett par tillfällen som 
jag själv råkat ut för på den tiden jag 
satt i kommunfullmäktige. Trots det 
fortsatte eleven ifråga att uppträda 
störande. Det gick så långt att han 
måttade ett par slag mot Yngve, i och 
för sig tämligen kraftlösa och med 
dålig precision. Men då hade han 
gått för långt. 

Med sin kraftfulla stämma, Yngve 
var en habil sångare, vräkte skolans 
vaktmästare ur sig ett antal kraftut-
tryck som fick den ärevördiga skol-
byggnaden att skälva från entrépla-

Personal vid läroverket under Jan Axelsons tid. Stående: Stig Bervill tekniker, 
Ann-Catrin Lindholm kanslist, Yngve Engwall vaktmästare, Kerstin Skog-
Henriks skolsköterska. Sittande: Signhild Åsberg rektors sekreterare, Karin 
Michols rektor, Ruth Sjökvist bibliotekarie, Grete Ramsten kurator.

Bild: Karin Michols arkiv. 
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net upp till aulan på tredje våningen. 
I nästa ögonblick hade Yngve snabbt 
som en oljad blixt fattat ett omvänt 
livtag på den stackars eleven och bu-
rit in honom på biblioteket och slängt 
igen dörren efter sig. 

Vad som hände där inte vet jag 
inte, men kanske fanns Ruth till 
hands och övertog den elevvårdande 
behandlingen. Yngve kom i alla fall 
ut i korridoren efter kort stund och 
möttes av entusiastisk applåd av im-
ponerade elever. Jag kan inte minnas 
om jag själv applåderade, men impo-
nerad var jag. Motsvarande händelse 
idag hade väl renderat vaktmästaren 
ett par års fängelse och eleven ca tio-
tusen kronor i skadestånd. 

O tempora, o mores, som Cicero 
skulle ha uttryckt saken.

Nåväl. Utrymmet tillåter inte att jag 
längre uppehåller mig vid dessa tre 
viktiga kuggar i läroverkets dagliga 
liv och kiv. 

Rektorn Valter Lannermark
Jag återvänder i stället till dörren till 
rektors tjänsterum Jag har knackat, 
ingenting har hänt, jag överväger 
starkt att fly ut till den vackra och 
ansvarslösa sommardagen utanför 
läroverkets tunga och tysta och svala 
väggar. Då händer något som starkt 
kommer att påverka de närmaste 
fyrtio åren av mitt liv. Jag tycker 
mig höra ett svagt “Stig in” genom 
dörren. Jag knackar igen och nu hörs 
ett mer pregnant, nästan skarpt och 
otåligt “Stig in!” Jag övervinner 
mina flyktkänslor, trycker ner hand-
taget och kliver in.

Vid det stora skrivbordet sitter 
en man i den övre medelåldern, lite 
tunnhårig och med brillorna långt 
ut på nästippen. Han plirar frå-
gande på mig och under bråkdelen 
av en sekund tänker jag, att jag ska 
säga något roligt i stil med “Rektor 
Lannermark, I presume?”. Men det 
gör jag inte. Mannen framför mig 
småler visserligen vänligt mot mig, 
men han inbjuder inte direkt till 
skämt, utan mer till en korrekt och 
artig och neutral öppningsreplik, så 
jag nöjer mig med att säga: “Rektor 
Lannermark?”.

Det är alltså de två första orden jag 
yttrar på Falu högre allmänna läro-
verk. De kommer knappast att gå till 
historien som ett bevingat uttryck, 
men det var i alla fall inledningen 
på en dryg halvtimmes samtal, som 
slutade med att Valter Lannermark 
sa att tjänsten var min, givetvis un-
der förutsättning att jag före ansök-
ningstidens utgång inkommit med 
relevanta handlingar i enlighet med 
de krav som kungjorts i annonsen. 

Faktum är att jag inte förrän 
jag började tänka på den här lilla 
fram ställningen, funderat över hur 
Lanner mark så där utan vidare kun-
de utlova mig tjänsten. Det måste ju 
ha varit fullt möjligt att fler sökande 
anmält sitt intresse för tjänsten och 
mina meriter var inte särskilt märk-
värdiga. Kanske uppskattade han 
den personliga kontakten och bildade 
sig en uppfattning utifrån den. Jag 
kanske skulle kunna bli en tillgång 
för eleverna och skolan.

Mitt första möte med eleverna, åt-
minstone på Handelsgymnasiet, blev 
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emellertid en katastrof. En delegation 
från en klass, som jag undervisade i 
historia, uppvaktade redan efter ett 
par veckor på terminen Lannermark 
med krav på mitt omedelbara avske-
dande och om möjligt förpassning dit 
sådana typer som jag hörde hemma, 
nämligen Stockholm. Man ansåg mig 
vara arrogant och överlägsen och un-
derstundom obegriplig på grund av 
det stockholmska idiomet. 

Jag kallades in till Lannermark. 
Han framförde sakligt elevernas kri-
tik och frågade vad jag ansåg. Jag 
minns inte vad jag sa, jag minns bara 
att jag blev fullständigt överrump-
lad, att luften gick ur mig. Kanske 
for tanken att jag nu måste söka nytt 
jobb genom mitt huvud. 

Samtalet som sedan följde grund-
lade något slags respekt hos mig för 
Valter Lannermark. Samman fatt-
nings vis gick det ut på att det var vik-
tigt att lyssna på sina elever, att de 
emellertid långtifrån alltid var någ-
ra pålitliga sanningsvittnen, att dal-
masarna var lite speciella och att det 
gäll de att passa sig samt att det alltid 
var bäst att spela med öppna kort.

Han önskade mig lycka till och sa 
att han var övertygad om att det här 
skulle ordna sig. Och det tror jag att 
jag vågar påstå att det gjorde. Jag 
var under alla omständigheter en er-
farenhet rikare och dessutom var jag 
övertygad om att jag aldrig skulle bli 
rektor. Och det blev jag inte heller.

Lannermark var en omstridd per-
son. Hans tillsättning som rektor 
hade vållat bråk som till och med riks-
pressen skrev om. Lannermark fick 
över klaga ända upp till regeringen 

för att få tjänsten. Ingvar Norrby
som tjänstgjorde som tillförordnad 
rek tor vid läroverket 1965/66, var 
den som förlorade. Jag lärde aldrig 
känna honom, men vi träffades några 
gånger och jag upplevde honom som 
en utomordentligt sympa tisk person. 
Om regeringsbeslutet blivit ett an-
nat, så är det i hög grad troligt att 
det varit Ingvar Norrby som suttit 
där bakom skrivbordet, men jag kan 
inte ens spekulera i hur det samtalet 
hade utvecklat sig. Så kan det gå.

Utnämningsstriden mellan Lanner-
mark och Norrby hade jag så ledes 
inte någon personlig uppfattning om, 
men jag förstod att den inte gått all-
deles oförmärkt förbi i lärar kol le giet.

Lannermark var rektor till och 
med vårterminen 1974 och jag hade 
hela tiden ett gott samarbete med 
honom. Ett antal gånger dök han 
oan mäld upp på mina lektioner i his-
toria och efteråt hade vi intressanta 
diskussioner om lektionsupplägg och 
ämnesinnehåll. 

Lannermark var oerhört noga med 
detaljer. Vid ett tillfälle var han be-
kymrad över att jag under en lektion 
om England under Oliver Cromwell 
inte berört dennes son Richard Crom-
wells insatser. När jag sa att Richard 
Cromwell praktiskt taget helt sak-
nade betydelse för utvecklingen i 
Eng land, skakade Lannermark på 
huvu det och gav mig på stående fot 
en fem minuter lång och knastertorr 
över sikt över Richard Cromwells liv. 

Visst var det imponerande, men 
absolut ingenting jag skulle välja 
att ta upp på mina historie lek tioner. 
Men det höll jag för mig själv och jag 
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tror att Lannermark var nöjd med 
att ha en så intresserad lyssnare som 
den där unge extra adjunkten från 
Stockholm.

Jag ska nämna ett par exempel 
till som jag tycker karaktäriserar 
Lanner mark som pedagog och skol-
ledare. 

I det första fallet handlar det om 
en kvinnlig elev som var missnöjd 
med min bedömning av en uppsats 
hon skrivit. Hennes farfar, som var 
pensionerad lärare, hade i ett brev 
till Lannermark framfört sina be-
stämda synpunkter på min närmast 
kata strofalt usla bedömning av hans 
dotter dotters uppsats. Han krävde 
att rektor själv läste uppsatsen och 
därefter vidtog lämpliga åtgärder 
mot den uppenbart icke-kompetente 
läraren som rättat och bedömt upp-
satsen. Det var upprörande att upp-
satsen endast erhållit betyget fyra. 
Allt annat än högsta betyg, det vill 
säga fem, vore att betrakta som 
tjänste fel.

Lannermark tog omgående kontakt 
med mig och berättade om brevet och 
sa att han skulle återkomma när han 
läst uppsatsen. Lannermark var själv 
lärare i svenska och historia.

Situationen var obehaglig och det 
gick två veckor av plågsam och ner-
vös väntan på att Lannermark skulle 
med dela sin uppfattning eller sin dom 
över mig som jag upplevde det.

Och så stod han där en dag och 
plirade ut över kollegierummet. Han 
fick syn på mig och vinkade in mig 
på sitt tjänsterum. Som i trance följ-
de jag efter, om några minuter skulle 
jag få veta om min karriär som lära-

re var slut, åtminstone vid läroverket 
i Falun.

Lannermark bad mig sitta ner, vil-
ket jag tolkade som att det här skulle 
bli en utdragen historia, innan nåda-
stöten sattes in.

– Jaha, Jan, började Lannermark. 
Nu har jag gått igenom uppsatsen 
och jag hoppas att du inte har något 
emot att jag har kompletterat dina 
rätt nings markeringar lite grann, 
framför allt i avseende på komma-
te ringen, där jag kan ske tycker att 
du har varit alltför överseende. Jag 
tycker inte att det finns någon anled-
ning att inte i huvudsak använda den 
gram ma tiska kom ma te rings  prin ci-
pen. Det här moderna med pauskom-
matering leder bara till slapphet och 
språkets upplösning. Sen har du inte 
mar ke rat en ganska missprydande 
sats radning och några menings-
bygg  nads fel som jag nog tycker bör 
korri ge ras. På sidan två har du fak-
tiskt mis sat en kontamination och 
på sidan fyra förekommer ett tauto-
logiskt uttryck som bör ersättas. En 
del ordval kan väl också diskuteras. 
På ett par ställen använder flickan 
dess utom felaktig interpunktion; det 
gäller kommatecken som bör bytas 
ut mot semikolon. Ja, jag har gjort 
ytterligare några markeringar, som 
du får ta ställning till.

Han lämnade över uppsatsen till 
mig. Den var fullkomligt nerlusad 
med markeringar och små anmärk-
ningar i marginalen.

– Du ser att jag har använt blyerts 
för det är givetvis du som rättande 
lärare som har att avgöra vad som 
bör tas med. 
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Bedövad stirrade jag ner i den 
massa krerade uppsatsen, oförmögen 
att säga ett enda ord.

– Styckeindelningen förefaller ha 
kom mit till på måfå, fortsatte Lanner-
mark. Åtminstone kan inte jag upp-
täcka någon vettig princip.

Jag fortsatte att stirra ner i upp-
satsen och försökte se intresserad ut 
av att ta del av Lannermarks blyerts-
anteckningar. Från andra sidan bor-
det hörde jag Lannermark säga något 
om uppsatsen innehåll. Flickan hade 
ju valt ett fritt ämne, en räddnings-
planka, och det gav han inte mycket 
för. Slappt, löst och utan märg.

Märg, tänkte jag, vad menar han 
med det? Men jag tänkte inte fråga. 
I stället undrade jag försiktigt vad 
han själv skulle föreslå för betyg på 
upp satsen. 

Lannermark reste sig upp och log 
ett smalt leende. 

– Jag skulle möjligen kunna sträcka 
mig till en trea. En svag trea, sa han.

När jag var på väg att lämna rum-
met och Lannermark satt sig ner 
bakom sitt stora skrivbord, tittade 
han snabbt upp från sina papper.

– Eftersom flickans farfar efter frå-
gade mina synpunkter har jag skri-
vit ett brev till honom. Jag har givet-
vis inte skrivit något om betyget, 
utan fram hållit att du är enväldig i 
det fallet och att jag har ett stort och 
orubbat förtroende för dig.

Audiensen var slut och jag gick 
däri från med en känsla av att jag nog 
aldrig skulle komma att sätta ett för 
högt betyg på en elevuppsats i fram-
tiden. Flickan fick emellertid behålla 
sin fyra och Lannermark frågade 

aldrig efter mitt beslut och farfadern 
hörde aldrig mer av sig.

Valter Lannermark personifierade i 
många avseenden bilden av den sven-
ska skolbyråkraten. Kanske glömde 
han i den rollen ibland att ta indi vi du-
ella mänskliga hänsyn och höll allt för 
starkt på lagar och förordningar i sin 
yrkesutövning. Och även om Lanner-
mark alltså kunde framstå som lite 
fyr kantig i sin rektorsämbete, så 
för medlade han samtidigt ett slags 
trygg het i den ibland ganska snåriga 
skol byrå kratiska djungeln.

Följande exempel är väl inte så 
snårigt precis, men det visar ändå på 
nödvändigheten av att hålla ordning 
på både elever och betygsättning.

Det hela utspelar sig på en klass-
konferens. Dessa hölls två gånger 
om året vid terminssluten. Det var 
helt främmande för Lannermark att 
förlägga klass konferenserna så att 
de inkräk tade på lektionerna. Lek-
tio nerna var närmast helig tid och 
sak nades någon gång vikarie drog 
sig inte Lannermark för att med kort 
varsel själv ta över en lektion, obe-
roende av vilket ämne det var fråga 
om. En god pedagog, framhöll han, 
kan undervisa i skolans alla ämnen.

Klasskonferenserna tog vanligen 
sin början sent på eftermiddagen och 
kunde hålla på tills kvällen övergick 
i natt. Lannermark fungerade alltid 
själv som ordförande och var således 
den ende som tvingades delta i samt-
liga konferenser. Vi lärare behövde ju 
endast närvara vid de klasser där vi 
själva undervisade. 

Ofta såg man med fasa fram mot 
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de här maratonföreställningarna, 
men Lanner mark föreföll totalt obe-
rörd. Han satt vid den ena kortändan 
av det stora och gedigna bordet, runt 
vilket det kunde sitta ett tjugotal lä-
rare per klass konferens. 

Lannermark hade alltid med sig 
ett inbundet exemplar av den svenska 
skollagen, för att gardera sig för alla 
eventualiteter. Lagboken var hans 
trygghet och hans exemplar måste 
vara ett av de mest vällästa över hu-
vud taget. Understrykningarna med 
blå- och rödpenna var legio. Varje 
kapitel, varje paragraf, varje stycke 
hade han lusläst, ingen kunde slå ho-
nom på fingrarna vad gällde innehål-
let. Utöver skollagen var han försedd 
med skolkatalog, betygskatalog samt 
ett anteckningsblock. 

Med en lätt knackning i bordet 
med den lilla ordförandeklubban öpp-
na des konferenserna och det är sär-
skilt en som jag aldrig kommer att 
glömma.

Det gällde en klass på läroverket 
där den gamla sjugradiga bokstavs-
skalan fortfarande gällde. Varje elev 
granskades ämne för ämne. Lanner-
mark läste upp namnet och ämnet 
och respektive lärare meddelade vil-
ket betyg han eller hon satt på eleven. 
Lannermark bockade av och läste upp 
nästa namn. Det var sent på kvällen 
och alla utom möjligen Lanner mark 
önskade ingenting annat än att få ge 
sig av hem. Då hände det!

Lannermark läste upp namnet på 
en manlig elev, låt oss kalla honom 
Bertil Andersson. Ingen lärare hade 
satt något betyg på honom utom lek-
tor Carl Fredrik Aleman, som medde-

lade att Bertil Andersson i ämnet his-
toria erhållit betyget Ba. Tystnaden 
låg tung över de uttröttade lärarna. 
Lannermark sköt undan betygskata-
logen någon centimeter, harklade sig 
och sköt upp brillorna . 

– Eleven Bertil Andersson avgick 
från skolan den tjugonde september 
och är således icke berättigad att er-
hålla betyg i något ämne, sa Lanner-
mark och avvaktade en förklaring från 
Aleman. Lektor Aleman bläddrade till 
synes förstrött i sin “gröna fara” och 
gjorde en anteckning med en kort, 
trubbig blyertspenna. Sedan tog han 
till synes helt oberörd till orda:

– Herr rektor, jag medger att elev-
en i fråga varit osedvanligt tystlåten 
större delen av terminen. Jag anhål-
ler därför om att det betyg jag satt 
måtte strykas.

Lannermark drog till sig betygs-
katalogen och plirade på konferens-
deltagarna. Det är möjligt att man 
kunde skönja en antydan till ett le-
ende på hans läppar. 

– Kan konferensen besluta att stry-
ka eleven Bertil Anderssons betyg i 
ämnet historia, sa Lannermark. Ett 
mumlande ja hördes och Lannermark 
knackade lätt med klubban i bordet. 
Ale man böjde knappt märkbart på 
huvudet

– Jag ber, sa han och gjorde en obe-
stämd gest med sin högerhand. 

Därmed kommer jag in på en an-
nan profil, en profil som var Valter 
Lannermarks diametrala motsats i 
praktiskt taget allting, nämligen lek-
tor Carl Fredrik Aleman. Om honom 
berättar jag i nästa avsnitt.

Jan Axelsson
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Höstmöte på Svenska Akademin
Årets höstmöte ägde rum i Svenska 
Akademiens lokaler i Börshuset i 
Gamla Stan. 

Där berättade kanslisamordna-
ren Odd Zschiedrich om Akademien 
De Aderton, som instiftades 1786 av 
Gustav III efter förebild av Franska 
Akademien med uppgift att främja 
det svenska språket och litteratu-
ren. Meningen var att Akademiens 
möten skulle hållas på Slottet, men 
där fanns inga uppvärmda rum, så 
Börshuset byggt 1778 med kakelug-
nar, blev en lämpligare lokal. Sedan 
1901 delar Svenska Akademien ut 
Nobelpriset i litteratur. Den uppgif-
ten sa Akademien först nej till, ef-
tersom ledamöterna inte kände sig 
kompetenta och inte ville bli ovänner 
med sina kolleger. 

Odd Zschiedrich 
hedrade Selma 
Lager löfs minne 
genom att ha hen-
nes porträtt, målat 
av Hanna Pauli, 
upp ställt på podiet, 
där han höll sitt 
an förande. Selma 
Lager löf, som ti tu-
le ra des ”Fröken 
Lager löf” enligt ti-
dens sed, fick Nobel-
priset 1909 som 
”den magiska rea-
lis mens skapare”. 
Hon var den första 
kvin nan och den 

första svensk som fick motta priset. 
1914 invaldes hon, trots motstånd, 
som den första kvinnliga ledamoten 
bland De Aderton. Hon är en av de 
riktigt stora litteraturpristagarna i 
gott sällskap med William Faulkner 
och Thomas Mann. Selma Lagerlöf 
dog 1940 och efterträddes av Hjalmar 
Gullberg.

En annan pristagare är Winston 
Churchill som fick priset 1953. Han 
kunde inte komma till prisceremo-
nin, eftersom han hade ett möte 
med Dwight Eisenhower. Hans fru, 
Clementine, tog därför emot priset 
och överlämnade Winston Churchills 
lärobok i latin som gåva till akade-
min. I boken har Winston skrivit sitt 
kända poem om latin: 

Odd Zschiedrich i pulpeten på Svenska Akademin. Selma 
Lagerlöfs porträtt till höger på podiet. (Ytterligare bilder 
fi nns utlagda på GFK:s hemsida) Foto: Birgitta Lundholm
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Latin is a dead language, 
As dead as dead can be. 
First it killed the Romans,
And now it ś killing me.

(Månne Gamla Falukamraters la-
tinstudenter instämmer i Winstons 
klagan?)

Efter att ha beskådat ”världens mest 
berömda dörr”, där Ständige Sekre-
te ra ren meddelar Akademins beslut 
om litteraturpriset, fick vi göra en 
rund vandring i Nobel-biblioteket. 

Gamla Falukamraters Årsstämma 2010
2010 års stämma ägde rum i Scanias 
personalmatsal, Söder tälje den 17 
mars. Mötet inleddes med en pre sen-
tation av falu bör dige Carl Bertel 
Nathhorst av hans släkt ing Elisa-
beth Thorsell. Efter lunch och för-
hand lingar visade föreningens ord fö-
rande Olle Eklund museet i Marcus 
Wallenberghallen.

§ 1. Ordförande Olle Eklund förkla-
rar 2010 års stämma öppnad. 2010 års stämma öppnad. 2010 års stämma

§ 2. Föredragningslistan fastställs.

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

§ 4. Till protokollförare utses Gitt 
Rosander.

§ 5. Till justerare väljs Karin Hell-
ström och Ulla Lundquist.

§ 6. Protokollet från föregående 
års stämma. Sekreteraren medde-
lar att uppdraget att utse ytterligare 
en ledamot av valnämnden inte kun-
nat fullföljas.

§ 7. Styrelsens verksamhetsbe-
rät t el se för 2009 har delats ut till 
samt liga. Verksamhetsberättelsen 
för an le der inga frågor och läggs till 
hand lingarna.

§ 8. Skattmästare Bertil Lindén
hänvisade till utdelade resultat- och 

Där finns en omfattande samling av 
modern skönlitteratur till hjälp vid 
valet av nobelpristagare. 

Mätta och nöjda av själslig spis gick 
vi därefter till Stortorgskällaren och 
njöt av lax och dillstuvad potatis. Som 
en glad överraskning stod Birgitta 
Ridderstedt utanför restaurangen 
och välkomnade sina skolkamrater 
genom att spela ”Im Zigeunerlager” 
på flöjt. Glädjen nådde himmelska 
höjder bland de sexiosju deltagarna 
under kvällen.

Björn Arnberg



32

balansräkningar och konstaterade 
att 2009 års medlemsavgifter samt 
erhållna bidrag minskat med drygt 
3 000 kronor. Kostnaderna har ökat 
med drygt 5 000 kronor varför re-
sultatet före räntor minskat med 
drygt 8 000 kronor till 756 kronor. 
Kostnadsökningen beror främst på 
en kostnad på 10 000 kronor för skan-
ning av alla årsskrifter från 1920 till 
och med 2008 samt att anslaget till 
DGF ökat med 2 000 till 4 000 kronor 
enligt beslut vid årsstämman 2009. 
Kostnaden för trycksaker och porto 
har minskat med drygt 5 000 kronor 
beroende på att år 2008 belastades 
med utskick för midvinterblot och 
nytryck av kuvert.
Räntenettot, 8 111 kronor, är i stort 
sett oförändrat jämfört med 2008. 
Av kastningen på placeringar upp går 
till 3,6 % och är oförändrad jäm fört 
med 2008. På grund av rådande rän-
te läge kan betydligt lägre räntenetto 
väntas för 2010.
För 2009 redovisas en nettovinst 
med 8 867 kronor jämfört med 17 012 
kronor år 2008. 
Föreningens egna kapital uppgår till 
211 831 kronor varav 116 275 utgör 
inbetalade avgifter för ständigt med-
lemskap. 

§ 9. Revisionsberättelsen läses 
upp av revisor Per Abenius. 

§ 10. Ansvarsfrihet beviljas för sty-
relsens ledamöter för år 2009.

§ 11. Resultat- och balansräkningen 
fastställs samt beslutas att årets 
vinst, 8 867 kronor, tillförs kapita-
let.

§ 12. Styrelsen föreslår att årsav-
giften skall vara oförändrad 125 kr 
för 2011. Stämman beslutar enligt 
styrelsens förslag.

§ 13. Stämman beslutar att ge ett bi-
drag på 4 000 kr till DGF. Sti pen diet 
ur den Lindströmska fon den fast-
ställs till 400 kr.

§ 14. I enlighet med valnämndens 
förslag väljs styrelsen enligt följan-
de:
Ordförande Olle Eklund
Vice ordförande Sassa Larsson 
Skattmästare Göran Krantz (nyval)
Sekreterare Gitt Rosander
Matrikelförvaltare Birgitta Lundholm
Klubbmästare Björn Arnberg
Klubbmästare Eva Asplund
Klubbmästare Birgitta Fryking- 
 Larsson
Suppleant Örjan Hamrin 
Suppleant Magnus Hjelm 

§ 15. Som revisor omväljs Per Abe-
nius. Valnämnden får i uppdrag att 
föreslå ytterligare en ordinarie revi-
sor. 
Till revisorssuppleanter omväljs 
Kjell Ängelid och nyväljs Kerstin 
Stor åkers.
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§ 16. Till ordinarie i valnämnden
omväljs Mikaela Eckered, sam man-
kallande, och Agneta Lindsjö. Val-
nämnden utser själv ytterligare en 
ordinarie samt suppleant.

§ 17. Stämman håller en tyst minut
till minne av de kamrater som det 
kommit till styrelsens kännedom att 
de lämnat oss under året:
Ulla Brenner (1948), Ulf Hedberg 
(1954), Olle Höglund (1941), Erik 
Boren Nordenström (1945), Hans 
Omne (Olsson) (1937), Christina 
Sundberg (1962), John Sundkvist 
(1945) samt Olof Weston (1943).

§ 18. Sekreteraren framför häls-
ningar från den tidigare ordföranden 
Mats Lagervall.  

Karin Hellström, Per Ström, Bertil Lindén och Gunnar Busk avtackas.
Foto: Ulla Lundquist

§ 19. Ordföranden avtackar Bertil 
Lindén och Karin Hellström för 
deras tid i styrelsen samt Per Ström
och Gunnar Busk, revisor respek-
tive revisorssuppleant, med blommor 
och applåder. 

§ 20. Ordföranden föredrar beslut 
från ett extra styrelsemöte att fö-
reslå stämman att utse Bertil 
Lindén, Agneta Lindsjö, Karin 
Marvick och Gunnel Nordlundh
till hedersledamöter i föreningen. 
Stämman beslutar enligt styrelsens 
förslag.

§ 20. Ordföranden förklarar 
Årsstämman 2010 för avslutad.

Gitt Rosander
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Nya medlemmar 2010

Namn  F.d. efternamn  Avgångsår  Klass Skola
    

Gunilla Adamsson Erixon (Fälemark) 1961 LIV4 Falu HAL
Elisabeth Andersson Bengtsson 1960/1961 L Falu HAL/Valhalla/
     Hedemora
Anita Asp Olén 1957 AIII3 soc Falu HAL
Anita Back  1962 AIII3 Falu HAL
Gunilla Berg Lundberg 1960 9 Västra Skolan
Inger Blomberg Nilsson 1964 AIII3 Falu HAL
Marie Curman Warberg 1961/1966 realen/student Falu HAL/Göteborg
Anita Envall Stibeck 1965  Valhalla
Inga Ericson  1962 RIV4b Falu HAL
Erik Haglund  1963 AIII3b Falu HAL
Gunilla Kadin Thunstedt 1964 L Falu HAL
Anita Lindström Lehman 1958 AIII3a Falu HAL
Lars Nicander   1959 AIII3 soc Falu HAL
Anders Nyström  1946 RIII3b Falu HAL
Sonja Påhlgren  1959 7:7 Valhalla
Annika Rudert  1966 6:6 Valhalla
Ann-Marie Silvert Hedman 1959 LIV4 Falu HAL
Bengt Sjöberg  1949 RIII3a Falu HAL
Bo Sjögren  1949 RIII3a Falu HAL
Gunilla Stibeck  1965  
Gunilla Thorén Hedén 1960 LIV4 Falu HAL
Louise Thorendal Montelius 1975 H3a Falu Gymnasium
Annika Warberg  1961  Falu HAL/ Valhalla
Brit Österlund  1961 6/6 Valhalla

Avlidna som kommit till vår kännedom 2010

Namn  F.d. efternamn  Avgångsår  Klass  Skola
    

Ulla Brenner    Falu HAL
Gerd Gambe Ljungqvist 1943 LIV4 Falu HAL
Mats Lagervall  1948 RIII3a Falu HAL
Jan-Erik Leander  1933 LIV4 Falu HAL
Lennart Lilljeforss  1959 RIV4 Falu HAL
Lars Börje Löfgren  1938 RIII3 Falu HAL
Gustaf Nordenström   1937 LIV4 Falu HAL
F Lennart Pettersson  1945 RIII3 Falu HAL
Karin Rosin Backström 1957  Falu HAL
Hans Sjöquist  1955 LIV4 Falu HAL
Sven-Erik Swartz  1945 RIII3a Falu HAL
Olof Weston  1943 RIII3b Falu HAL
Solveig Åstrand  Bergeå 1948 LIV4 Falu HAL

I januari 2011 hade föreningen 489 medlemmar, därav 219 ständiga och 12 heders med lem-
mar.

Tillägg till matrikeln sedan förra årsskriften
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