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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

Året 2011 kommer näppeligen att 
gå till historien som ett av de mera 
lysande i globala termer, men GFK 
har – som vanligt – haft ett aktivt 
verksamhetsår med besök på Kungl. 
Tekniska Högskolan och Flygmu-
seet i Linköping, båda evenemangen 
med Falu-anknytning som framgår 
av mötesreferaten och artikeln om 
Fahlu Bergsskola. 

Gitt Rosander Gerhardsson läm-
nade Gamla Falukamraters styrelse 
vid årsstämman 2011 efter att ha tjä-
nat föreningen under 16 år, först som 
huvudredaktör och sedan 2006 som 
dess sekreterare och lokalredaktör. 
Hon blev mycket välförtjänt vald till 
hedersledamot i föreningen. Hennes 
efterträdare som sekreterare är Bar-
bro Nordwall, föreningens första sty-
relsemedlem från Valhalla. Det kan 
man tycka är på tiden! 

Som meddelades i föregående års-
skrift har Gamla Falukamrater tagit 
initiativet till ett samarbete mellan 
landets kamratföreningar i syftet att 
utbyta erfarenheter. Ett första möte 
ägde rum i oktober på Norra Real i 

Stockholm med deltagande av 17 
föreningar. Mötet blev framgångs-
rikt och ledde till ett omfattande 
utbyte av idéer, bland annat beträf-
fande medlemsrekrytering. Förbere-
delsearbetet för vår förenings del 
sköttes av Magnus Hjelm. Vid mötet 
var även jag närvarande. En rapport 
från mötet har utarbetats av Erland 
Bohlin, ordförande i Kamratfören-
ingen Karolinare i Örebro, och Mag-
nus Hjelm. Rapporten har nyligen 
utsänts till kamratföreningarna. 
(Intresserade föreningsmedlemmar 
kan ta del av rapporten på hemsidan, 
www.gamlafalukamrater.se)

Två framstående medlemmar i 
föreningen har avlidit. Erik Tiberg, 
vår äldste medlem, och Sassa Lars-
son, vår vice ordförande och initiativ-
tagare till Lokalkommittén i Falun. 
Föreningen har hedrat dem.

Slutligen vill jag tacka föreningens 
funktionärer och medhjälpare för ett 
värdefullt och omfattande arbete un-
der 2011. 

Hic Haec Hoc

Olle Eklund

Ordföranden har ordet
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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.

Vid mötet med kamratföreningar i 
Stockholm framkom ett intressant 
faktum. DGF, Dalarnas Gymnasist-
förening är inte bara den äldsta i 
landet – 145 år i år – utan sannolikt 
också den enda överlevande.

”Överlevnadsstrategin” är intres-
sant. Efter en lång svacka på 1900-
talets slut återuppstod GFK i form 
av två samarbetande styrelser, en för 
tredje och en för andra skolåret med 
representanter från de tre kommuna-
la gymnasieskolorna. Styrelserna an-
ordnar uppskattade fester för tusen-
tals gymnasister. På studentdagen 
står styrelsen från andra årskursen 
på Kristine kyrkas trappa under 
GFK:s fana, uppsträckt i skolmössor, 
blå jackor och vita byxor eller kjolar 
och blickar ut över studentmyllret på 
Stora Torget (se Årsskriften 2006). 
DGF kommer förvisso att se till att 
studenttraditionerna i Falun beva-
ras! 

Men DGF är mer än en traditions-
bevarare. Gymnasistföreningen är 
också en viktig länk mellan Gamla 
Falukamrater och gymnasieskolorna 
i Falun. Förhoppningen är att GFK:s 
nybildade lokalkommitté i Falun kan 
utnyttja länken för bättre kontakt 
med dagens gymnasister. Svante 

Svärdström skriver i årsskriften för 
1967 om DGF:s 100-årsjubileum, att 
”Dala Gymnasistförening och Gam-
la Falukamrater är på sätt och vis 
samma sak. Den senare föreningen 
tar vid, där den förra slutar”. Det om-
vända bör också kunna gälla!

Det framgick även vid Stockholms-
mötet att de få kvarvarande skolsam-
lingarna vid andra gymnasieskolor 
än i Falun är under hot i budgetned-
skärningarnas tecken. Vid Karolin-
ska gymnasiet i Örebro är ett 150-
årigt biologiskt museum i riskzonen. 
Glädjande nog togs de gamla skol-
samlingarna vid Lugnetgymnasiet i 
Falun omhand av Dalarnas Museum 
förra året. Därmed har ett impone-
rande herbarium och Einar Klef-
becks unika samling av skalbaggar 
räddats från soptippen. GFK:s och 
DGF:s arkiv vid Lugnet är på väg 
till samma säkra förvaringsplats. 
Mer om denna glädjande utveckling 
i nästa årsskrift. 

I övrigt lyfter redaktören på hat-
ten för Torsten Löfgren, student 
1958, som skidat femtio gånger mel-
lan Sälen och Mora.

Till sist tack till artikelförfattarna 
och annonsörerna. 

Magnus Hjelm

Lars Eriksson, lars@ntfa.net, har svarat för formen och Stocken-Snabbtryck AB, 
info@stocken.se, för tryckningen av Årsskriften 2011. Manuskript och bilder för 
Årsskriften 2012 kan sändas till redaktören, magnus_hjelm@hotmail.com.

Redaktören har ordet
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Till minnet av ”Vesslan”

Som framgick av Årsskriften 2011 har Ingeborg Hermelin, mångårig lektor 
i latin vid gamla läroverket, fått en gata uppkallad efter sig i Nya Källviken 
i Falun. Här nedan skaldar en av hennes elever om Ingeborg som lärare och 
person. (I Årsskriften 1997 finns Gitt Rosanders intervju av Ingeborg.) 

Ingeborg Hermelin – Faluns Minerva –
bjöd oss alumner att något förvärva
av Caesars och Livius syntaktiska snille:
hon ju så ivrigt förkovra oss ville
Som romare små vi läste och pluggade
oratio obliqua och ablativ

Men vid förhören hon ofta oss kuggade
Latin vore mer än ett tidsfördriv!
Böjningsmönster vredos och vändes,
genus och numerus pressades fram
Enstaka klassljus måhända tändes
och alla voro vi fromma som lamm

Om pluskvamperfektum, gerundium
vi förväntades ha mycket mer än ett hum
Snart drillade drogo vi skolan förbi,
var och en nu ett språkvasst geni
Med tiden vår lärdom falnade dock:
vad minnas vi annat än hic, haec och hoc?

Ingeborg Hermelin – Faluns Minerva –
trivdes gott om vintern den kärva
Bepjäxad hon sparkade stöttingen sin
med kraftiga tag på skolgården in
Där vi i minnet se henne än:
en sträng lärarinna men också en vän!

Torbjörn Fulton
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Runa över en högst levande person

Gitt Rosander är den 
långrandigaste redaktör 
GFK haft. Åren 1996–
2006 hann hon med elva 
årsskrifter och även där-
efter, åtminstone till och 
med 2010 års årsskrift, 
har hon haft mer än ett 
finger med i spelet som 
lokalredaktör och foto-
graf. För att inte ha för 
litet att göra, när redak-
törsskapet var över, tog 
hon fatt på posten som sekreterare 
2006–2011. Totalt blev det femton 
år i styrelsen, men sanningen är, att 
hon och andra under ganska många 
år på 2000-talet sökt hitta en ersät-
tare: det är svårt i ideella föreningar 
att få människor att ta på sig, även 
små, uppdrag. Då får man fortsätta 
att tjäna föreningen! 

Med en avsevärt äldre bror blev 
Gitt storasyster för sina två yngre 
bröder, Göran och mig, i nästa barn-
kull i familjen. Det kom med osvik-
lig kraft att prägla studier och större 
delen av hennes arbetsliv: socionom-
utbildning och ett kall som familje-
terapeut. Huruvida hennes intresse 
för våld inom familjer bottnar i, att 
hon och Göran brukade banka mig i 
skallen till ”tre slag i takten, tre slag 
i takten, ett två tre, ett två tre” ur 
Johanssons boogie-woogie vals, törs 
jag inte säga. Forskat om sånt har 
hon hur som helst gjort.

Småningom skaffade hon sig en 
sommarstuga vid Varpan, där hon 
sedan alla år fram till i förfjol till-

bringat så lång del av 
den ljuva årstiden som 
möjligt. Därmed intensi-
fierades kontakten med 
barndomsstaden. GFK, 
där hon liksom bröderna 
hela tiden varit medlem-
mar, fick ökat intresse. 
Eftersom hon, som hon 
säger, lider av en för god 
uppfostran och inte kan 
säga nej, hamnade hon i 
GFK:s styrelse som re-

daktör, efter Rune Sjödén, och supp-
leant. 

Det är svårt att få människor att 
ta på sig uppdrag, skrev jag. Än värre 
måste det då ha varit att finna någon 
som var villig att ta över redaktörs-
skapet efter Gitt, synnerligen aktiv 
med en förmåga att få medlemmarna 
att skriva och med mängder av egna 
välskrivna artiklar. En titt i gamla 
GFK-lägg ger vid handen att hon ett 
flertal gånger speglat 40–50-talens 
Falun genom sina personliga ung-
domsupplevelser och flitigt skildrat 
föreningens och sin egen studentkulls 
fester och jubileer. Många viktiga 
Falupersonligheter, t.ex. Ferdinand 
Boberg, Lars Ardelius, Börje Bergs-
man och Ingeborg Hermelin har hon 
också berättat om. Även på sekrete-
rarposten har Gitt gjort avtryck med 
elegant formulerade protokoll från 
års- och styrelsemöten.

Som tack för allt hängivet arbete 
utsågs Gitt vid årsstämman 2011 till 
hedersledamot i GFK. Bra jobbat, 
syrran!

Nyvalda hedersleda-
moten... 1939.
Källa: Staffan Rosander
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Att skriva har blivit ett stort in-
tresse, som Gitt flera år odlat på 
skrivarkurser och genom att författa 
en mängd kortare alster. Kombinerat 
med hennes intresse för släktforsk-
ning har lusten att skriva resulterat 
i ett betydligt längre verk, nämligen 

den släktkrönika som hon nu arbetar 
med. 

Jag finner det för gott att sluta 
nu, innan krönikan kommer ut av 
trycket, d.v.s. innan jag blivit alldeles 
utskämd. 

Staffan Rosander

Terrakottaarmén
Mot Shiuangdis tvåtusentvåhund-
raåriga terrakottaarmé står sig vår 
förenings nittio år ganska slätt, men 
en snöslaskig januaridag i nådens år 
2011 möttes i alla fall de två. Hela 
sextio kamrater tog tillfället i akt 
och bekantade sig med de kinesiska 
krigarna på ett extra vintermöte. Vi 

fick ta del av den dramatiska histo-
rien runt dem och även av gravfynd 
från senare dynastier. Allt presen-
terades i suggestiva tunnlar i berget 
under Östasiatiska museet på Skepps-
holmen. Fem nyfikna, frågvisa unga 
barnbarn till vår ordförande gav en 
extra krydda åt anrättningen.

Bertil Lindén och Lennart Franzén 
verkar helt absorberade av guidens 
röst i hörlurarna men Birgitta Fry-
king Larsson har tid att ge fotogra-
fen ett leende.

Ingrid Rost Rosander i elegant pose 
med tankarna långt borta i fjärran 
östern.
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Göran Krantz och Jan-Henrik 
Stake skrattar åt ett skämt un-
der lunchen.

Birgitta Nordling med sin man, 
Hans Näsman, ser förnöjd ut. 

Alla bilder: Gitt Rosander Gerhardsson

Nils-Magnus (”Loppan”) 
Lobenius. Jfr bild på sid. 
27.

Klasskamraterna Anita Andersson 
Hedenström och Britt Hellstrand med 
vin i glasen i väntan på lunch.

En god sådan fick vi sedan på Café 
Blom. Och vi, det var Anders Johans-
son, student 1940 samt några ytterli-
gare fyrtiotalister, några tidiga fem-
tiotalister samt flertalet, studenter 

mellan 1955 och 1963, och så en enda 
1973. Hur kan en motsvarande del-
tagarlista se ut när föreningen fyller 
hundra?

Gitt Rosander Gerhardsson
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50 år i Vasaloppet
Vem kunde tro vid 
den första starten 
i Vasaloppet 1961 
att man skulle 
återvända ytter-
ligare 49 gånger i 
rad för de 9 milen 
till Mora? Men så 
blev det – i mars 
2011 (1993 blev 
loppet inställt) 
stod jag åter bland 
de ca 15000 övriga 
hurtbullarna där 
uppe i Berga by 
för ännu en skid-
dag med trängsel, 
sportdryck, mjölk-
syra, bakhalt, 
trötthetskänslor, 
publikens hejarop 
– och en målgång 
som jag sent ska 
glömma!

Genom åren 
har bl.a. både för-
beredelser och vä-
der växlat. Under 
de 10–15 första 
åren var man ju 
relativt ung och 
vältränad, varför 
turen mellan Sä-
len och Mora inte 
bekymrade alltför 
mycket. Visst uppstod problem – både 
i regnväder med skohögt vatten på 
Evertsbergssjöarna, omvallning i 

växlande fören, tappad stav redan 
på startfältet, in i det sista nekad 
permission från repövning (det ord-

Torsten ”i fäders spår för framtids segrar” för femtionde 
gången.

Bild: Leif Forslund, Foto Dalmas, Falun
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nade sig med lift från storskogen på 
lördagseftermiddagen!), 2 dm nysnö 
och lång kö i ett spår under flera mil 
och så vidare. Men allting löste sig på 
något sätt med ungdomligt kurage.

Förutom den egna formen påverkar 
i högsta grad olika väderförhållanden 
och skidfören sluttid och placering i 
Vasaloppet. På 60- och 70-talen gick 
det bra att till och med klämma sig 
in under 5 timmar ett par gånger och 
som bäst nå en 42:a placering. Under 
senare år får man vara jätteglad för 
en tid omkring 7 timmar. Årets väder 
var mycket bra med kallgrader och 
solsken, föret var skapligt trots lite 
mjöliga spår som bromsade – jag höll 
mig ofta utanför spåren där det gick 
betydligt lättare. Det blev en ganska 
ihärdig uppvaktning av hallåmännen 
på kontrollerna som jag (kanske lite 
ohövligt) försökte begränsa – det är 
ingen ”höjdare” att stanna upp för att 
svara på samma frågor 6–7 gånger, 
när man för övrigt försöker pinna på 
för att nå Mora innan man blir allt-
för trött och hungrig!

Någon kilometer före Mora mötte 
båda sönerna upp för sällskaplig 
eskort mot målet. Det var en härlig 

P.S., Föreningens ordföranden, Olle Eklund, kan också känna sig nöjd med 
sin skidåkning. Han har skidat Öppet spår 23 gånger. Det loppet körs över 
samma sträcka som Vasaloppet någon vecka innan huvudtävlingen, 
Presstopp: Både Torsten och Olle kom i mål i Vasaloppet 2012, Torsten för 
51:a och Olle för 24:e gången! 
Red.

känsla att höra speakerns utrop om 
min ankomst som den första mot mål 
med 50 Vasalopp i följd! Såväl dotter 
som min klubb IK Jarl, Rättvik och 
Vasaloppets Veteranklubb hängde på 
kransar med mera före målgång och 
fotograferna radade upp sig. Till slut 
fick jag lov att be om att få åka i mål 
– om inte annat för att lyckas med 
målsättningen att komma in under 
7 timmar! Så blev det jubileumsfika 
med Veteranklubben i Vasaloppets 
Hus och senare trevlig middag med 
21 familjemedlemmar. 

En vanlig fråga jag fått är: Vad får 
dig att åka Vasaloppet från år till år? 
Svaret är väl främst att jag gillar att 
åka skidor och mår bra av det. På se-
nare år har naturligtvis inspiratio-
nen i Veteranklubben och de ökande 
genomförda åren i loppet sporrat. Är 
man på benen så kanske det blir yt-
terligare någon vända mellan Sälen 
och Mora…!

Torsten Löfgren,
avgångsår 1958
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Gamla Falukamraters Årsstämma 2011
2011 års stämma ägde rum på Kungl. 
Tekniska Högskolans kårhus Nym-
ble. Efter stämmoförhandlingar och 
lunch föreläste ordförande Olle Ek-
lund, tekn. lic, om Utvecklingen av 
Fahlu Bergsskola till KTH och 
fortsatt utveckling av KTH samt 
om Hans Werthéns verksamhet 
vid KTH. Därefter berättade direk-
tör Björn Löwenhielm om Hans 
Werthén som företagsledare och 
affärsman – och som föredöme, 
mentor och kompis – en unik före-
teelse i den tidens företagsledar-
kader.

§ 1. Ordförande Olle Eklund för-
klarar 2011 års stämma öppnad. 

§ 2. Föredragningslistan fast-
ställs.

§ 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.

Gitt Rosander Gerhardsson − nybliven hedersledamot − och Björn Löwen-
hielm, föredragshållare.

Bild: Birgitta Lundholm
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Olle Eklund och Birgitta Fryking-Larsson överblickar årsmötet.
Bild: Birgitta Lundholm

§ 5. Till justerare väljs Bibi Wendt 
och Kerstin Storåkers.

§ 6. Protokollet från föregående 
års stämma föredras av ordföranden. 

§ 7. Styrelsens verksamhets-
berättelse för 2010 har delats ut till 
samtliga. Verksamhetsberättelsen 
föranleder inga frågor och läggs till 
handlingarna.

§ 8. Skattmästare Göran Krantz 
hänvisade till utdelade resultat- och 
balansräkningar och konstaterade 
att 2010 års medlemsavgifter ökat 

med drygt 3 500 kronor samt er-
hållna bidrag minskat med cirka 
2 500 kronor. Intäkterna har ökat 
med drygt 5 700 kronor, till 40 424 
kronor, jämfört med 34 705 kronor 
för år 2009. Till stor del beroende på 
försäljningen av CD-skivor som in-
bringat 1 800 kronor samt ett över-
skott från Storträffen 2010 på 2 295 
kronor. Kostnaderna har ökat med 
drygt 7 000 kronor till totalt 41 072 
kronor, jämfört med 33 949 kronor 
för år 2009. Kostnadsökningen beror 
främst på en något större upplaga av 
Årsskriften samt ökade kostnader för 
tryckningen. Matrikeln 2010 kostade 
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7 500 kronor. Kostnaden för tryck-
saker och porto har ökat med drygt 
9 000 kronor, beroende på de många 
utskicken: Årsstämma 2010, Stor-
träffen 2010, Höstträffen 2010 samt 
inbjudan till Januariträffen 2011. 
Därtill kommer kostnaden för 2 000 
nya kuvert och 2 000 nya inbetal-
ningskort. Avgifterna har ökat från 
1 185 kronor till 2 405 kronor, delvis 
beroende på att Nordea ej tog någon 
avgift för Affärspaket PlusGiro år 
2009, då förre skattmästaren Bertil 
Lindén flyttade över en stor del av 
våra affärer till Nordea. Räntenettot, 
7 598 kronor, är något lägre jämfört 
med 2009. Avkastningen på place-
ringar uppgår till 3,2 %. För 2010 
redovisas en nettovinst med 6 950 
kronor jämfört med 8 867 kronor år 
2009. 

Föreningens egna kapital uppgår 
till 218 781 kronor, varav 116 275 ut-
gör inbetalade avgifter för ständigt 
medlemskap. 
 
§ 9. Revisionsberättelsen före-
dras av revisor Per Abenius. 

§ 10. Ansvarsfrihet beviljas för 
styrelsens ledamöter för år 2010.

§ 11. Resultat- och balansräkningen 
fastställs samt beslutas att årets 
vinst, 6 950 kronor, tillförs kapita-
let.

§ 12. Styrelsen föreslår att års-
avgiften skall vara oförändrad 125 
kr för 2012. Stämman beslutar enligt 
styrelsens förslag.

§ 13. Stämman beslutar att ge ett bi-
drag på 4 000 kr till DGF. Stipendiet 
ur den Lindströmska fonden 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
Sekreterare Barbro Nordwall  

 (Kjell) (nyval)
Matrikelförvaltare Birgitta Lundholm
Klubbmästare Björn Arnberg
Klubbmästare Eva Asplund
Klubbmästare Birgitta Fryking-
  Larsson
Suppleant Örjan Hamrin 
Suppleant och    

redaktör Magnus Hjelm 
Suppleant och    

klubbmästare Britt Hellstrand 
 (nyval) 

 
§ 15. Som revisor omväljs Per Abe-
nius. Ny ordinarie revisor blir Lars 
Nicander. Till revisorssuppleanter 
omväljs Kjell Ängelid och Kerstin 
Storåkers.
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§ 16. Till ordinarie i valnämnden 
omväljs Mikaela Eckered, samman-
kallande, och Agneta Lindsjö. Supple-
ant Ann-Karin Nystedt (nyval).

§ 17. Stämman håller en tyst 
minut till minne av de kamrater 
som det kommit till styrelsens känne-
dom att de lämnat oss under året: 
Gerd Gambe (Ljungqvist) (1943), 
Anna-Brita Högdahl (Qvarnström) 
(1943), Mats Lagervall (1948), Jan-
Erik Leander (1933), Lennart Lillje-
forss (1959), Lars Börje Löfgren 
(1938), Gustaf Nordenström (1937), 
F. Lennart Pettersson (1945), Karin 
Rosin (Backström) (1957), Hans Sjö-
quist (1955), Sven-Erik Swartz (1945) 
samt Solveig Åstrand (Bergeå), 
(1948).

§ 18. Ordföranden föredrar beslut 
från ett extra styrelsemöte att före-
slå stämman att utse Gitt Rosander 
Gerhardsson till hedersledamot i 
föreningen. Stämman beslutar enligt 
styrelsens förslag.

§ 19 Ordföranden avtackar Gitt 
Rosander Gerhardsson med fem-
ton års arbete i styrelsen som re-
daktör, senare sekreterare och lokal-
redaktör, med blommor, present och 
applåder. 

§ 20. Ordföranden förklarar Års-
stämman 2011 avslutad.
 
Sollentuna 2011 04 03

Vid protokollet    
Gitt Rosander Gerhardsson

GAMLA
FALUKAMRATER

2010
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Fahlu Bergsskolas och Falu läroverks inflytande 
på den högre tekniska utbildningen i Stockholm

Fahlu Bergsskola – Sveriges 
första civila tekniska högskola
Bergsskolans stiftelseurkund är date-
rad 31 december 1819. Verksamheten 
kom snabbt igång genom att Bergs-
skolan kunde överta Johan Gottlieb 
Gahns laboratorium och samlingar i 
Falun. En av de drivande krafterna 
bakom Bergsskolans tillkomst och 
utveckling var den världsberömda 
kemisten Jöns Jacob Berzelius. Hans 
grundtanke var att Bergsskolan inte 
bara skulle bedriva undervisning 
– den skulle vara en högskola med 
forskningsinriktning. Och så blev 
det. Bergsskolans första föreståndare 

blev professor Nils Gabriel Sefström. 
Hans meriter låg visserligen inom det 
medicinska området, men när Ber-
zelius genomdrev utnämningen av 
Sefström såg han främst till dennes 
ådagalagda vetenskapliga duglighet 
och orientering.

Teknologiska Institutet i 
Stockholm
År 1827 grundades Teknologiska In-
stitutet i Stockholm, föregångaren 
till Kungliga Tekniska Högskolan. 
Den första föreståndaren, Gustaf 
Magnus Schwartz, drev utbildningen 
åt det rent praktiska hållet och sägs 

I oktober 2010 biföll kommunfullmäktige i Falun undertecknades medborgar-
förslag om att kommunen skulle åtaga sig att ta fram en bok innehållande 
biografier över betydande personligheter i Världsarvet Falun. Arbetet med 
detta pågår nu, och under dess gång verifieras bilden av Falun som en lär-
domsstad. Särskilt framträdande är det tekniska området, inom vilket ett fler-
tal personligheter med Faluanknytning fick ett stort inflytande på den högre 
tekniska utbildningen i Stockholm.

Fahlu Bergsskola på 1850-talet, sedd från söder. Tecknad efter samtida 
beskrivningar, planritningar och kartor (Arne Wikholm 1984)
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ha varit rädd för att ge vetenskapen 
något inflytande. Denna attityd, och 
personliga motsättningar med styrel-
sens ledamöter, gjorde att Schwartz 
blev avskedad. Efter honom fick Insti-
tutet tre rektorer från Fahlu Bergs-
skola i följd. Den första blev profes-
sor Joachim Åkerman, Bergsskolans 
föreståndare, som 1845–1848 var 
tillförordnad rektor för Teknologiska 
Institutet. Hans uppdrag var att ad-
ministrativt och idémässigt föra in 
Institutet på de banor som var Fahlu 
Bergsskolas.

En före detta elev vid Fahlu Bergs-
skola, Lars Wallmark, efterträdde 
Joachim Åkerman. Wallmark avled 
1855 och efterträddes då av Knut 
Styffe, också han en före detta elev 
vid Fahlu Bergsskola. Styffe var rek-
tor 1856–1890. 

År 1868 lades Fahlu Bergskola ned. 
Utbildningen flyttades till Stockholm 
och införlivades med Teknologiska 
Institutet. För bergsvetenskapen 
uppförde Institutet en särskild bygg-
nad. Professor Viktor Eggertz, Fahlu 
Bergsskolas föreståndare 1853–1868, 
följde med till Stockholm och blev där 
professor i metallurgi och hyttkonst.

En namnkunnig person med an-
knytning till Falun och Teknologiska 
Institutet är uppfinnaren Gustaf de 
Laval (1845–1913). Han dimitterades 
1863 från Falu läroverk till Uppsala 
universitet för att där avlägga stu-
dentexamen. 1866 utexaminerades 
han som mekanist från Teknologiska 
Institutet med höga betyg. 1872 pro-
moverades han i Uppsala till filosofie 
doktor.

Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH)
1877 fick Teknologiska Institutet nya 
stadgar, och namnet ändrades till 
Tekniska högskolan. 1902 blev pro-
fessorn i matematik vid KTH Anders 
Lindstedt Högskolans rektor. Stora 
uppgifter väntade honom. Genom in-
dustrins uppsving behövde den högre 
tekniska utbildningens nivå höjas. 
Anders Lindstedt var en av de ledan-
de krafterna i de många utredningar 
som ledde till 1911 års riksdagsbeslut 
om att uppföra en ny högskolebygg-
nad och ökat antal lärare. År 1917 
kunde den nya högskolebyggnaden på 
Valhallavägen i Stockholm invigas.

Anders Lindstedt var född i Sund-
born, Falun, år 1854. Han tog studen-
ten vid läroverket i Falun 1872. Han 
imponerade med sina goda matema-
tiska kunskaper. Hans stora intresse 
var försäkringsfrågor, och han kom 
att kallas den svenska socialförsäk-
ringens fader.

Ännu en professor med Falu-
bakgrund skall nämnas – Gudmund 
Borelius. Han lyckades 1932 förstär-
ka KTH:s profil genom en ny fack-
avdelning, sedermera sektion, för 
teknisk fysik. Efter en trevande bör-
jan utbildas nu flera hundra tekniska 
fysiker varje år vid landets högskolor. 
Här kan också nämnas TV-teknik-
pionjären Hans Werthén. Han tog stu-
denten vid Falu Högre Allmänna Läro-
verk 1939. 1942 blev han civilingenjör 
vid KTH:s avdelning för elektroteknik. 
Teknologie licentiat 1946. Hedersdok-
tor vid Chalmers 1978.

E. Börje Bergsman
Lennart Franzén
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Höstmötet: En retrotripp till Linköping/Malm-
slätt eller falugrabbarna och flyget
Böckerna om Biggles har skapat flyg-
intresse hos många. Jag fick min för-
sta bok, Biggles stridsflygaren, när 
jag var 8 år och läste så småningom 
alla som gavs ut. Ungefär samtidigt 
fick jag en stark och fullkomligt 
oväntad upplevelse. Vid en skidtur 
på Varpan landade en grupp av 5–6 
dubbelvingade flygplan, målade i 
rött och gult och försedda med ski-
dor, nära mig. De stannade inte utan 
startade igen och flög vidare. (Senare 
har jag förstått att flygplanen var av 
modellen Moth Trainer.) Flygintres-
set ökade några år senare när en 
flygdag arrangerades på Varpans is, 
utanför Bäckehagen. Det fanns flera 

i läroverkets studentklass som hade 
samma intresse. Vi hade dessutom 
en förebild i Per Pellebergs som tog 
studenten 1956, två år före oss, och 
som gått igenom Krigsflygskolan.

Flygvapnet tog emot intresserade 
pojkar för lämplighetstest vid flottil-
jen i Hägernäs. Vi var sju från läro-
verket som testades. Från reallinjen 
kom Lars-Olov Björn, Åke Lindén, 
Anders Åhlman, och jag själv. Från 
allmänna linjen kom Magnus Lobe-
nius, Bert Åslund och Kjell Ängelid. 
Alla utom Åke Lindén klarade tes-
ten och kom till Krigsflygskolan i 
Ljungbyhed. Detta var exceptionellt. 
I genomsnitt var det endast 10 % som 
klarade testen.

Per Pellebergs gick efter Krigsflyg-
skolan på KTH, linjen Flygteknik, 
och arbetade först några år i Flyg-
vapnet för att sedan bli provflygare 
på SAAB, där Viggen skulle ut-
vecklas. Han blev senare chef för 
SAAB:s provflygare. Ett flygmuseum 
har byggts upp på Malmslätt utanför 
Linköping, innehållande alla flyg-
vapnets plan och flera andra. Den 
DC 3 som sköts ner av Sovjet 1952 
har bärgats och finns i museet. 

Per Pellebergs har spelat en vik-
tig roll vid uppbyggnaden av museet 
och han föreslog Gamla Falukam-
rater att förlägga ett möte till mu-
seet. Höstmötet ägde därmed rum på 
Flygvapenmuseum på Malmslätt den 
22 oktober. Vi var 40 gäster och vi 
togs emot av Per Pellebergs och hans 

Per Pellebergs hälsar välkommen.
Denna och följande bilder: Britta Jonell 
Ericsson
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vapnet till SAS. Där fick han flyga 
alla de stora jumboplanen och fick 
ihop hela 18 000 timmar i luften. 
Anders Åhlman blev en framstående 
flygingenjör på Boeing. Han kom dit 
tillsammans med 2000 andra utländ-
ska ingenjörer 1968. Första dagen på 
aerodynamikavdelningen fick han i 
uppdrag att försöka komma tillrät-
ta med vingformen till B-737. Han 
plockade fram läroboken från Teknis 
och kom med ett förslag. Det försla-

guider. Museet är förvisso 
överväldigande. Man kan 
noga följa den tekniska 
utvecklingen från 1911 
fram till våra dagar. De 
konstruktioner som gjor-
des för 100 år sedan är 
imponerande. Likaså de 
moderna konstruktio-
nerna Viggen och Gripen. 
Museet har ett särskilt 
tema, det kalla kriget. 
Under den tiden förvän-
tade man sig ständigt ett 
anfall från öst. Sverige hade då ett av 
världens största flygvapen.

Efter museibesöket fick vi en ut-
märkt lunch. Per Pellebergs berät-
tade om flygets snabba utveckling 
och till och med om hur flyget på-
verkat dammodet. Besöket på några 
timmar väckte aptiten, men museet 
är värt ett längre återbesök. Flyg-
intresset begränsade sig inte till 
herrarna. Många damer deltog. Min 
hustru Margareta, som aldrig varit 
flygintresserad, blev om-
gående omvänd.

Hur gick det sedan 
för falugrabbarna? Vi 
var tre som fick lämna 
Ljungbyhed vid den fort-
gående utgallringen un-
der utbildningen, Lars-
Olov Björn, Kjell Ängelid 
och jag. (Jag fortsatte 
min militärtjänstgöring 
på Dalregementet). De 
övriga examinerades. 
Nils-Magnus Lobenius 
kom efter sju år i Flyg-

Guiden Per de Faire, talar för sina flygplan.

Ordföranden i intressant samtal med Ulla Lund-
qvist.
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get räddade hela projektet 
och typen är fortfarande i 
bruk. (Denna rapport har 
slutjusterats under flygre-
sa med en Boeing B-737.) 
Tyvärr avled Anders i vå-
ras. Bert Åslund stanna-
de kvar i Flygvapnet och 
omkom långt senare vid 
en rutinflygning. 

Olle Eklund

Bengt Sjöberg, Carl Formgren, Hans Rylander 
och Per Ström väntar på lunch

Leende Birgitta Pellebergs och Ingegerd Eric-
son. 

Det har influtit en historia om nyligen bortgångna Jan-Henrik (”Nenken”) 
Hedlund, student 1940 och mångårig medlem av GFK. 
Under läroverkstiden gick Nenken till rektor Vikar och bad om ledighet från 
skolan för att delta i Skol-SM i orientering i Stockholm. Rektorn beviljade inte 
ledigheten. Nenken åkte ändå, liftade med en långtradare, lyckades vinna 
tävlingen och blev svensk skolmästare femton år gammal. Vikar fick vetskap 
om segern och när Nenken kom hem belönades han med rektorsanmärk-
ning! En annan tidsanda!
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Förklaras den ojämna jubileums-
siffran med att klassen – väl med-
veten om årens snabba flykt – insett 
att sammankomster endast vart 
femte av dessa vore ett slöseri med 
den begränsade tid som numera åter-
står oss alla. Föreslogs efter tidigare 
möte år 2008 att kamraterna i fort-
sättningen skulle försöka ses vart-
annat år i stället, vilket nu blev fal-
let. Förlades mötet denna gång ej till 
hembygden utan till Uppsala, med 
därboende kamrater – Ingela Pehr-
son Berger och Torbjörn Fulton – an-
svariga för program och livsmedel 
lördag–söndag 14–15 augusti. Erhöll 
de dessutom stor hjälp med datorisk 
bild- och ljudpresentation rörande 
det som förestod av den tekniskt och 
även konstnärligt högförståndige 
Bosse Rydin. Lockade detta digita-
liska program iväg nio andra klass-
kamrater till mötet, medan några 
tyvärr hade förhinder. – Blev den för-
sta jubileumsdagen en av det årets 
allra svettigaste: glodde och glödde 
en sadistiskt obarmhärtig sol ner på 
den stackars klassen, vilken snabbt 
räddade sig in till universitetsmuse-
ets fossila svalka. Tog sig sällskapet, 
då museet är inrymt i den tidigare 
universitetsbyggnaden Gustavianum 
mitt emot domkyrkan, till att börja 
med upp i gamle Olof Rudbecks ana-
tomiska teater under dess koppar-
klädda lökkupol. Stod T Fulton för 
visningen, men avbröts denne mitt i 
ordsvallet av en plötsligt uppdykande 

liten argsint slända, vilken med stor 
frenesi upprepat flög honom i ansik-
tet. Tycktes ingen av de närvarande 
ha lagt märke till denna malevolenta 
varelse, och var den föredragande 
efteråt – och är han alltjämt – över-
tygad om att denna insekt var ett 
spöke från Rudbecks egen tid. Silade 
solljuset nu mera disciplinerat ner ge-
nom teaterns dubbla fönsterramper, 
belysande klassens samlade huvud-
knoppar runt dissektionsbordet. För-
flyttade man sig, när dessa knoppar 
undfägnats med teaterns tillkomst- 
och funktionshistoria, ett stycke ned-
åt i byggnaden för att bestirra konung 
Gustaf II Adolfs augsburgska konst-
skåp, försänkt i det spotlightsbelysta 
helmörker som numera utmärker 
varje tidsmedveten museilokal. Glim-
rade och tindrade skåpets sällsamma 
stenar och snäckor i mörkret och med-
delades även här en komprimerad 
historik, varefter klasskamraterna 
idkade enskilt studium av en mängd 
ur skåpet framtagna artefakter som 
små insekter av metall, vaxporträtt 
och spelautomater med mera. Var 
det därefter lunch- eller tedags och 
återsamling vid domkyrkan, också 
här med historik, interiör och kung-
liga gravkor. Blev den yttre besikt-
ningen av byggnaden en smärtsam 
ökenvandring under Moder Sols allt-
fort överhettade blickar, och drog sig 
klassen, nu närmast svartblå i an-
siktena, tillbaka för välbehövlig vila. 
Möttes man mot aftonen efter förmo-

RING L IV:s 52-årsjubileum i Uppsala 2010
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dat sängläge i T Fultons boning för 
inledande nedsköljning av starkare 
eller svagare ting med små flarn och 
nötter före den av Ingela administre-
rade middagen i Hotel Linnés träd-
gårdspaviljong, vilken snart surrade 
av klassens alltid elokventa munvä-
der. Blåste än en gång klassmusicus 
Sven Berger i flöjten, kunde Birgitta 
Fryking som vanligt en hel bunt 
sångböcker utantill, och utmärktes 
aftonen av den lätt kakafoniskt iv-
riga stämning som gör våra möten så 
vänligt dynamiska. Voro klassleda-
möterna följaktligen – precis som det 
förväntas av oss gamla – utomordent-
ligt både vitala och nytra. Förevisade 
Ingela dagen därpå den intill hotel-
let liggande Linnéträdgården med 

dess systematiska uppläggning och 
kommenterade hon även i övrigt Carl 
von Linnés verksamhet och författar-
skap. Bjöd hon och hennes make Rolf 
oss därefter på en utsökt måltid, 
fjärran vardagens vidbrända fiskpin-
nar. Hade solen äntligen lugnat ner 
sig och rörde en milt svalkande bris 
vid trädgårdens blomster, av vilka vi 
själva ju utgjorde de skönaste. Men 
begynte efter detta uppsaliensiska 
mellanspel Hembygden åter draga i 
klassen likt en mäktig magnet, och 
önskade man att nästföljande klass-
möte om möjligt borde avhållas uppe 
i Fryksås bland blånande fjällar och 
blomstrande ängar med små dala-
hästar i bet.

Torbjörn Fulton

Örjan Hamrin (redaktör). Fa-
lun – staden som försvann. För-
lag: Dalarnas museum, ISBN 
978-91-978619-4-6, Pris 295:- Bo-
ken kan rekvireras från Dalarnas 
museum, tel 023-76 55 00, eller 
butiken@dalarnasmuseum.se. Porto 
tillkommer. 

Daniels Sven Olsson: Boken om 
Falu Gruva. Ny kunskap om Gam-
la Mormor. Förlag: Stiftelsen Sto-
ra Kopparberget, 139 sidor. ISBN 
978-91-85315-02-4. Pris 240:-. Boken 
kan rekvireras från Gruvbutiken i 
Falun tel: 023 78 20 30. Porto till-
kommer. 

Göran Rogström: Gamla Falubil-
der från 1600 till 1970-talet. Eget 
förlag. 84 sidor. Boken kan rekvire-
ras från: goran.rogström@telia.com.

Nya(re) böcker om Falun 
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Sextioårsjubileum den 7 maj 2011.
Efter en lång bilresa från Ängelholm 
till Falun mötte vi, det vill säga Birgit 
Johansson och jag, 1951 års studen-
ter från både real- och latinlinjerna 
7 maj 2011.

Vi samlades på Dalarnas Museum. 
Jag vet inte om det fanns någon bak-
tanke med mötesplatsen. Jag tyckte 
inte vi såg så museala ut. Efter all-

män identifiering samlades vi 21 som 
hade mött upp i Selma Lagerlöfs- 
rummet för fotografering av Falu-
Kurirens fotograf. Vi förekom sedan 
i tidningen med namn och allt.

Programmet för dagen följde i 
stort sett Gamla Falukamraters jubi-
leumsprogram 2010. 

Det började alltså med en bild-

Rad 1 (från vänster): Gunnel (Bergensjö) Hjelm, Britta (Wretskog) Benkt-
son, Birgit Johansson, Lars Åhman. Rad 2: Märta (Montgomery) Ceder-
hielm. Rad 3: Sonja (Matsson) Jönses, Gunnela (Wetterfors) Österberg, 
Karin (Lindström) Holmsved. Rad 4: Bengt Söderberg, Birgit (Tunell) Öst-
lund. Rad 5: Gudrun (Ernberg) Nyberger, Sven Lundberg, Erik Hagman, Karl 
William Woffelt. Rad 6: Gunnel (Hedlund) Kilström, Bertil Staffas, Curt Berg-
lund, Harry Persson, Gunnar Iredahl. (Namn som ogift inom parentes.)

Bild: Anna Klintasp, DT
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visning från Gamla Falun ”staden 
som försvann” som planerats att 
komma ut i bokform.

Det moderna Falun återsågs ge-
nom stadsvandring med besök vid 
den nyss avtäckta statyn av Selma 
Lagerlöf utförd av Falusonen Arvid 
Backlund. Nu sitter Selma och blick-
ar ut över Faluån på samma sätt som 
över Klarälven i Karlstad. Tyvärr 
mötte vi henne inte på stadsvand-
ringen eftersom hon var för hes för 
att vara ute och promenera.

Att besöka ”vårt” Högre allmänna 
läroverk med dess aula hör till tradi-
tionerna vid studentträffar. Allt var 
sig nästan likt endast rektor Vikar 
saknades.

Kvällsprogrammet innebar jubi-
leumsmiddag på f.d. Dalregementets 
officersmäss, som var en upplevelse 

för de som inte har officersutbild-
ning. Major Jan Ola Nyström som 
ansvarade för förtäringen berättade 
om mässens historik och sjöng snaps-
visor. Under middagen underhöll 
också Britta Wretskog Benktson med 
musikaliska minnen från gymnasie-
tiden. 

Det blev en oförglömlig afton som 
vi får leva på ett bra tag framöver.

Ett särskilt hjärtligt tack vill jag 
rikta till Karl Wolffelt som lagt ner 
stort arbete på att ordna en oförglöm-
lig återträff för oss och som också 
håller ordning på var vi alla finns.

Efter ett trevligt besök i Falun gick 
bilen hem från Dalarna till Skåne 
igen Vi hade mycket att prata om så 
bilfärden kändes inte så lång som 60 
mil.

Gunnel Bergensjö-Hjelm

Årsskriften 2010: Rättelser

sid. 3: Ingeborg Hermelin tog inte studenten i Falun utan som privatist i 
Uppsala.

sid. 17: Une Skarstedt tog studenten 1912.
sid. 20: Rut Sjöqvist (avled 2011) stiger också fram ur författarens minnes-

kabinett.
sid. 30: Höstmötet 2010 på Svenska Akademin ägde rum 29 oktober 2010.
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Äntligen sitter Selma vid ån 
”Sjunde maj 2011 avtäcktes Selma 
Lagerlöfs staty till tonerna av Falu 
messingssextett i plommonstop och 
värmande vadmalskostymer som en 
påminnelse om att det faktiskt var i 
Falun Selma Lagerlöf skrev flera av 
sina mest kända böcker som En herr-
gårdssägen, Jerusalem-böckerna och 
Nils Holgerssons underbara resa. Det 
avgörande initiativet togs redan för 
11 år sedan av Falupartisten Bernt 
Backlund som skrev en motion om 
att sätta upp Arvid Backlunds staty 

Selma Lagerlöfstatyn i Åkanten. Gamla Ordenshuset i bakgrunden.
Bild: Claes Söderberg, Dalarnas Tidningar

någonstans i Falun.” (Saxat från 
Falu-Kuriren 8 maj 2011.)

GKF:s tidigare ordförande, Börje 
Bergsman har också dragit sitt strå 
till stacken (se bl.a. GFK:s Årsskrift 
2009) i en nära sekellång debatt. 
Men det är inte bara Selma som fått 
en staty. Konstnären, på sin en av 
Sveriges främsta på sitt område tid 
och bosatt i Svärdsjö, har nu fått sitt 
första verk uppställt i Falun. Det kan 
man också tycka är på tiden.   

Red.
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Falu läroverks teateramatörer – en Thalias annuell?
Året var 1956, en kulen lördagsef-
termiddag i november. Veckans lek-
tioner var avslutade sedan en halv-
timme, och på Anderssons konditori, 
en trappa upp, satt ett gäng teater-
glada gymnasister och fikade. Egent-
ligen firade vi att en kolsvart oktober 
hade vänt till en ljusnande framtid. I 
februari hade flera av oss varit med 
i Falu Teateramatörers 
uppsättning av Vita Häs-
ten, med Margareta Bjur-
ner och Georg Thunstedt i 
huvudrollerna. Efter ope-
retten hade vi engagerats 
till ”Tusen rosor röda” och 
så till sist, efter sommar-
lovet, ”Bort med fjäsket”, 
en revy som spelades i 
Folkets Park i september. 
Någonstans mellan var-
ven hade vi läst läxor och 
klarat av prov också, men 
det var teatern som givit 
terminerna innehåll.

Men så i september 
hade vi förstått, att det 
framledes inte skulle fin-
nas plats för våra passio-
ner – Falu Teateramatörer 
skulle ut och turnera med 
”Fattiga miljonärer”, en 
pjäs som varit stor succé 
långt före våra eminenta 
birolls- och kördebuter i 
föreningen – till miljonä-
rerna hade vi ingen an-
knytning.

Nåväl, Falu Folkpark 

i september, kalla kvällar men full-
satta hus och fina recensioner. Skulle 
vi klara oss på våra lagrar något år 
framåt, utan teater?

Svaret blev Nix!!! Vi måste nog 
starta någon egen verksamhet för att 
överleva. Ulf Lindroth och jag bör-
jade leta möjliga pjäser eller möjliga 
böcker att dramatisera. ”Markurells 

Programbladet till ”Flickan i Frack”
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i Wadköping” och ”Flickan i frack” 
blev till sist favoriterna. Författaren, 
Hjalmar Bergman, hade gått ur tiden 
redan 1931, men det var kanske ändå 
bäst att kolla om någon hade copy-
right. Troligtvis hade väl ingen det. 
Trodde vi!!

Vi bestämde oss i gruppen för 
”Flickan i frack”: Katja och hennes 
bror Curry har tagit studenten och 
det ska bli studentbal. Deras far Karl-

Axel Kock, misskänt snille, låter sy 
upp en frack till sin son, men tycker 
att Katja kan gå på bal i sin gamla 
finklänning. ”Hade du varit pojke 
skulle du förstås också ha fått en 
frack, fast vi egentligen inte har råd”. 
På balkvällen tar Katja sin hämnd – 
hon gör entré på balen i Currys frack. 
Därav diverse komplikationer. Det är 
skolans gamle rektor och Katjas till-
bedjare Ludwig von Batwyl, som re-

der ut skandalen tillsam-
mans med prostinnan 
Hyltenius. Happy end.

Bonniers förlag hade 
gett ut boken ”Flickan i 
frack”. Det var därför na-
turligt att ringa dit för att 
höra om copyright. Döm 
om vår förvåning när vi 
får veta, att copyrighten 
på allt som Hjalmar Berg-
man skrivit innehades 
av hans änka, fru Stina 
Bergman, adress och tele-
fon i Stockholm.

Vi skrev ett artigt brev 
och anhöll om att få göra 
pjäs av boken. Vi fick till 
svar, att boken redan var 
dramatiserad av henne 
själv och dessutom nyfil-
mad av SF för Sveriges 
biografer. Filmen var just 
på väg ut i vårt land. Men 
vad värre var, fru Berg-
man var litet tveksam 
till, om vi skulle klara att 
göra manus rättvisa – vi 
var ju så unga…

Förvisso var vi unga 
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– men envisa! Breven blev flera och 
övergick i mitten av oktober till upp-
repade telefonsamtal. Vi läste in oss 
på det mesta av Hjalmar Bergman för 
att visa oss kunniga och ambitiösa. 
Vi lärde oss också att fru Stina Berg-
man var dotter till en av Sveriges 
stora skådespelare och teaterchefer 
under slutet av 1800 fram till 1920, 
August Lindberg. August Lindberg 
var född i Hedemora.

Genom alla brev och telefonsam-
tal lärde vi så småningom känna en 
vördnadsbjudande och fin kvinna 
fast vi i början tyckt, att hon var li-
tet snorkig mot oss. Hon förklarade 

vid vårt första telefonsamtal, att det 
för henne var viktigt att hålla ma-
kens alster i helgd. Hon såg som sin 
största uppgift att skydda hans för-
fattarskap.

Först vid vårt näst sista telefon-
samtal, i början av november, lovade 
hon att vi skulle få spela pjäsen, om 
vi kunde engagera några äldre ama-
törer för fullvuxna rollerna. Hon 
var mest angelägen om rektorns roll 
– ”det är egentligen den som är hu-
vudrollen”, sa hon.

Halvseger vunnen – men var skul-
le vi hitta fullvuxna skådespelare? 
Ingen i Faluamatörerna hade tid, 

Rektorn hälsar höviskt på affärsbiträdet, fröken Modig, i Kupan, medan tro-
tjänarinnan Lotta tålmodigt väntar med en kopp (kaffe?). 
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“Rektorn”.

“Karl-Axel Kock”, misskänt snille.

men vi fick tipset att fråga våra lä-
rare. Tanken var svindlande! Skulle 
vi verkligen våga oss upp till kollegie-
rummet och fråga om våra lektorer 
och adjunkter ville spela teater med 
oss? En sådan expedition var när-
mast livsfarlig. Snacka om respekt!!

Teatergruppen sammanträdde. Vi 
beslöt att som första steg fråga rektor 
Erik Sandberg om våra planer var ok. 
Kanske kunde han då hjälpa oss att 
övertala några av våra lärare.

Rektor Sandberg blev verkligen 
intresserad av vårt ”projekt” (men så 
hette det inte på den tiden förstås) 
och vi fick all hans välsignelse. Han 
skulle gärna lägga ett gott ord för oss 
i kollegiet, men det skulle bli teater-
gruppens uppgift att göra förfråg-

ningar hos de lärare vi ville ha med 
i pjäsen.

Det blev alltså på darriga ben som 
Ulf Lindroth, Berit Bergman och jag 
gav oss iväg uppför de slitna marmor-
trapporna för att knacka på de höga 
dubbeldörrarna till lärarrummet. De 
fyra första vuxen rollerna skulle till-
sättas. Rektorsrollen tänkte vi vänta 
med, trots att vi var helt på det klara 
med vem som skulle kreera den, men 
till denna förfrågan gällde att samla 
ytterligare mod.

Berits och min älskade klass-
föreståndare, Erik af Sillén, ställde 
efter någon tvekan upp i rollen som 
Katjas pappa, och vi var överlyck-
liga över att få med läroverkets mest 
moderna och bussiga pedagog. Lek-
tor Carlberg, vår lärare i tyska, ac-
cepterade att spela både överste och 
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affärsinnehavare i firman Modig & 
Klein. Däremot ville inte lektor Her-
melin spela domprostinnan, utan det 
blev den vänliga Anna-Greta Fler-
moen som räddade oss där. På skolan 
fanns också en vikarierande adjunkt 
som knappast kunde vara så mycket 
äldre än vi själva. Honom bad vi ta 
hand om gatsoparens roll, och han 
svarade glatt ”ja”. (Denne gladlynte 

och ödmjuke man hette Sven Selling 
och blev så småningom skoldirektör 
i Falun.)

Så var det då rektorsrollen. Alla 
var överens om vem som skulle spela 
den. Vi kände på oss att just den vi 
ville ha hade stor skådespelartalang. 
Det skulle också visa sig, att så var 
fallet – han var helt fantastisk! Men 
vem av oss som skulle traska upp till 

Sittande (från vänster): Edvin Andersson (lärare), Erik af Sillén (lärare), 
Barbro Zetterberg, Ulf Lindroth. Stående, 1:a raden: Björn Arnberg, Gunilla 
Hansson, Carin Andersson, Birgitta Norell, Berit Bergman. Stående, 2:a ra-
den: Björn Carlberg (lärare), Bo Lindgren, Christina Geselius, Bo Andersson 
(Edvin Anderssons son), Nils Magnus Lobenius, Sven Selling (lärare). 
Ej med på bilden: Birgitta Andersson, Solweig Andersson, Anna Greta Fler-
moen (lärare) och Lena Haraldsson. 
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Pressklipp från Falu-Kuriren

lärarrummet för att fråga adjunkt 
Andersson, även kallad ”Korken”, 
om han kunde tänka sig att spela 
rektorn i Flickan i frack? Ingen vå-
gade – Korken var fruktad. Flera 
av oss hade honom i matematik och 
kemi. Gruppen bestämde efter långa 
diskussioner att jag var lämplig att 
framföra vår förfrågan, eftersom jag 
hade A i kemi. Det faktum att det på 
min betygsblankett också fanns C i 
matematik för samme lärare, hjälpte 
mig inte att slippa – dit sträckte sig 
inte logiken.

Jag överlevde. Sedan jag nigande 

hade frågat Korken, om han kunde 
tänka sig spela teater med oss elever, 
log han sitt litet sneda leende, bugade 
helt lätt och sa: ”Jaha, fröken Zetter-
gren, jag tror faktiskt att jag tackar 
”Ja”, för jag föreställer mig, att det 
här kan bli ganska roligt.” Han hade 
så rätt – det blev mycket roligt!! Sista 
samtalet med Stina Bergman hjälpte 
oss rektor Sandberg med, och vi fick 
äntligen tillåtelse att uppföra ”Flick-
an i frack”! Vi hade manus från fru 
Bergman redan dagen därpå. (Det 
var på den tiden då Postverket visste 
vilken uppgift det hade.)

Vi var överlyckliga i teatergänget! 
Men döm om vår förvåning, när det 
visade sig att Flickan i frack var ett 
sångspel – det fanns noter i manus! 
Vi störtade iväg till musikdirektör 
Englund och bad om hjälp med piano-
ackompanjemang. Han lovade – det 
blev till sist en välspelande 20-manna-
orkester. Inalles hade vi sju lärare 
som ställde upp för oss, den siste blev 
vår teckningslärare Bo Ahlner, som 
fixade kulisser tillsammans med Bo 
Lindgren, Berit och Ulf.

I slutet av november började vi 
repetera med målsättning att ha 
premiär på vårterminen. I början 
ägnade vi oss åt fru Thalia en gång 
i veckan, men på vårsidan fördubbla-
des mötena. Ju mera vi jobbade och 
repeterade tillsammans, desto mera 
suddades de tidigare så respektfulla 
avstånden lärare – elev ut. Lärarna 
tilltalade oss gymnasister med för-
namn efter en tid, och vi sa ”magis-
tern” eller ”fröken” i stället för ”ad-
junkt” och ”lektor”. 
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Orkestern, som skrev in sig i läroverkets teaterhistoria, i ungefärlig under-
skriftsordning: Torsten Engdahl (skolans musiklärare, dirigent), Lars Mun-
ters, Sven Erik Bellskog, Jan-Erik Normann, Sven Berger, Per Backman, 
Anders Sjöholm, Margareta Ridderstedt, Ingela Pehrson (”krysset”), Len-
nart Liljefors, Gunnar Walles, Jan Olof Lundgren, Christina Liljekvist, An-
ders Ogander, Carl-Magnus Forsberg, Margareta Norelius, Göran Carlbäck, 
Hans-Anders Bergqvist, Håkan Geselius. 
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Jag är övertygad om att våra lärare 
hade lika roligt på repetitionerna som 
vi elever. Det skrattades och skojades 
minst lika mycket som det övades. 
Den fruktade ”Korken” visade sig ha 
en helt underbar humor, och han var 
en helt fantastisk skådespelare! Öv-
riga lärare var också närmast proff-
siga.

Allt som allt var vi 19 på scenen, 
och vi lyckades till sist få till en 
riktigt hyfsad frackflicka. Vi gav 
tre föreställningar i Falun, och fick 
mycket beröm, applåderna var det 
inget fel på. Vi dansade runt i våra 
studentmössor, skrockfullheten till 
trots. (Den som iför sig studentmössa 
före examen blir aldrig student.) Det 
var ett år kvar till min riktiga exa-
men, så det kunde ju gå illa, men so 
what? Ulf Lindroth däremot, Katjas 
pojkvän och blivande fästman, lycka-
des spela student utan att någonsin 
sätta ”vitsippan” på sina lockar. Han 
hade den i handen, under armen, ges-
tikulerade med den och bar hela tiden 
runt med den, så ingen kunde tvivla 
på att han tagit studenten, men på 
hans huvud syntes mössan aldrig.

Ett par veckor efter föreställning-
arna i Falun 7–9 april 1957, fick vi er-
bjudande att spela i Hedemora gamla 
teaterlada. Det blev en oförglömlig 
kväll! Jag tror, att vi alla kände vad 
man brukar kalla ”historiens ving-
slag”. Här gavs första teaterföre-
ställningen 1827. Salongen påminde 
till del om Drottningholmsteatern. I 
en av logerna fanns en länsstol som 
tillhört August Lindberg, Stina Berg-
mans far. Efter föreställningen sän-

de vi tacktelegram till fru Bergman. 
Recensionerna dagen därpå höjde oss 
till skyarna – vi kände oss nästan 
som proffs på riktigt!

Nu åter till denna krias rubrik 
– varför ”en Thalias annuell”? När 
bildades Falu läroverks teateramatö-
rer? Jo, två veckor före generalrepe-
titionen på ”Flickan i frack”, då pro-
grammet skulle gå i tryck. Vi måste 
ju heta någonting, så enkelt var det. 
Vår förste, och som det verkar också 
siste, ordförande blev lektor Carlberg. 
Nu skulle vi hålla oss med egen tea-
terverksamhet i framtiden, och med-
lemsavgiften bestämdes till 2 kronor. 
Vi var c:a 50 medlemmar.

Hösten 1957 gav vi oss i kast med 
Oscar Wildes ”Solfjädern” och hade 
premiär våren 1958 den 15 april, 
fjorton dagar före studentexamen 
för några av oss. En handfull teater-
galningar försvann sedan från Falun, 
men det fanns många kvar i stán.

Var blev ni av, ljuva drömmar??? 
Det är svårt, så här femtiofyra år se-
nare, att få tag på dem som kan ge 
svaret. Det finns väldigt liten doku-
mentation och få fotografier när det 
gäller ”Solfjädern” men har Du som 
läser detta något att tillföra, så hör 
av Dig! Kanske kan vi få ihop litet 
att berätta om vår andra uppsättning 
också.

Tänk – från april 1957 till april 
1958 existerade vår stolta teaterför-
ening! Blev den verkligen bara en 
Thalias ettåring?

undrar Zåttis
(Barbro Ander-Zettergren, 

tel 0241-212 38) 
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Några sentida profiler på Högre allmänna läro-
verket i Falun. Andra avsnittet.

Det första avsnittet av den här framställningen i Årsskriften 2010 avsluta-
des med en ögonblicksbild av lektor Carl Fredrik Aleman. I det avslutande 
avsnittet tar författaren tar upp tråden om Aleman, tecknar matematiklära-
ren Algot Sundéns profil och låter ett persongalleri i kollegierummet pas-
sera revy: Gunnar Berggren, Pehr Eklund, Torsten Englund, Ulla Britt 
Ernolv Märta Hellstadius, Ingeborg Hermelin, Lars Håkansson, Valde-
mar Peterson, Tomas Renander, Margareta Ringi, Erwin Rosenberg 
(György Nagy), Magnus Selling, Gunnar Söderberg, Gunnar Wistrand, 
Olof Wilén

Mitt första möte med Carl Fredrik 
ägde rum på den första skoldagen, 
då lärarna samlades för sedvanligt 
kollegium på morgonen och olika 
ämneskonferenser resten av dagen. 
Det rådde en uppsluppen stämning 
i kollegierummet. Sommarlovet var 
slut. Gamla kolleger hälsade på var-
andra och pratade ivrigt i små grup-
per. Som nykomling kände jag mig 
nervös och utanför. För att försöka se 
så obesvärad ut som möjligt stoppade 
jag omsorgsfullt min pipa och tände 
den. På den tiden var det tillåtet att 
röka inomhus i offentliga byggnader. 
En och annan av mina nya kolleger 
hälsade säkert på mig, men det har 
jag inga tydliga minnen av. 

Den ende jag tydligt minns från 
den surrande morgonsamlingen var 
en man klädd i blå blazer, grå byxor, 
vit skjorta och slips. Han närmade sig 
mig med en svagt, knappt märkbar 
bugande rörelse, sträckte fram han-
den samtidigt som han tog ett halvt 
dansliknande steg bakåt. Som om 
han inte ville komma alltför nära.

– Carl Fredrik Aleman, sa han och 
mumlade ytterligare något som jag 
inte uppfattade. 

– Jan Axelsson, sa jag och kom inte 
på något mer att säga, framför allt 
för att jag helt enkelt fascinerades av 
mannen framför mig. Han verkade 
på något sätt tillhöra en annan tid. 
Han gjorde ett aristokratiskt, vänligt 
och lätt tankspritt intryck. Jag fick 
en känsla av att han inte var allt-
för upphetsad av skolstarten, utan 
hade föredragit att sitta i en vacker 
sjuttonhundratalssalong med nå-
gon gammal grek eller romare i ett 
vackert inbundet band i knät och ett 
utsökt slipat kristallglas med vin på 
det vita rokokobordet vid sidan av 
stolen.

När jag skulle säga vilka ämnen 
jag undervisade i, tog sjuttonhundra-
talsaristokraten två trippande steg 
bakåt samtidigt som ånyo bugade sig 
lätt och kryssade bort i lärarvimlet.

Efter det formella sammanträ-
det med lärarkollegiet dök den tid-
löse aristokraten upp igen. Och åter 
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sträckte han lätt bugande fram han-
den och presenterade sig: Carl Fred-
rik Aleman.

Jag tror inte att jag blev förvånad, 
utan tänkte att det stämde med den 
här lätt tankspridde och förströdde 
mannens karaktär att inte lägga 
alltför ovidkommande ting på minnet 
och dit får man väl räkna en extra 
adjunkt som kanske för en termin el-
ler två var på tillfälligt besök vid det 
högre allmänna läroverket i Falun. 
Så jag höll god min och presenterade 
mig igen: Jan Axelsson. Den älskvär-
de och tidlöse mannen tog åter sina 
två små trippande baklängessteg och 
blandade sig med de övriga lärarna. 
Det verkade som om han inte riktigt 
visste vart han skulle ta vägen.

På eftermiddagen var det dags för 
ämneskonferens i historia i sal 302. 
Utanför klassrumsdörren stod den 
älskvärde sjuttonhundratalsgestal-
ten. Och för tredje gången denna 
dag sträckte han lätt bugande fram 
sin hand och presenterade sig: Carl 
Fredrik Aleman, sa han obesvärat. 
Jag tror att jag nu själv var aningen 
förvirrad, åtminstone tyder den bi-
sarra felsägning som jag undslapp 
mig när jag sa mitt namn på det. 

– Jan Axelman, sa jag och klev in 
i klassrummet. Jag tror inte att Carl 
Fredrik noterade felsägningen. Ing-
enting tydde i alla fall på det.

Carl Fredrik Aleman och jag kom 
att bli mycket goda vänner. Ofta satt 
vi i den lilla skrubb intill aulan som 
utgjorde läroverkets historieinstitu-
tion och pratade om olika historiska 
händelser och personligheter. Trots 

det tankspridda intryck Carl Fred-
rik kunde göra, hade han en när-
mast osannolik förmåga att kunna 
redogöra för de minsta detaljer i till 
exempel det österrikiska kavalleriets 
uniformer under första världskriget 
och ingen kunde ha bättre ordning på 
alla de älskarinnor som kungar och 
prinsar vid de europeiska hoven höll 
sig med. 

Jag minns särskilt ett projekt som 
Carl Fredrik och jag diskuterade 
mycket och ingående uppe på histo-
rieinstitutionen. Det gick ut på att i 
valda delar dramatisera slaget vid 
Lützen. Dramat skulle framföras i 
aulan. Det som framför allt tilltala-
de Carl Fredriks fantasi var hur vi 
skulle kunna anlägga en effektfull 
dimma, ur vilken olika historiska 
gestalter skulle framträda. Jag före-
slog att vi skulle ta kontakt med Dala-
teatern, vilket Carl Fredrik tyckte 
var en utmärkt idé. Kanske skulle 
de också kunna vara behjälpliga med 
kostymer, trodde han. Att Carl Fred-
rik själv skulle spela den store hjälte-
konungens roll var självklar. 

När vi förde dramatiseringen på 
tal för Valter Lannermark, rektors 
tillstånd var nödvändigt insåg vi, 
och nämnde den mäktiga dimman 
som skulle spridas över åskådarna 
i aulan, föll hela projektet platt till 
marken. 

– Endast en byråkratisk petimäter 
kan gå emot detta lysande företag, 
utropade Carl Fredrik, när vi nästa 
gång sågs uppe i historieskrubben. 
Men kanske var vi innerst inne 
tacksamma för alla de förordningar, 
föreskrifter, försäkringsvillkor med 
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mera, som Lannermark hade hän-
visat till och som satte stopp för det 
lysande företaget.

Någon petimäter var verkligen inte 
Carl Fredrik! Och inte hade han hel-
ler en särskilt god ordning på sina 
papper. Mer än en gång hände det att 
Carl Fredrik lätt bekymrad kunde 
fråga om man möjligen sett det upp-
satslag han råkat förlägga. Hans 
lärarskåp kunde vara så proppfullt 
med papper att det helt enkelt inte 
gick att stänga. Det ställde natur-
ligtvis till med problem. Det var ju 
via meddelanden i lärarskåpen som 
expeditionen vanligtvis kommunice-
rade med oss lärare. När situationen 
blev ohållbar, hände det att Ruth Sjö-
qvist kallades in för att sanera Carl 
Fredriks skåp. Vid sådana tillfällen 
kunde både gamla uppsatslag och 
historieprov återfinnas långt ner i 
högarna av sedan länge inaktuella 
meddelanden samt en och annan låne-
bok från skolbiblioteket med flera 
månader gamla återlämningsdatum.

På sätt och vis kan man kanske 
säga att Carl Fredrik omfattades av 
ett slags uppgiven acceptans av både 
kolleger och elever. Ibland kunde 
emellertid denna acceptans sättas på 
alltför hårda prov, vilket följande ex-
empel belyser. 

Jag har lektion i svenska i sal 105, 
när en kollega knackar på dörren och 
vill tala med mig ute i korridoren. Vad 
är det som hänt? Jo, när min kollega 
kommer till klassrummet mittemot 
mitt för sin lektion, så finner han dör-
ren stängd. När han gläntar på dör-
ren, ser han Carl Fredrik framme vid 
katedern i full färd att engagerat be-

rätta för eleverna om något som ver-
kar handla om ett historiskt fältslag. 
Situationen är pinsam. Carl Fredrik 
har gått in i fel klassrum och börjat 
sin lektion. Eleverna säger ingenting, 
kanske tror de att Carl Fredrik ska 
vikariera för min kollega, men så är 
alltså inte fallet. 

– Vad ska jag göra? frågar min 
kollega. Vi kommer fram till att det 
finns två alternativ. Det ena är att 
låta Carl Fredrik fortsätta lektionen 
och det andra är att helt enkelt gå 
in och så taktfullt som möjligt upp-
lysa Carl Fredrik att han gått in i fel 
klassrum. 

Det senare alternativet är nog trots 
allt det bästa, säger vi och min kol-
lega öppnar efter en sekunds tvekan 
dörren och säger med hög och tydlig 
röst:

– Förlåt att jag avbryter din lektion 
Carl Fredrik, men det är uppenbarli-
gen så, att du har gått in fel in i fel 
klassrum. Det är nämligen jag som 
ska ha den här klassen. Carl Fredrik 
tittar ut över klassen och upptäcker 
att han inte känner igen ett enda an-
sikte. Sedan vänder han sig mot min 
kollega, bugar lätt och tar två bak-
längessteg och säger:

– Jag ber, bäste bror! Så oerhört 
förargligt. Sedan vänder han sig till 
klassen:

– Jag uppskattar er uppmärksam-
het och ber om överseenden med det 
här förargliga misstaget.

Sedan lämnar han klassrummet 
och kanske satt en klass någonstans 
och väntade på sin historielärare. 

Ibland utsågs jag till medbedöma-
re till Carl Fredrik, när någon elev 
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skulle tentera i historia. Det är sär-
skilt en sådan tentamen som fastnat 
i mitt minne. Tentanden var en syn-
nerligen begåvad och politiskt aktiv 
elev, som så småningom blev jour-
nalist och utrikeskorrespondent på 
Svenska Dagbladet. Vid den här tiden 
torde det emellertid ha varit totalt 
främmande för honom att arbeta på 
en konservativ tidning som Svenska 
Dagbladet, eftersom han i sina poli-
tiska åsikter hörde hemma långt ute 
på vänsterkanten. Stater som Öst-
tyskland och Albanien framstod för 
honom som politiska föredömen. Han 
hade också skrivit ett specialarbete 
om Albaniens historia. 

Spännvidden mellan tentators och 
tentands politiska uppfattningar var 
således minst sagt stor. Att sitta 
som medbedömare vid en muntlig 
tentamen var väl ingenting som låg 
särskilt högt på någon lärares önske-
lista, även om det utgick ett blygsamt 
arvode för insatsen. Men den här 
gången såg jag fram emot tentamens-
tillfället med spänning. Och jag blev 
inte besviken. 

Carl Fredrik hälsade tentanden 
välkommen med sedvanlig förbindlig 
artighet och förklarade i några mum-
lande ordalag förutsättningarna för 
tentamen. Förhöret följde till en bör-
jan det traditionella mönstret med 
frågor och svar på gymnasiekursen 
i historia, även om Carl Fredriks 
frågor ibland växte ut till små histo-
riska essäer. 

Det stod snart klart att tentanden 
besatt utomordentliga kunskaper i 
ämnet. Mot slutet kom Carl Fredrik 
in på tentandens specialarbete om 
Albanien. Nu ändrade förhöret ka-

raktär. Frågorna blev skarpare och 
snabbare liksom svaren, men hela 
tiden iakttog både tentand och tenta-
tor en sympatisk respekt för varan-
dra. Förhöret drog ut på tiden, inte 
för att det var nödvändigt, utan för 
att både eleven och Carl Fredrik helt 
enkelt tyckte att det var roligt. 

Och i det kan jag bara instämma. 
Ibland kom tentanden med motfrågor 
som Carl Fredrik inte utan möda be-
svarade. Efter motfrågan följde en 
elegant formulerad fråga från Carl 
Fredrik, som eleven rappt fångade 
upp och gjorde en väl avvägd utlägg-
ning omkring. Det var en duell på 
hög nivå, som emellertid Carl Fred-
rik tvingades avbryta efter en dryg 
timme. Vi hade lektioner som vän-
tade.

Carl Fredrik bad nu tentanden att 
gå ut i korridoren, medan han över-
lade med sin medbedömare. Någon 
överläggning blev det inte fråga om 
utan mer en nödvändig formalitet. 
Carl Fredrik och jag var helt över-
ens om att tentandens kunskaper var 
förstklassiga och att endast högsta 
betyg kunde komma ifråga. 

Tentanden kallades in igen efter 
någon minut och Carl Fredrik be-
römde honom för utomordentliga 
kunskaper. 

– Vad beträffar betyget, sa han 
slutligen, skulle jag gärna bjuda på 
en sexa, men betygsskalan upphör 
ju som bekant vid fem. Carl Fredrik 
räckte fram handen, bugade lätt, tog 
sina två små baklängessteg och så 
var förhöret slut. 

Det finns ett danskt uttryck som 
säger att olika strängar stämmer 
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bäst. Jag tror att det till en del kan 
appliceras på Carl Fredriks och min 
relation. Jag var ung med yvigt skägg 
och långt hår. Jag var organiserad i 
syndikalisterna och åtminstone un-
der en tid ganska politiskt vänster-
radikal. Ibland fick jag intrycket att 
Carl Fredrik med ett roat överseende 
betraktade mina ståndpunkter som 
övergångsskeden i en ung männis-
kas liv. Det fanns andra saker som 
var mer angelägna. Till exempel att 
värva mig till Karolinska Förbundet. 
Carl Fredrik var ordförande i förbun-
dets lokalavdelning i Falun och fram-
höll att det var strikt vetenskapligt 
och politiskt obundet. Så det skulle 
vara trevligt om jag ville bli medlem. 
Och det blev jag. 

Lokalavdelningen i Falun hade vid 
den här tiden i stort en aktivitet om 
året och det var en föreläsning på 
Karl XII:s dödsdag den 30 november. 
Efter föreläsningen inbjöds åhörarna 
till en matbit och ett glas vin i Carl 
Fredriks hem. Det hände också vid 
dessa tillfällen att min kollega Lars 
Håkansson bidrog till underhåll-
ningen med lämplig 1700-talsmusik, 
till exempel Mozart, på sin tvärflöjt. 
Allting var mycket trevligt och ange-
nämt och på något vis tidlöst overk-
ligt.

Det är bara något år sedan Carl 
Fredrik gick bort, Jag tror att han 
då var 98 år. Och jag är övertygad 
om att om Carl Fredrik nu hör mig 
i sin himmel, så bugar han lätt och 
kanske säger han att bror något lite 
grann överdriver sin framställning, 
men alls inte för mycket.

Den tredje lärarprofilen jag väljer 
att berätta om kommer kanske som 
en överraskning för en del av mina 
gamla kolleger. Det mest iögonen-
fallande med honom var nog klappret 
från hans träskor. Han gick nämligen 
alltid i träskor i skolan och ljudet från 
dem mot marmorgolvet gjorde det 
lätt att lokalisera matematikläraren 
Algot Sundén, när han kom gående 
i korridorerna.

Som lärare var Algot speciell på 
många sätt. Han var till exempel 
exceptionellt noggrann med att elev-
erna skulle komma i tid till lektio-
nerna. På den här tiden ringde det ju 
in till lektionerna inte bara en gång 
utan två gånger efter varje rast. Vid 
den andra ringningen skulle eleverna 
ha intagit sina platser i klassrummet 
och lektionen kunde börja. 

Det speciella med Algot var att 
han efter den andra ringningen låste 
klassdörren. Han hade instruerat 
sina elever att om de kom för sent 
till lektionen, så skulle de gå till skol-
expeditionen och hövligt be persona-
len att ringa till Algot på lokaltele-
fonen och be om att få bli insläppta. 

Man kunde ju kanske befara att 
det skulle bli ett väldigt springande 
av elever till skolexpeditionen, men 
det blev det inte. Systemet fungerade 
perfekt, Algots elever kom praktiskt 
taget alltid i tid till mattelektioner-
na.

Algots lektioner var supereffektiva 
och den kanske främsta anledningen 
till det var hans maximala utnytt-
jande av overheadprojektorn. Det tog 
alldeles för lång tid att använda sig 
av krita och svarta tavlan, ansåg Al-
got. Dessutom behövde han med over-
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headprojektorn inte vända ryggen åt 
eleverna under räkneoperationerna.

Algot använde sig av vattenlösliga 
pennor, när han skrev på overhead-
bladen för att de skulle kunna åter-
användas. En elev som varit från-
varande från en lektion fick med sig 
den lektionens blad hem för att inte 
missa något av det Algot gått igenom 
med klassen. Därefter skulle eleven 
återlämna overheadbladen rentvät-
tade och klara för återanvändning. 
Det gav också effekt på elevernas 
kunskapsnivå. Algots elever låg ofta 
i topp på de olika årskursernas ge-
mensamma matteprov.

En annan åtgärd som Algot vidtog 
för att hålla en hög standard på elev-
ernas mattekunskaper var den så 
kallade trivselundervisningen. Den 
ägde rum på lördagsförmiddagarna 
och var i och för sig frivillig, men 
det hände ytterst sällan att någon 
av Algots elever uteblev från lördags-
lektionerna.

Algot bedrev också privatunder-
visning. I sin villa i Hälsingberg hade 
han i källaren inrett ett miniklass-
rum med sex bänkar och på kvällar-
na meddelade han här undervisning 
i matematik för elever som ville eller 
var tvungna till extra undervisning.

Algot älskade matematik. På sin 
fritid ägnade han sig ofta åt att lösa 
kluriga matematiska problem i olika 
facktidskrifter. Algot älskade också 
Italien och där bosatte han och hans 
hustru sig efter pensionen. Ja, de bor 
där fortfarande och det skulle inte 
förvåna mig, om matematiken allt-
jämt utgör ett stort och stimulerande 
inslag i hans tillvaro.

Min resa i minnenas värld när-
mar sig sitt slut. Det finns så oer-
hört mycket mer att berätta, men 
tiden räcker inte till. Jag slutar där 
jag började, men nu går jag förbi skol-
expeditionen och öppnar dörren in till 
kollegierummet. Jag tittar in genom 
dörröppningen och låter åren och kol-
legerna passerar revy. 

Nere i de så kallade lektorsfåtöljer-
na sitter Gunnar Wistrand, biologi-
läraren, och Magnus Selling, filo-
sofi- och kristendomsläraren, båda 
doktorer i sina ämnen och diskuterar 
ivrigt. Det måste vara en måndags-
morgon för då brukade de sitta där 
och prata om helgens idrottshändel-
ser. Magnus har varit och tittat på 
när Falu BS spelat bandy på Koppar-
vallen och till bådas glädje har laget 
vunnit och avancerat i tabellen.

Jag minns också hur förvånad 
jag blev, när Gunnar Wistrand inte 
skulle se en avgörande match för Tre 
kronor i ishockey-VM på TV. Han 
suckade tungt och sa att han inte vå-
gade. Men tänk om de slår ryssarna, 
sa jag. Jo, jo, svarade Gunnar, men 
jag är rädd för att hjärtat inte orkar. 
Jag får läsa tidningarna i morgon. 

Jag minns också när jag och en 
kollega var hemma hos honom, när 
han fyllde 65. Han bjöd bland annat 
på den mest utsökta konjak. När vi 
skulle gå lovordade vi den goda kon-
jaken. Vi kommer gärna tillbaka på 
din 70-årsdag och dricker några glas, 
sa min kollega. Det går bra att kom-
ma tidigare också, svarade Gunnar 
lakoniskt.

Vid ett av de höga fönstren står 
Erwin Rosenberg, eller György 
Nagy som han hette då, och Marga-
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reta Ringi. Erwin hade flytt från 
Ungern 1956 och så småningom 
hamnat uppe i Falun. Han var språk-
lärare och talade åtminstone tio olika 
språk flytande. Numera arbetar han 
som översättare. Erwin ser förvånad 
ut och Margareta skrattar. Han har 
just frågat Margareta hur verbet grä-
ma böjs. Gräma, gram, grumit svarar 
Margareta snabbt. Jaså, är det ett 
starkt verb, säger Erwin och det är 
då Margareta brister ut i skratt och 
talar om att hon skojat med Erwin. 
Han ser bara måttfullt road ut.

Nu är det nog tjugominutersrasten 
på eftermiddagen, för plötsligt fylls 
kollegierummet av lärare. Huvud-
läraren i svenska Olof Wilén växlar 
några ord med Ulla Britt Ernolv 
och gymnastikläraren Gunnar 
Berggren har tittat upp från gym-
nastiksalen för att se om det finns 
nya papper i lärarskåpet. Och vid det 
runda bordet mitt i rummet sitter 
Lars Håkansson och musikläraren 
Torsten Englund. Lars nynnar på 
en melodi och Torsten skakar skrat-
tande på huvudet. Det var något som 
blev fel där. Ett tonartsbyte kanske. 

Pehr Eklund som alltid i vit skjor-
ta och fluga, säger något till Gunnar 
Söderberg som tycker att det är fan-
tastiskt. Ingeborg Hermelin, latin-
lektorn, med det korpsvarta håret 
och den skarpskurna profilen kastar 
ett snabbt öga på mig. Hon hade vid 
ett tillfälle med oförställd häpnad 
frågat mig om jag verkligen tilltalade 
eleverna med du. Och där kommer 
Valdemar Peterson klivande och 
bredvid honom trippar Märta Hell-
stadius. Märta som hjälpte mig med 

rättningen av mitt första uppsatslag. 
Hennes milda sinnelag slog igenom 
också i hennes syn på språket. Till 
skillnad från Lannermark förstod 
hon att den grammatiska komma-
teringsprincipen inte längre strikt 
kunde tillämpas. Den långe och milt 
kisande Lars Ringi krånglar sig 
förbi mig i dörröppningen. Lasse ser 
lika gammal eller ung ut idag som 
när vi första gången träffades 1966. 

Det slår mig plötsligt, när jag be-
traktar myllret inne i kollegierum-
met vilken oerhörd kompetens som 
finns samlad där inne. Och den var 
inte bara teoretisk. Jag minns den 
gången då Johan Olof Wallin utsatts 
för sabotage. Man hade sprayat ho-
nom med vit färg och folk från kom-
munens gatukontor ryckte ut för att 
tvätta honom ren. Men de visste inte 
hur de skulle göra för att inte skada 
bysten. Då fnös Tomas Renander, 
kemiläraren, och tog med sig sina 
elever ut visade hur det skulle gå 
till. Vad han använde för kemikalier 
vet jag inte, men jag bevittnade själv 
händelsen och Johan Olof hade all an-
ledning att vara nöjd med resultatet. 
Här var det verkligen fråga om prak-
tisk tillämpning av kunskaperna!

Ja, det är i sanning en eminent 
samling lärare där inne i rummet!

Men där står någon som ser ut att 
ha tappat kontrollen över tillvaron! 
Det ser ut som om han försöker hop-
pa upp på en snurrande karusell men 
farten är för hög. Han ser alldeles 
vimmelkantig ut, som om han inte 
kan hålla ordning på alla ansikten 
som i ett kalejdoskopiskt virrvarr 
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virvlar förbi honom. Vem är det? Han 
ropar något till mig, men jag hör ing-
enting.

Plötsligt ligger kollegierummet 
tyst och tomt framför mig. Inramade 
ovanför lärarskåpen blickar allvar-

liga rektorer ner på mig. Jag vänder 
mig om och går genom kapprummet, 
öppnar dörren till korridoren utanför, 
går nerför trapporna och ut genom 
skolporten. Jag bär med mig mina 
minnen.

Jan Axelsson

Ändringar i matrikeln sedan förra årsskriften
Nya medlemmar år 2011 – januari 2012

Namn Fd efternamn Avgångsår Klass Skola

Gunilla Ahlvik  1961 6:6 Valhalla
Lennart Backhans  1963  Falu HAL
Catharina Dicander Wiklund 1960 7:7 Valhalla
Åke Fogelberg  1964 RIV4 Falu HAL
Marianne Karlén  1963  
Christina Lukasson  Carlgren 1964 LIV4 Falu HAL
Karin Lundqvist Forsberg 1959 LIV4 Falu HAL 
Per Norström  1963  AIII3 Falu HAL
Ulla Pettersson  Murman  1947 realen 5:5b Falu HAL

Avlidna som kommit till vår kännedom år 2011 – januari 2012

Namn Fd efternamn Avgångsår Klass Skola

Hans Augustinson  1940 RIII3a Falu HAL
Curt Eckerbom  1940 RIII3 Falu HAL
Jan-Henrik Hedlund  1940 RIII3 Falu HAL
Willy Holmgren  1950 RIII3 Falu HAL
Folke Isaksson   1943 RIII3 Falu HAL
Sassa Larsson  1958 AIII3a Falu HAL
Åke Markland Andersson 1937 RIII3 Falu HAL
Lilian Mårtensson  1962 RIV4 Falu HAL
Annika Rovira Eriksson 1957 LIV4 Falu HAL
Stig Rudhe   1947 RIII3b Falu HAL
Bo Sigra  1951 RIII3 Falu HAL
Erik Tiberg  1926 RIV4 Falu HAL

I januari år 2012 hade föreningen 473 medlemmar, därav 210 ständiga och 
12 hedersmedlemmar.



40

Webb:  www.gamlafalukamrater.se
E-post: info@gamlafalukamrater.se
Pg: 25 83-3
Årsavgift: 125:-

Hedersledamöter
(Årtalet för utnämningen inom parentes)
E. Börje Bergsman (1979), 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 Gerhards-
son (2011), Rune Sjödén (1998). 

Styrelse
Ordförande
Olle Eklund
Kaprifolvägen 42, 165 59 HÄSSELBY
Tfn 08-38 47 97, 070-536 36 86
olle_eklund@telia.com

Vice ordförande
Vakant 

Sekreterare
Barbro Nordwall 
Bergfinkvägen 8, 14771 Grödinge
Tfn 08-530 256 91 
barbro.nordwall@telia.com

Skattmästare
Göran Krantz 
Döbelnsgatan 97, 3tr, 113 52 STOCKHOLM
Tfn 08-612 14 67, 073-909 14 07
g.krantz@comhem.se

Matrikelansvarig
Birgitta Lundholm
Skiftesvägen 1, 175 50 JÄRFÄLLA
Tfn 08-580 376 48, 073-624 62 22
birgitta.lundholm@gmail.com

Klubbmästare
Björn Arnberg
Krukmakargatan 40, 118 51 STOCKHOLM
Tfn 08-84 17 12, 070-673 01 13
bjorn.arnberg@gmail.com

Klubbmästare
Eva Asplund
Bergsmansgränd 22, 791 73 FALUN
Tfn 023-242 10
eva@splund.se

Klubbmästare
Birgitta Fryking Larsson
Källängsvägen 5, 152 57 SÖDERTÄLJE
Tfn 08-550 375 38
birgitta.fryking@telia.com

Suppleant och klubbmästare
Britt Hellstrand 
Gärdesvägen 14, 18141 Lidingö 
Tfn 08-765 15 26, 070-877 72 20 
britt.hellstrand@telia.com 

Suppleant
Örjan Hamrin
Berghauptmansgatan 27, 791 62 FALUN
Tfn 023-248 32, 070-595 82 16
orjan.hamrin@hotmail.com

Suppleant och redaktör
Magnus Hjelm
Salamon, Lincou, FR-12170 Requista, 
FRANKRIKE
Tfn INT+33-(0)565 46 12 54
magnus_hjelm@hotmail.com

Arkivarie (adjungerad)
Ann Lewis Lloyd
Jonheden, Gamla vägen 80, 785 50 DJURA
Tfn 0247-922 00
annlewislloyd@workingwithwords.se

Revisorer
Per Håkan Abenius, Lars Nicander
Suppleanter: Kjell Ängelid, Kerstin Storåkers

Valnämnd
Mikaela Eckered, sammankallande,
Agneta Lindsjö. Tredje ledamot vakant.
Suppleant: Ann-Karin Nystedt 

Falu-kommittén
Sammankallande: vakant
Eva Asplund, se ovan 
Gunnel Lindqvist (gu.lindqvist@telia.com)
Herrhagsvägen 7A, 791 75 FALUN
Tfn 023-223 88

40

Styrelse
Ordförande
Olle Eklund
Kaprifolvägen 42, 165 59 HÄSSELBY
Tfn 08-38 47 97, 070-536 36 86
olle_eklund@telia.com

Vice ordförande
Sassa Larsson
Trotzgatan 83 B, 791 56 FALUN
Tfn 023-105 10, 070-555 77 51
sassa.larsson@telia.com

Sekreterare
Gitt Rosander Gerhardsson
Fridshyddevägen 5, 191 36 SOLLENTUNA
Tfn 08-92 02 66, 070-456 65 27
gitt.rosander@swipnet.se

Skattmästare
Göran Krantz
Döbelnsgatan 97, 3tr, 113 52 STOCKHOLM
Tfn 08-612 14 67, 073-909 14 07
g.krantz@comhem.se

Matrikelansvarig
Birgitta Lundholm
Skiftesvägen 1, 175 50 JÄRFÄLLA
Tfn 08-580 376 48, mobil 073-624 62 22
birgitta.lundholm@gmail.com

Klubbmästare
Björn Arnberg
Krukmakargatan 40, 118 51 STOCKHOLM
Tfn 08-84 17 12
bjorn.arnberg@gmail.com

Klubbmästare
Eva Asplund
Bergsmansgränd 22, 791 73 FALUN
Tfn 023-242 10
eva@splund.se

Klubbmästare
Birgitta Fryking-Larsson 
Källängsvägen 5, 152 57 SÖDERTÄLJE
Tfn 08-550 375 38
birgitta.fryking@telia.com

Suppleant
Örjan Hamrin
Berghauptmansgatan 27, 791 62 FALUN
Tfn 023-248 32
orjan.hamrin@hotmail.com

Suppleant
Magnus Hjelm
Salamon, Lincou, FR-12170 Requista, 
FRANKRIKE
Tfn INT+33-(0)565 46 12 54
magnus_hjelm@hotmail.com

Arkivarie (adj)
Ann Lewis Lloyd
Jonheden, Gamla vägen 80, 785 50 DJURA
Tfn 0247-922 00
annlewislloyd@workingwithwords.se

Revisorer
Per Håkan Abenius, Lars Nicander
Suppleanter:Suppleanter: Kjell Ängelid, Kerstin Storåkers

Valnämnd
Mikaela Eckered, sammankallande,
Agneta Lindsjö. Tredje ledamot vakant.
Suppleanter:Suppleanter: vakant

Falu-kommittén
Sassa Larsson, se ovan, sammankallande
Eva Asplund, se ovan 
Gunnel Lindqvist (gu.lindqvist@telia.com)
Herrhagsvägen 7A, 791 75 FALUN
Tfn 023-223 88

Webb: www.gamlafalukamrater.se
E-post: gamla.falukamrater@gmail.com
Pg: 25 83-3
Årsavgift: 125:-

Hedersledamöter
(Årtalet för utnämningen inom parentes)

E. Börje Bergsman (1979), 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), Rune Sjödén (1998).



FOTO A-BILD ÄR FOTOBUTIKEN MITT I CENTRUM

Vi har eget färgfotolab, där vi gör dina färgkopior med höga 
kvalitetskrav, du får dem dessutom färdiga på någon timme.

Stor sortering av
Kameror • Projektorer • Kikare mm

Tillbehör • Album • Ramar

Välkommen till oss på Åsgatan 18, tel 023-711 221. Vi kan foto.Välkommen till oss på Åsgatan 18, tel 023-711 221. Vi kan foto.

www.dalasalen.se
Telefon 023-183 82
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BYGG BAG är e� företag i återvinningsbranschen för byggavfall
BYGG BAG �llhandahåller byggsäckar från 160 liter �ll 1m³

samt containrar i storlekarna 17m³ och 38m³.

RING vårt gra�snummer 020-151415 och beställ ut önskad 
byggsäck eller container.

Besök vår hemsida www.byggbag.se


