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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

Man förundras över att så många 
personer uppnår en hög ålder i vår 
tid. Börje Bergsman blev nära 99 år 
och hann med att fira sitt 80-års jubi-
leum som student. Min far uppnådde 
samma höga ålder och min halvbror 
(samma far) fyller 98 år i år. De här 
personerna har gjort nytta högt upp 
i åldrarna och generöst delat med sig 
av sina kunskaper om vår skolstad 
Falun och om samhällshistoria.

Olof Andrén i Uppsala, som kunde 
fira sitt 80-årsjubileum som student 
2013, 97 år gammal, är förening-
ens ålderman och fortfarande aktiv 
som skribent. Han har samlat sina 
minnen från Falun och skoltiden på 
en CD-skiva, som han kommer att 
ställa till föreningens förfogande. Vi 
kan därmed se fram mot intressanta 
inslag i framtida Årsskrifter. Gamla 
Falukamrater tackar honom för hans 
gåva och önskar honom lycka till med 
ytterligare födelsedagar och student-
jubileer.

Föreningen arbetar med att för-
bättra medlemsvärvningen, speciellt 
bland de yngre årskullarna. Det har 

visat sig att storträffarna ger nya 
medlemmar. Man skulle kunna öka 
antalet storträffar genom att ha dem 
vart tredje år i stället för vart fjärde. 
Klassjubiléerna bidrar till att stärka 
banden med vår kära stad och vi bör 
stödja denna verksamhet. Förening-
en anordnade vinterblot i Falun un-
der några år. På grund av sjunkande 
antal deltagare upphörde verksam-
heten. Kanske kan man locka delta-
gare till ett vinterblot i kombination 
med Skid-VM i Falun nästa år? Själv 
har jag varit åskådare vid samtliga 
skid-VM i Falun, från det första 
1954, då Sixten Jernberg fick sitt 
genombrott. Senare har jag sett Tho-
mas Magnusson vinna 3-milen och 
Torgny Mogren vinna 5-milen.

Funktionärerna i ideella före-
ningar lägger ner ett omfattande 
oavlönat arbete. Utan dessa personer 
skulle föreningarna inte kunna fung-
era. I GFK har styrelseledamöterna 
och andra gjort hängivna insatser för 
föreningen. Vi tackar dem för årets 
arbete.

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.

I det här numret av Årsskriften fi-
gurerar Nås och Jerusalem i flera 
sammanhang – i artikeln om de 
återfunna ordförandeklubborna i 
föreningens numera välordnade ar-
kiv i Dalarnas museum och i Anders 
Prags skildring av sin barndom i Nås 
och Falun och sitt besök i den ameri-
kanska kolonin i Jerusalem.

Det framgår av Anders artikel att 
hans bror Fritz var en framstående 
berättare av historier med rötter 
i Nås och att första delen av Selma 
Lagerlöfs ”Jerusalem” till stor del 
baserar sig på hans historier. Det 
skall ha varit en av Anders systrar 
som förmedlade kontakten mellan 
Selma och Fritz. En av systrarna, 
Matilda (Mattis), utbildade sig till lä-
rarinna vid ungefär samma tid som 
Selma – var är okänt – och blev an-
ställd i Klara folkskola i Stockholm. 
Hon kan ha träffat sin kollega Selma 
vid ett besök i föräldrahemmet i To-
baksfabriken vid Promenaden, sedan 
Selma flyttat till kopparstaden 1897, 
och nämnt om sin historie berättande 
bror. Fritz mötte Selma vid flera till-
fällen och ”gick fram och tillbaka, 
berättade och gestikulerade, medan 
författarinnan antecknade”. Att 
överföringen lyckades framgår av 

Anders uttalande att han kände igen 
broderns historier i Selmas utskrift. 
Fritz fick ett dedikationsexemplar av 
”Jerusalem” och blev vid ett besök hos 
Selma introducerad för Sophie Elkan 
som ”herrn som jag fått alla de präk-
tiga historierna av”. Fritz fick även 
ett hyllningstelegram från Selma på 
sin 70-årsdag med tack för ”det goda 
handtaget för 27 år sedan”. (Citaten 
från Margareta Granboms trevliga 
framställning om Tobaksfabrikörer i 
Falun från 2002)

Anders Prag är i övrigt den person 
som skänkt den s.k. ”mumien på vin-
den” i gamla läroverket. Mumien var 
inköpt under en seglats till Medel-
havet, då Anders tjänstgjorde som 
läkare ombord på HM Korvett Freja 
vintern 1905–1906. Den finns åter 
bakom ett skynke på gamla lärover-
kets vind efter att ha varit utlånad 
till Dalarnas museum under en pe-
riod.

Därmed är redaktörens sida näs-
tan fylld. Återstår ett hjärtligt tack 
till annonsörerna. Gamla Falu-
kamrater döljer sig bakom flera av 
annons  texterna. Årsskriften tar gär-
na emot ytterligare annonser av det 
slaget.

Magnus Hjelm

Lars Eriksson, lars@ntfa.net, har svarat för formen och Stocken-Snabbtryck AB, 
info@stocken.se, för tryckningen av Årsskriften 2013. Manuskript och bilder för 
Årsskriften 2014 kan sändas till redaktören, magnus_hjelm@hotmail.com.

Redaktören har ordet
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2013 års stämma ägde rum i Hör-
salen på Konstakademien. Efter 
stämmo förhandlingarna serverades 
lunch i Café Mejan i anslutning till 
hör salen. Därefter höll Bo G Jans-
son, professor vid Högskolan i Dalar-
na, ett föredrag om sin senaste bok 
”Falu gruva i litteraturen”.

Alla mötesdeltagare fick ett exem-
plar av boken i gåva, vilket var myck-
et uppskattat. Bo G Jansson avtacka-
des för ett intressant föredrag med 
blommor och applåder.

Årsstämman 2013 med föredrag om Falu gruva 
i litteraturen

Föredragshållaren Bo G Jansson.
Bild: Birgitta Lundholm

§ 7 Styrelsens verksamhets
berättelse för 2012 har delats ut till 
samtliga. Verksamhetsberättelsen 
föranleder inga frågor och läggs till 
handlingarna.

§ 8 Skattmästare Susanne Abe
nius hänvisade till utdelade resultat- 
och balansräkningar och konstate-
rade att föreningens ekonomi är god. 
Årets resultat var 20 869 kr. Avkast-
ningen på placeringar uppgick till 
6 % och föreningens tillgångar var 
vid årets slut 281 572 kr.
Redovisningen är sedan 2012 inlagd 
i ett databaserat bokföringsprogram.

§ 9 Revisionsberättelsen före-
dras av revisor Ann Ahlberg.

PROTOKOLL från FÖRENINGEN Gamla Falukamraters Årsstämma 
20130420

§ 1 Ordförande Olle Eklund förkla-
rar 2013 års stämma öppnad.

§ 2 Föredragningslistan fast-
ställs.

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

§ 4 Till protokollförare utses 
Barbro Nordwall.

§ 5 Till justerare väljs Agneta 
Lindsjö och Jan-Henrik Stake.

§ 6 Protokollet från föregående 
årsstämma föredras av ordföranden.
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§ 10 Ansvarsfrihet beviljas för 
styrelsens ledamöter för år 2012.

§11 Resultat- och balansräkningen 
fastställs samt beslutas att årets 
vinst, 20 869 kronor, tillförs kapita-
let.

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

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

§ 14 I enlighet med valnämndens 
förslag väljs styrelsen enligt följan-
de:

Ordförande Olle Eklund
Vice ordförande Örjan Hamrin
Skattmästare Susanne Abenius
Sekreterare Barbro Nordwall
Matrikelförvaltare Birgitta Lundholm
Klubbmästare Björn Arnberg
Klubbmästare Eva Asplund
Klubbmästare Birgitta Fryking-  
 Larsson
Suppleant och
 klubbmästare Britt Hellstrand
Suppleant och
 redaktör Magnus Hjelm
 

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

§ 16 Till ordinarie i valnämnden 
omväljs Mikaela Eckered, samman-
kallande, och Anna-Carin Ousbäck. 
Som ny i valnämnden väljs Anna-
Greta Bjelvestad som suppleant.

§ 17 Stämman håller en tyst minut 
till minne av de kamrater som det 
kommit till styrelsens kännedom att 
de lämnat oss under året:
Börje Bergsman (1932), Anne-Marie 
Forsell (1961), Ingvar Gullnäs (1945), 
Ingvar Landgård (1950), Svante Mur-
man (1954), Sixten Nyblom (1959), 
Margareta Ringsby (1945), Ingrid 
Sandström (1945), Anna Greta Slott 
(1952)

§ 18 Ordföranden förklarar Års-
stämman 2013 avslutad.

Grödinge 2013-04-23

Vid protokollet
Barbro Nordwall
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upp i rök vid en brand, kunnat åter-
ställas till sitt ursprungliga utseende 
efter ett omfattande detektivarbete.

På lördagkvällen bänkade vi oss 
årsvis i Dalasalen. En årskurs fira-
de 50-årsjubileum av genomgången 
real examen. Enstaka grå mössor 
kunde ses bland nära 50 jubilarer. 
Kvällen bjöd på en överraskning i 
form av Selma Lagerlöf i Anna Kari 
Jadlings utmärkta gestaltning.

Stort tack till Eva Asplund, Kerstin 
Birath och Örjan Hamrin i Falukom-
mittén för deras insats att ordna en i 
alla avseenden lyckad Storträff.

Magnus Hjelm

Storträffen 2013
Den XXI:a Storträffen i Falun under 
det sista veckoslutet i maj blev en rik-
tig fullträff både beträffande väder, 
program och antalet deltagare.

Efter välsmakande lunch och Örjan 
Hamrins trevliga bildvisning av Sta-
den som försvann i Kristine hallen, 
promenerade deltagarna i sakta mak 
uppför backarna mot Bergalid med 
många pauser för att lyssna till in-
tressant information om områdets 
historia bl.a. i form Magnus Hård av 
Segerstad i rollen som gamle rektorn 
Dahlbäck. På Bergalid väntade kaffe 
med dopp och en spännande skild-
ring av hur slottets tapeter, som gått 

Bildkavalkad:
(Det finns fler bilder på hemsidan, 
www.gamlafalukamrater.se)

Samling för lunch vid Kristinehallen på gamla Missionskyrkans tomt.
Bild: Magnus Hjelm
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Carin Brodde (Valhalla -42), nestorn 
bland deltagarna i Storträffen, med 
sin dotter Susanne Brodde.

Bild: Magnus Hjelm

Bordet med de äldsta student generationerna. Till vänster: Gunnel Backhans 
(57) och Finn Harald Wetterfors (48). Till höger: Lars-Inge Bäckström (49), 
Alison Wetterfors, Rolf Persson (52), Kerstin Jönslar Persson (52).

Bild: Magnus Hjelm

Magnus Hård af Segerstad och Ör-
jan Hamrin djärvt poserande på slut-
ningen nedanför Bergalid.

Bild: Magnus Hjelm 
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Jubileum över svunnen skolform
Lördag 25 maj 2013 samlades 47 
glada ”realister” för att fira att det 
var 50 år sedan vi tog realexamen 
vid Högre Allmänna Läroverket i 
Falun. Eftersom skolformen har gått 
ur tiden för länge sedan kände vi det 
angeläget att hålla minnet av den 
vid liv. Deltagarna är nu spridda för 
världen, och den mest långväga skol-
kamraten hade åkt från São Paolo i 
Brasilien enbart för detta jubileum!

Evenemanget började med samling 
vid läroverket. Eftersom vi var osäk-
ra på om vi skulle känna igen var-
andra bar vi med namnbrickor med 
klass angivelser. Skolans förra rektor 
Barbro Rynéus tog oss med på en 
nostalgisk rundvandring i de vackra 
lokalerna.

Sedan promenerade vi till resta-
urang Kopparhatten, där vi åt lunch, 
umgicks och pratade om livet för 50 
år sedan. Många bilder skickades 
runt bland deltagarna, både på oss 
själva och på våra lärare. Lärarlistan 
blev nästan komplett med namn.

Den kunnige guiden Daniels Sven 
Olsson ledde sedan en stadsvandring 
för oss. Under 1,5 timme fick vi en 
spännande historisk inblick i områ-
det där gruvarbetarna bodde förr i 
tiden. Numera betraktas dessa delar 
av Falun som kulturkvarter, där det 
är mycket populärt att bo.

Festligheterna kröntes med att vi 
anslöt oss till Gamla Falukamraters 
Storträff på Dalasalen, där det blev 
fin middag med underhållning och 
dans.

Vi kände en fantastisk gemenskap, 
efter alla dessa år. Eller som några 
av deltagarna uttryckte det:

”Vad roligt det var att återse alla 
och upptäcka att minnet av fornstora 
dagars öden och äventyr fanns kvar, 
även om det tog lite tid att återupp-
väcka. Ansikten, som den första 
halvtimmen var lite suddiga, vakna-
de till liv efterhand och fler och fler 
blev levande, mycket tack vare namn-
brickorna.”

”Vilken fantastisk dag! Åter fick 
man bekräftat att närminnet är 
mycket underlägset långtidsminnet. 
Jag kan konstatera att man skulle 
kunna förgylla tillvaron genom att 
oftare umgås med sina ungdomskam-
rater. Vilka historier det finns att be-
rätta. Man glömmer dom aldrig!”

”Jag sitter nu på flyget hem till Bra-
silien, men jag måste säga att det var 
väsentligt roligare att resa till Sveri-
ge och Falun för ett par dagar sedan! 
Det var så otroligt roligt att träffa er 
alla! Jag stortrivdes och kände en så-
dan enorm samhörighet med er alla, 
trots att det har gått lång tid sedan vi 
möttes. Där ser man ändå, vad unga 
år betyder mycket.”

”Ett härligt möte! En omtumlande 
upplevelse att efter så lång tid träffa 
kamrater som fanns med i ett forma-
tivt skede av mitt liv. Att möta Falun 
när hon är som vackrast. Att möta 
mig själv mitt i detta.”

Vår skolkamrat och fotograf har nu 
550 bilder att redigera!

Nu ser vi fram emot att träffas igen 
vid det 50-åriga studentjubiléet om 
tre år!

Bozenna Meczynski
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Hos Ingemar Matsson-Nåsell och Ingmarssönerna 
i Nås
Svitsch, en flock svalor som nog inte 
vet om att de numera kallas torn-
seglare, sveper ned över takåsen på 
timmerhuset från mitten av arton-
hundra talet. Själv står jag en tidig 
morgon på bron till det ännu äldre 
huset på tunet till Ôppigårn i När-
sjö, insuper tystnaden och känner 
platsens ande. Fåglalåten är allt som 
hörs. Daggen glittrar i ängsblommor-
nas kalkar.

Men fåglarna flyger lågt – vän-
tar regn? Inte, det blir en strålande 
dag strax före midsommar 2013 då 
Ingemar Matsson-Nåsell och hus-
tru Anne-Marie inbjudit till träff för 
1950 års studenter och för att också 
ta del av Ingmarspelen.

Att inte längre vara bilburen har 
sina fördelar. Nu blev jag generöst 
erbjuden att tillbringa två nätter på 
den gamla gården och hann då lära 

Falustudenter 1950: Ingemar Matsson (Nåsell), Göran Andersson, Ulla Britt 
Tysklind (nu död), Gitt Rosander (Gerhardsson), Margit Bäver (Lenman), Else 
Andersson (Samuelsson) och Lars Lind framför 1800-talshuset på Ôppigårn 
i Närsjö. Källa: Gitt Rosanders kamera
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känna den litet. Jag fick också en 
fördjupad kunskap om Nåsbönderna 
som for till Jerusalem 1896 för att 
möta Jesus. Med på mitt tåg från 
Stockholm var nämligen en arkivarie 
från American Colony i Jeru salem 
som har till uppgift att ta hand om 
alla handlingar och föremål som 
finns kvar efter den religiösa sekt 
som samlades där för att ordna ett 
museum. Stället är numera ett lyx-
hotell.

Undan för undan rullade sedan bi-
lar in på tunet och ut klev student-
kamraterna Else Andersson Samu-
elsson med sin Per, student 1949, 
Göran Andersson, Lars Lind, Margit 
Bäver Lenman med sin Lars, Ulla 
Britt Tysklind och så Lisbet Högberg 
Anvill, som tog realen 1947. Else, 
Göran, Ulla Britt, Lisbet, Ingemar 
och jag började 1:5 i Falu Högre All-
männa Läroverk år 1942 – vart har 
åren tagit vägen?

Ingemar, självklart i Nåsdräkt, 
tog oss med på en tur runt de många 
byggnaderna med bland andra den 
nästan fungerande smedjan och 
ganset, dasset, med många hål. Allt 
pietets fullt renoverat under de tjugo-
sju år som han och Anne-Marie ägt 
stället. Ytterligare några personer 

med anknytning till Jerusalem-
fararna anlände, inte minst två 
spele män som sedan spelade musik 
ur Ingmarspelen då Ingemar bjöd oss 
stiga in i nistugo, gästabudssalen, för 
en härlig lunch.

Väl förplägade for vi ned till 
Storänget för att bese en utställning 
om Jeru salem fararna innan det var 
dags att bänka oss för att uppleva 
den dramatik som skakade bygden 
för dryga hundra år sedan. Rune 
Lindström har gjort ett gripande spel 
baserat på Selma Lagerlöfs Jeru
salem del 1. En av de 37 personer som 
for, var bror till Ingemars farfar. Det 
har förstås stärkt hans intresse för 
utvandrarnas öden.

När spelet var slut kom avske-
dets stund även för oss – när ses 
vi igen? Själv följde jag sedan med 
Ingemar och Anne-Marie hem för att 
åter vända efter några timmar och 
upp leva en sen konsert i 1700-tals-
kyrkan. Där framförde de medver-
kande i spelen sång, musik och upp-
läsning. En fin avslutning på en lång, 
innehållsrik dag.

Väl tillbaka i Stockholm kände jag 
starkt att jag redan fått min midsom-
mar.

Gitt Rosander Gerhardsson
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Höstträffen 2013 om Leksandskvinnor i Gamla 
Stan
En strålande oktoberdag 2013 sam-
lades en intresserad skara Gamla 
Falukamrater och ovanligt många 
gäster till Höstmöte i Myntkabinet-
tet på Slottsbacken. Vad var det som 
lockade? Jo, ett föredrag av professor 
Anna Göthlind, tidigare i många år 
verksam i Falun vid Dalarnas Forsk-
ningsråd och Högskolan Dalarna, nu 
vid Stockholms Universitet. Före-
dragets titel var Förbindelser – fem 
Leksandskvinnor i Gamla Stan – 
plats, resande och arbete under två 
hundra år.

Platsen var alltså välfunnen – vi 
satt bara några steg från Stortorget 

som är navet i Anna Göthlinds be-
rättelser från adertonhundratalets 
början om Vackra Carin från Djura, 
som sålde mjölk på Stortorget, över 
hennes släkting Karin Henriksson 
från Rältlindor och dennas döttrar 
Anna och Frida under första halvan 
av nittonhundratalet fram till för-
fatta rens egna upplevelser som Herr-
arbetare, med pendlingen mellan 
Falun och Stockholm som referens. 
Att boken blev skriven beror på en 
slump – Anna Göthlind hittade i sitt 
nyköpta sommarhus brev från Anna 
Henrikson skrivna till släkten i hen-
nes barndomshem Margitas i Rält-

lindor, Djura. Dessa 
blev utgångspunkt för 
denna mikrohistoriska 
studie.

Boken finns på nä-
tet, på Stockholms 
Stadsmuseum och på 
bibliotek runt om i lan-
det.

Med återknutna 
band till Dalarna och 
dess historia bänkade 
vi oss sedan vid lunch-
borden för att återkny-
ta till vår egen historia 
i ungdomens vår.

Gitt Rosander
Gerhardsson

Föredragshållaren Anna Göthlind i samtal med 
en hugad spekulant vid signerandet av sin bok. 
Agneta Lindsjö (bakom föredragshållaren) och 
Anna-Greta Bjelvenstam (framför bordet) lägger 
handen på var sitt exemplar av boken med Johan 
Killander som åskådare i bakgrunden.

Bild: Birgitta Lundholm
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Ett besök i Falu Grufva

En dag i slutet af Februari gjorde jag 
med sällskap af några af mina kam-
rater ett besök i Falu grufva.

För att skydda oss mot det från väg-
gar och tak neddrypande vitriolhalti-
ga vattnet, fingo vi vid framkomsten 
till grufvan taga på oss en mörk rock 
och på hufvudet en hatt med stora 
brätten. Då vi voro klädda, gingo vi 
med vägvisaren till Anfarten, där 
nedgången till grufvan är belägen. 
Där gaf han var och en av oss en på-
tänd lampa och utrustade sig själf 
med två stora bloss. Sedan öppnade 
han en stor dörr och vi hade nu bara 
att följa efter honom. Det bar å väg 
utför breda trappor och inom kort 
voro vi i gruvans rum och gångar. 
Rummen uppgår till omkring 3000 
och det djupaste är 700 meter. En del 
av dem bära namnen efter kungliga 
personer, som besökt grufvan.

En av gångarna, den s.k. Svafvel-
stickan, tilldrog sig särskildt vår 
beundran. I taket och på väggarna 
satt rimfrost, hvilken hade en mängd 

Svea Johansson (1886–1975 g. Erikson) var född i Falun och dotter till klädes
handlaren Magnus Johansson. Efter avgångsexamen från Elementarläro
verket för Flickor i Falun genomgick hon skolans kurs i huslig ekonomi och fick 
sin första anställning som föreståndarinna för det nya ångköket vid Domnar
vets järnverk, vilket hade inrättats för att ”förse ungkarlar vid järnverket med 
en nyttig kost”. Som gift bedrev hon en pensionatsrörelse i Linköping.
 Vid en bouppteckning efter en av Svea Johanssons efterlevande upptäck
tes nyligen en handskriven uppsats om hennes besök i gruvan under Val
hallatiden, nu återgiven i trycket här nedan efter mer än 100 år, och betyget 
från hennes kurs i huslig ekonomi 1906. Materialet har vänligen tillställts re
daktören av Marianne Ernborger, Svea Johanssons sondotter.
 Det fanns också, som det skulle visa sig, en unik bild från ångköket i 
Domnarvet. Det blev utgångspunkten för en separat uppsats om ångkökets 
etableringen och ångkärlstekniken (se följande artikel).

Red

Författarinnan efter av-
slutad skolgång i Valhalla.
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olika former, och från marken reste 
sig höga pelare.

Efter en half timmes vandring ge-
nom gångarna och rummen kommo 
vi ut i Stora Stöten. Denna är 87 
meter djup, 360 meter lång och 180 
meter bred. Från stöten klättrade vi 
uppför en stege med 125 trappsteg. 
Sedan visade stigaren några rum, 
där arbetarna höggo ut malmen ur 
berget för att sedan forsla upp den.

Nu fördes vi tillbaka genom de 
gångar, som vi förut passerat och 
anlände slutligen till det ställe hvar-
ifrån vi hade gått ner.

Om Ångköket i Domnarvet och ångkärlstekniken
År 1906 byggdes en nytt badhus och 
en ny sjukstuga vid Domnarvets 
järnverk. I badhuset inrättades ett 
ångkök ”för att förse ungkarlar vid 
järnverket med en nyttig kost till ett 
rimligt pris”. Köket var troligen be-
läget i suterrängvåningen och försett 
med ånga från badhuset, och kan ha 
varit en av de första inom svensk in-
dustri.

Karl Edvard Hällsjö (1866–1950) 
anställdes år 1900 som läkare vid 
Domnarvets järnverk. Han var den 
drivande kraften bakom den nya sjuk-
stugans, badhusets och ångkökets 
tillkomst och en sentida kollega inom 
Bergslaget till Victor Matthias Bero-
nius, gruvläkare i Falun vid 1800-ta-
lets mitt. Båda doktorerna fick gehör 
för sina önskemål om bättre sjukvård 
och personalförhållanden (Beronius 
fick ett nytt lasarett inrättat i gruv-

stugans bottenvåningen 1843. Falu 
kulturnämnds skriftserie 30, 2010). 
Det visar att Bergslagets ledning 
förstod betydelsen av att befrämja 
god hälsa bland arbetarna genom att 
etablera egna sjukvårdsinrättningar 
men också andra hälsobefrämjande 
åtgärder – som ångköket – långt inn-
an personalvård blivit allmänt införd 
i industrin.

Det stilrena badhuset – och sjuk-

Källa: Riksarkivet

Då vi tagit af oss grufkläderna och 
tackat stigaren för den vänlighet han 
visat oss, gingo vi hem under det att 
vi muntert samspråkade om det tref-
liga vi hade haft.

Besöket i grufvan kommer nog 
att lämna ett varaktigt intryck. Jag 
greps av beundran för den mänsk-
liga kraften vid tanken på att detta 
ställe, som i forna tider varit en be-
tesmark nu genom människors dryga 
arbete blifvit en plats, där viktiga 
mineralier kunna upphämtas, t.ex. 
guld, koppar, järn och bly.

Svea Johansson
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lerande ånga kunde därför större 
värme mängder överföras till råva-
rorna via kokkärlets inre vägg än 
med kokande vatten i kokkärlet. Det 
gjorde att måltider kunde beredas i 
större kvantiteter, på kortare tid och 
till ett billigare pris än med använd-
ning av den traditionella vedspisen. 
I Domnarvet skulle det ha behövts 
ett stort antal vedspisar, höga travar 
av ved och många kokerskor för att 
klara uppgiften att hålla ett tusental 
arbetare vid liv.

stugan – revs på 1940-talet. Bad-
huset i Falun skulle gå samma öde 
till mötes några decennier senare.

Det var till det här ångköket som 
Svea Johansson – författarinnan av 
uppsatsen om utfärden till Grufvan i 
föregående artikel i den här Årsskrif-
ten – kom som dess första förestån-
darinna efter examen från Elemen-
tarläroverket för Flickor i Falun och 
med goda betyg från skolans kurs i 
huslig ekonomi.

Det måste ha varit med viss bävan 
Svea tog sig an uppgif-
ten att stå för kosthål-
let för en stor skara rå-
barkade arbetare. Men 
hon tycks ha klarat 
uppgiften utan större 
problem, även hjälpt 
av sin äldre – antagli-
gen infödda – medhjäl-
perska, som visste hur 
man hanterade karlar, 
som enligt utsago ”ar-
betade på värke, dan-
sade som gudar och låg 
åt som PK:n”. (PK var 
namnet på ett tuggum
mi. Förf. anm.)

Svea och hennes 
medarbetare använde 
en ny teknik för tillag-
ning av mat i stora kok-
kärl med en yttre man-
tel, där ånga passerade 
genom hålrummet. En-
ligt skolfysikens gamla 
lagar innehåller ånga 
mer energi än kokan-
de vatten. Med cirku-

Svea Johanssons utmärkta betyg från kursen i 
huslig ekonomi 1906. Källa: Marianne Ernborger
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Interiör från Domnarvets Ångkök 
omkring 1910. Föreståndarinnan 
Svea Johansson med examen från 
Valhalla (till höger) och hennes med-
hjälperska förbereder matlagningen.

Källa: Marianne Ernborger

Det finns en bild bevarad från ång-
köket i Domnarvet, där Svea och en 
medhjälperska förbereder en måltid 
sittande framför två stora ångkok-
kärl med volymer på flera hundra 
liter i bakgrunden. Det är stora kärl 
för två damer att hantera men det 
framgår av bilden att kärlen kunde 
manövreras med rattar och locken 
med lod, så hanteringen var kanske 
inte så betungande.

Idén till ångköket kom från Tysk-
land, där Dampfküchen/Volksküchen 
– soppkök – inrättades från 1800-ta-
lets mitt för massbespisning och 
spreds till många europeiska länder. 
De första ångköken i Sverige instal-
lerades under 1800-talets slut och 
1900-talets början i större restau-
ranter och som kommunala soppkök. 
Efter den stora branden i Sundsvall 
1888 sände brännvinskungen L O 
Smith i Stockholm ett ångkök till sta-
den och räddade därmed 9000 hem-
lösa innevånare från svält.

Men ångkök installerades även 
i andra, gamla läroverket i Falun 
mera närliggande institutioner under 
samma tid – som vid regementet och 
länslasarettet.

Vid I13 har generationer av man-
liga läroverkselever kunnat glädja 
sig åt torsdagens ärtor och fläsk. Den 
uppmuntran i tjänsten kan ha införts 
redan 1878, då en arméorder sändes 
ut till landets regementen med krav 
på att kokhus med ångkoknings-
apparater skulle byggas för att er-
sätta kokgroppar och kokgrytor över 
öppen eld. Det kan ha tagit några 
decennier innan ordern till fullo åt-

lytts. Men när allmän värnplikt in-
fördes i Sverige 1901 byggdes det per-
manenta regementskaserner runt om 
i landet och köksinrättningar med 
ångkokningsapparater. Från det året 
kan man kanske påstå att ärtsop-
pan blev en symbol för militärtjänst-
göringen för både beväringar och 
befäl, för den sistnämnda kategorin 
i kombination med punsch att tas vid 
andra uniformsknappen.

Till lasarettet i Svärdsjöbacken 
blev sjuka lärare och elever vid gamla 
läroverket remitterade, t.ex. redaktö-
ren som fick sin blindtarm bortopere-
rad 1944 och snabbt tillfrisknade på 
ärtsoppa med fläsk tillagad i lasaret-
tets ångkök.

Ångkärlstekniken används fort-
farande i många svenska storkök 
för beredning av färdiglagad mat till 
skolor, sjukhus och livsmedels bran-
schen. Länge leve ångan!

Magnus Hjelm
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Slädfärder i Sundborn och Ore
Jag är uppvuxen i Falun under krigs-
årens isolering då bönderna vintertid 
var hänvisade till häst och släde för 
att forsla sina varor till stadsborna. 
Även för stadsbud och åkerier var det 
släde som gällde, i avsaknad av ben-
sin. Slädbjällrorna ljuder genom hela 
min uppväxt i korsningen Promena-
den–Svärdsjögatan under 1940-talet. 
Snön fläckades brungul och brun-
svarta hårda klumpar avtecknade 
sig mot snön.

Vintern 1956 var jag arbetskam-
rat med en av Carl och Karin Lars-
sons barnbarn och kände flera av de 
övriga. De kom på den goda idén att 
bjuda in till en subskriberad fest med 
dans i Carl Larssons ateljé i Lilla 
Hyttnäs, Sundborn. Bland gästerna 
fanns ett par unga officerare vid Dal-

regementet som kunde ordna häst 
och slädar för färden mellan Falun 
och Sundborn.

Festdagen låg temperaturen runt 
–30 – den höll sig aldrig över trettio-
gradersstrecket under en hel månad 
den vintern vad jag minns. Snön låg 
djup, mycket djup. Slädfärden gick via 
Lustigknopp, Lugnet och Skuggarvet 
genom mörka skogar, där facklornas 
sken glittrade över snötäckta granar. 
Jag ser bilden framför mig än. Vi var 
rätt vana vid kylan vid det laget och 
njöt av farten, hästarnas gnäggande 
och medarnas gnissel, nedbäddade i 
varma fällar.

Väl framme i det välkomnande hu-
set tog det tid att skala av sig alla 
skyddande klädlager men sedan blev 
det fest! God mat, trevlig samvaro 

Sundbornsån i vinterskrud. Källa: Google
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med vänner och vänners vänner, och 
dans i ateljén. Ett minne i sig! Mest 
kommer jag annars ihåg upplevelsen 
av att dansa amerikansk polka med 
min sju år yngre bror, som plötsligt 
hade blivit nästan vuxen. Vi hade 
aldrig dansat med varandra förr, 
men nu stannade dansen av runt om-
kring oss och det blev solodans.

När det sedan var dags för hem-
färd valdes stora landsvägen till-
baka. Där var ishalka. Såväl hästar 
som körsvenner längtade hem så far-
ten blev hög. Slädarna svängde och 
slängde, ibland upp på de höga isiga 
snövallarna. Skrik och skratt. Någon 
släde välte, men det var bara att för-
söka få stopp på hästen och kliva upp 
igen. Allt gick väl och själv fick jag 

ett minne för livet.
En vinter i början av 1980-talet 

var jag på kurs i Furudals bruk nära 
Ore. Jag hade då varit storstadsbo i 
trettio år. Vinterlandskapet var bedö-
vande vackert. Med Sundborns färden 
i gott minne utbrast jag spontant:

– Å, att få åka släde igen i detta 
vackra vita!

Brukets ägare fångade upp mina 
ord och si! Nästa morgon ordnade 
han slädfärd med flammande bloss 
till Ore kyrka. Där fick vi en fängs-
lande berättelse om den gamla helge-
domen och dess historia, med kaffe 
i församlingsgården. Ännu en släd-
färd att minnas!

Gitt Rosander Gerhardsson

Ore kyrka med ett kyrkaltare på Oresjön för vintergudstjänst i det fria.
Källa: Google
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Lennart Franzén har uppmärksammat en intressant uppgift i ”månadens 
dokument för maj 2011” på Riksarkivets hemsida. Där framgår att många 
framstående tonsättare komponerade militärmusik under militärmusikens 
glansperiod på 1850-talet, bl.a. prins Gustaf. År 1851 skrev han en ”Marsch 
till chefen för Jönköpings regemente”, överste Enar Nordenfelt (1798–1868), 
med verser av I.A. Rundstedt. När partituret granskades i notarkivet vid Jön-
köpings regemente, föreföll musiken och versformatet välkänt från ett annat 
sammanhang. Mycket riktigt. År 1852 den 18 mars uppfördes prins Gustafs 
komposition av Allmänna Sången i Uppsala men vid det tillfället med ver-
ser skrivna av Herman Sätherberg (1812–1897). Den första versen började: 
”Sjungom studentens lyckliga dag…”. Studentsången hade fötts.

Den ursprungliga texten till Prins Gustafs komposition var:

Sjungom kamrater i festlig rund.
Prisom vår glada, vår lyckliga lott!
Högt klappar hjertat i hvarje stund
För den älskade Chef, som vi fått.
För vårt Fosterland,
För dess äras glans,
Hvems hjerta står i brand
Så klar och skön som hans!
Knytom Honom derför,
Som sig bör,
Nu den nordiska kärlekens krans!
Hurrah!

Länge ibland oss Du lefve än,
Länge, Du ädle, Du vördade man!
Då, om vi drage mot fienden,
Lätt vi segre, blott Du för oss an,
Der Du för oss går.
Der vi ser Ditt svärd,
Vi följe Dina spår,
Du är vår trohet värd.
Vi Dig egne derför,
Som sig bör,
Ock den nordiska trohetens gärd.
Hurrah!

Överste Nordenfelts marsch
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Om återfunna ordförandeklubbor från Jerusalem
Vid Storträffen i Falun i slutet av maj 
2013 besökte redaktören föreningens 
nyupprättade arkiv i Dalarnas muse-
um – främst för att få en uppfattning 
om hur de tidigare årsskrifterna 
hade bundits in. Det var ett trevligt 
besök. Arkivmaterialet står nu pryd-
ligt uppställt i bruna förvarings boxar 
och är katalogiserat.

En box med påskriften ”ordförande-
klubbor” drog blicken till sig. Den vi-
sade sig innehålla ett vackert siden-
fodrat etui av olivträ med två(!) 
ordförandeklubbor och ett maskin-
skrivet brev med texten: Bromma den 
7.2.1964. Hej ”gamle falukamrat” Jag 
läste för en tid sedan i skrifterna att 
föreningen saknar ordförandeklubba. 
Som du förstår fick jag genast en tår i 
ögonvrån och översänder härmed två 
stycken så kan ordföranden och ’vicen’ 

fatta var sitt beslut. Klubborna är av 
olivträ och tillverkade i Jerusalem. 
Asken också förresten. Den vita ste
nen i det ena klubbhuvudet (eller vad 
det kallas) är hämtad från kung Sa
lomos stenbrott, som utgör en grotta 
under gamla stan i Jerusalem. Så 
blir inte besluten hädanefter salomo
niskt visa så vet jag inte vilka medel 
man kan tillgripa. Hick, häck hock! 
Och hjärtliga hälsningar! Astrid

Vem var Astrid? Lyckligtvis är 
årsskrifterna med äldre medlemsför-
teckningar numera datoriserade och 
redaktören kunde snabbt konstatera 
att GFK endast hade två medlemmar 
med förnamnet Astrid på 1960-talet, 
en av dem Astrid Estberg med adress 
i Bromma. När det namnet ”googla-
des” dök det upp informationskällor 

och potentiella kontakter. 
”Massor” av elektronisk 
information strömmade in 
i redaktörens dator, sam-
manfattad här nedan.

Astrid föddes i Venjan 
1911 som enda dotter till 
sedermera landsfiskalen 
Otto Johansson och hans 
hustru Liss-Karin Ols-
dotter. Familjen flyttade 
i slutet av första världs-
kriget till Björbo och bo-
satte sig i ett hus, byggt av 
Astrids morfar Liss-Olof 
Olsson 1880. Det huset 
kom att kallas länsmans-
gården. Astrid tog studen-

Det sidenfodrade etuiet av olivträd med de två 
ordförandeklubborna. På skaftet till klubban 
med det vita huvudet finns inpräntat ”Jeru
salem”. Bild: Magnus Hjelm
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ten i Falun på latinlinjen 
1930. Hon läste nordiska 
språk och litteraturhisto-
ria vid Uppsala universi-
tet men avbröt studierna 
för att gifta sig med Olof 
Lind från Jerusalem, bör-
dig från Nås.

Olof hade som sjuåring 
utvandrat med sin familj 
och andra Nåsbor till Je-
rusalem 1896 för att vara 
på plats vid Jesus för-
modade återkomst 1897. 
Nåsborna blev medlem-
mar av den amerikanska 
kolonin, grundad redan 
1881 av likasinnade från 
Chicago. När året 1897 
hade utlöpt utan någon 
himmelsk uppenbarelse, 
började kolonin – framför allt Nås-
borna – arbeta igen och medverkade 
till att bl.a. en fotografiateljé och en 
snickarverkstad upprättades. Båda 
verksamheterna bidrog väsentligt till 
kolonins ekonomi. Olof Lind och hans 
tre bröder kom att arbeta i fotografi-
ateljén, som producerade fotografier 
av hög kvalitet med motiv från Jeru-
salem och Palestina för försäljning 
i kolonins affär. Affären sålde även 
artiklar tillverkade i snickarverksta-
den.

Under 1920-talet utvecklades en 
konflikt inom kolonin, där Nåsborna 
under lång tid hade känt sig som an-
dra klassens medlemmar. När den 
amerikanska ledningen lade fram ett 
förslag om att kolonins tillgångar en-
bart skulle tillhöra de amerikanska 

medlemmarna bröt konflikten ut på 
allvar. Det kan ses mot bakgrunden 
av att Nåsborna vid sin ankomst till 
Jerusalem 1896 överlämnade alla 
sina tillgångar till kolonin och där-
med sannolikt räddade kolonin från 
konkurs. Men konflikten kan kan-
ske också ses så att de amerikanska 
grundarna hade kommit till Jeru-
salem femton år innan Nåsborna an-
lände och därmed ansåg att kolonin 
var deras och att Nåsbornas bidrag 
utgjorde en slags ”medlemsavgift”.

Resultatet av konflikten blev att 
många av de svenska medlemmarna 
lämnade kolonin. En av dem som för-
sökte att reda ut de rättsliga förhål-
landena kring Nåsbornas överläm-
nade tillgångar var Olof Lind. Det 
resulterade i att han blev utstött ur 

Den amerikanska kolonins snickarverkstad i 
Jerusalem. Olof Lind till höger, föreståndaren 
Otis Page (en amerikansk medlem) i mitten, 
Einor Shelburg (en gosse med föräldrar från 
Nås, som föddes och växt upp i Chicago), till 
vänster. Bakom Einor står Hol Lars (Lewis) 
Larsson, senare föreståndare för fotografiatel-
jén. Bild: Amerikanska kolonin
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kolonin 1926 och an-
ställd som fotograf vid 
universitetets i Chicago 
utgrävningar i Megiddo 
nära Jerusalem.

Med fast lön på fickan 
kunde Olof besöka Nås 
och det var vid ett av 
återbesöken han träf-
fade Astrid. Paret gifte 
sig i Floda kyrka 1933. 
Dagen efter bröllopet 
avreste brudparet till 
Jerusalem, där Astrid 
följde sin mans arbete 
som fotograf vid utgräv-
ningar och andra upp-
drag och skrev utförliga 
artiklar om utgrävningarna och en 
årslång expedition till norra Irak.

Astrid blev sjuklig och hämtades 
hem till Sverige av sin mor 1936. 
Efter återkomsten till Sverige stu-
derade hon vid Bar-Lock Institutet 
i Stockholm 1937–1939. Under kri-
get var hon bosatt hos föräldrarna i 
Björbo. Hennes ägodelar i Jerusalem, 
sannolikt även ordförandeklubborna, 
blev sända till Sverige efter andra 
världkrigets slut.

Astrid blev omgift med Tore Est-
berg 1945 och fick en dotter, Marga-
reta. Familjen bodde i Torsång; där 
Tore Estberg arbetade vid timmer-
skiljet. Sedan Tore Estberg avlidit 
1954, nära femtio år gammal, flyt-
tade Astrid till Bromma, blev an-
ställd vid Åhlén och Åkerlunds förlag 
i Stockholm, anlitades ofta som före-
läsare inom Folkbildningsinstitutet 
och Sveriges Radio, författade många 

tidningsartiklar och 
skrev ett antal böcker 
(Margareta Smeds-
dotter, Mary Lou seglar 
på världshaven, Mari-
anne i Mesopotamien 
och Zenobia, drottning 
av Palmyra) och var 
ofta på resande fot som 
föreläsare både i in-
land och utland. Hon 
tillbringade somrarna 
på Länsmansgården i 
Björbo fram till 1986, 
då fastigheten såldes 
efter 106 år i familjens 
ägo. Astrid avled 1995, 
84 år gammal.

Olof Lind blev utvisad från Israel 
1948 sedan han försökt kräva den 
unga staten på ersättning för sina för-
lorade ägodelar vid ett blodbad utfört 
av den underjordiska Zioniströrelsen 
i byn Dair Yassin i utkanten av Je-
rusalem, där han bodde efter andra 
världskriget. Han vistades under ett 
antal år i Stockholm som amanuens 
vid Historiska museet men utvandra-
de 1957 till Georgia i USA, där han 
avled 1971, 82 år gammal.

Vad gjorde att Astrid bestämde sig 
för att skänka Jerusalemklubborna 
till Gamla Falukamrater? I Årsskrif-
ten för 1965 (sid 11) står att ”För 
anskaffning av en ordförandeklubba 
finns f.n. enligt skattmästarens med-
delande vid styrelsesammanträdet i 
september ett belopp av kr 226:- till 
förfogande. Ett tidigare förslag att 
utforma klubban som en yxkäpp av 
gammal bergsmanstyp blev av olika 

Astrid till häst.
Bild: Olof Lind
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skäl förkastat och styrelsen har i 
stället stannat för ett utförande som 
en gruvhammare efter förebild av 
Bergslagsmuseum. Manne Lager-
stedt, som varit speciellt inkopplad 
på denna fråga, beräknar inom när-
maste tiden förelägga styrelsen of-
ferter på tillverkningen av en dylik 
klubba, som om allt går efter beräk-
ning alltså skulle kunna invigas vid 
nästkommande årsmöte”.

Det kan ha varit den här passusen 
som Astrid refererar till i sitt gåvo-
brev i förhoppning om att hennes 
klubborna kunde fylla ett behov inom 
föreningen!

Men … i Årsskriften 1965 (sid 
10) kan man läsa att ”Ordföranden 
[Sven Ersman, red anm] överläm-
nade föreningens diplom ……… och 
kunde bekräfta beslutet med det 
första klubbslaget med den nya ord
förandeklubban, som tidigare färdig-
ställts och med ett tal överlämnades 
av Manne, som haft hand om anskaf-
fandet.”

Var Astrid för sent ute? Hade arbe-
tet med styrelsens eget förslag redan 
påbörjats, när gåvan anlände? Om-
ständigheterna – varför klubborna 
inte kom till användning – har nu 
försvunnit i historiens töcken men 
resultatet är känt. Jerusalemklub-
borna kom att slumra i sitt fina etui 
i föreningens arkiv i nästan ett halvt 
sekel!

Det har nyligen kunnat bekräftas 
att klubborna faktiskt har tillverkats 
i den amerikanska kolonins snickar-
verkstad och sålts i dess affär. I ett 
dokument från 1907 med titeln “The 

Chief Industries of the American Co-
lony at present time” (http://www.loc.
gov/item/mamcol000023) framgår, 
att ”Stone from Solomon’s Quarries 
is carved and turned into gavel heads 
and other small articles and sold in 
the store”. Affären i fråga var Vester 
& Co affär vid Jaffaporten. Butiken 
hade etablerats av den från Tyskland 
invandrade H Vester på 1890-talet 
för att sälja souvenirer till turis-
ter i ett intressant område av Jeru-
salem. Sedan Vesters son Frederick 
gift sig med Bertha Stafford, dotter 
till den amerikanska kolonins grun-
dare advo katen Horatio Spafford 
och hans norskättade hustru Anna, 
utvecklades verksamheten betydligt 
med försäljning av träarbeten som 
ordförandeklubbor från snickarverk-
staden och fotografier från kolonins 
foto ateljé. När Astrid som nygift kom 
till Jerusalem fanns Vesters affär 

H Vesters affär för souvenirer i Je-
rusalem. Jaffaporten i bakgrunden. 
Affärsskylten syns delvis till vänster 
i bilden, ”…ster & Co”.

Bild: Amerikanska kolonin



23

fortfarande kvar.
Vem av kolonins medlemmar som 

faktiskt tillverkade klubborna är osä-
kert. Av bilden från kolonins snickar-
verkstad framgår dock att Olof Lind 
även arbetat där. Det är en lockande 
spekulation, att Olof tillverkade klub-
borna, behöll dem som ett memento 
(två i samma ask) och senare skänk-
te dem som present till Astrid.

Så långt om ordförandeklubbornas 
från Jerusalem historia.

Men … det finns mer att säga om 
klubbor. Var finns gruvhammaren 
från 1965? Den hade redaktören inte 
sett under sin tid i redaktörsstolen 
och det tycktes inte heller finnas 
en bild av klubban i årsskrifterna. 
Telefonsamtal med Anders Johans-
son. ”Jo, har sett den … för ett bra 
tag sen”. Snilleblixt och ny sökning 
i årsskrifterna. Vinjetten till ”Ord-
föranden har ordet” ändrades 1966! 
Har därefter inte ändrats! Nytt sam-
tal med Anders. Ser klubban ut som 
vinjetten till Ordföranden har ordet 
i senaste Årsskriften? ”Ja, precis”. 
Bingo! Var finns klubban nu? ”Har 
du frågat Ann Lewis Lloyd?” Ann, 
har du gruvhammaren hos dig? ”Jaa, 
pratade om klubban under storträf-
fen. Ligger nerpackad här. Den är för 
stor och tung att ta med i en hand-
väska!” Bingo! Mera om den klubban 
i nästa Årsskrift.

Tre ordförandeklubbor har kommit 
i dagen! Ser lovande ut för förening-
en. Nu kan det bli beslut, visa, lätta 
och tunga!

Magnus Hjelm

Tack till Skans Vicky Airey i Nås 
(som skrivit en biografi om Olof och 
Astrid Lind i program bladet till 
Ingmars spelen 2011, varifrån redak-
tören hämtat åtskilliga detaljer), 
Margareta Levin (Astrid Estbergs 
dotter) och Rachel Lev (arkivarie 
American Colony Hotel i Jerusalem), 
Lennart Ljunggren (nuvarande äga-
ren av Länsmansgården i Björbo 
med en hemsida om gårdens historia) 
och Ingemar Nåsell (student i Falun 
1950, med all tydlighet från Nås, 
med familjeanknytning till utvand-
rarna från Nås och med minnes  bilder 
av Astrid Estberg), för infor ma tion. 
Även tack till Google som gör det 
möjligt för en redaktör bosatt på den 
franska landsbygden att följa upp in-
tressanta historiska trådar på plats.
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Falu Läroverks teateramatörer och ett urupp-
förande

Vid läroverket i Falun hade teater-
stycken uppförts sedan lång tid till-
baka.

Dala Gymnasistförening arrang-
erade med anledning föreningens 
50-årsjubileum den 10 mars 1918 en 
musik och teaterafton på Falu Teater. 
Där uppfördes ”Ett resande teater 
sällskap” eller En tragedi i Vim-
merby, en fars i två akter av August 
Blanche. 1921 den 3 och 4 december 

I Årsskriften 2011 skrev Barbro AnderZettergren om Falu läroverks teater
amatörer under perioden 1956‒57 och ställde frågan om föreningen bara 
blev ”en Thalias ettåring”. Svaret på frågan föreligger nu i form av JanOla 
Nyströms artikel i Medlemskontakt 2011 för Föreningen Kultur och Miljö i 
Falun, som med författarens vänliga medgivande återges här nedan. Av ar
tikeln framgår att teaterföreningen existerade åtminstone fram till 1957. Efter 
det året tycks inga föreställningar ha satts upp, men redaktören blir gärna 
rättad på den punkten.
 Från Karin Walles Rosberg har redaktören med tack fått flera minnesbilder 
som hon samlat in från medverkande; de återges i rutor insatta i texten.

genomförde falugymnasisterna en 
succéartad cabaré i Falu Teater.

Teaterförening bildas
Falu Läroverks teateramatörer bil-
dades 1957. Dess förste ordförande 
var lektor Björn Carlberg. I styrelsen 
ingick bland andra Agneta Lust och 
Göran Sarring.

Hjalmar Bergmans ”Flicka i frack” 
blev den första pjäsen som sattes upp. 
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Under vårterminen 1958 uppfördes 
”Magister Bläckstadius” av August 
Blanche. 1959 framförde föreningen 
”Två komedier”, ”En fästmö till låns” 
en fars i tre akter av Astrid Lindgren 
samt ”Anna-Clara och hennes brö-
der” en pjäs i två akter after Hasse 
Z:s bok med samma namn.

1962 kunde på Arbetarföreningen, 
(efter ett andra försök), förening-
en presentera ”Spöktåget” (The 
ghost train) av Arnold Ridley, där 
handlingen tilldrar sig på Fal-Vale 
stationen under loppet av 4 timmar. 
Huvudrollerna innehades av Kaj An-
dersson (son Edvin Andersson!) och 
Barbro Rundquist, Hans Rundquist 
och Britta-Karin Pettersson. Regis-
sör var Kjell Eriksson Dekor av Ben-
net Edh

”Major Barbara”
Major Barbara, Diskussion i tre ak-
ter av G. B Shaw blev nästa uppsätt-
ning i regi av Göran Sarring och 
dekoren utförd av Anders (Lonte) 
Lindström. Huvudrollerna innehav-
des av Kaj Andersson som fabrikören 
och kanonkungen Andrew Under-
shaft, hans hustru spelades av Petra 
Tunander och dottern och frälsnings-
solden av Ewa Wigert. Göran Sarring 
som Barbaras fästman. Jan-Erik 
Fahlström hade en uppskattad roll i 
sin framställning av den arbetslöse 
Peter Shirley. I Arbetarföreningen 
gavs det tre föreställningar i februari 
1963.

FUSK – ett uruppförande!
1965 var det dags för lustspel i tre 
akter. Hjalmar Bergmans ”Fusk” 
som aldrig tidigare uppförts. Änkan 
kontaktades och tillstånd gavs.

För regin svarade denna gång 
Kaj Andersson som även innehade 
huvud rollen som bruks-patron Alex-
ander Wullf. Fru Wullf spelades av 
Eva Calleberg. Betjänten som spela-
des av Anders Axén och främlingen 
som spelades av Sten Lennblad hade 
även framträdande roller.

Arbetarföreningen hade avslutat 
sin långa era som stadens teater lokal 

Jan-Erik Fahlström, Göran Sarring 
och Peter Dolk vid repetitionerna av 
Major Barbara.
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och Fusk visades den 18 feb 1965 på 
Stadsteatern, Folkets hus som in-
vigts i oktober 1964. Hyra för lokalen 
och städning hade blivit avsevärt hö-
gre varför jag tror att endast en före-

ställning gavs.
Rekvisita hade lånats ihop från 

bl.a. Lennertssons antikviteter och 
en soffa hade lånats av Erik Lidmans 
föräldrar.

Scenbild ur Oscar Wildes ”Solfjädern” uppförd av lärare 
och elever 1958. Edvin Andersson (adjunkt i kemi o mate-
matik), Barbro Zettergren och Ulf Lindroth.

Karin Walles Rosberg minns Ingeborg Jansson/ Nåhem Granhagens re
plik i En fästmö till låns: – – – ”Mormon! Min Julius en liten otäck mor
mon” – ”Och jag minns att Anders Sjöholm och jag skulle stå och hålla om 
varandra i slutscenen och var lika blyga bägge två”.
 AnnMarie Wiborgh Halkjær kommer ihåg från AnnaClara och hennes 
bröder, att ”jag skulle bl.a. hur hon kom in på scenen med en lång monolog 
och hela tiden avbryter mig själv med att fråga: Är mamma hemma? Jag 
övade mycket på att säga det på olika sätt och ändå låta naturlig. Hur 
det blev, vet jag inte, men jag tyckte det var väldigt roligt att få vara med. 
Göran, Peter och jag hade ju spelat ihop tidigare med Rune Lindström i 
Jerk och Dalmålningen. Åh, så roligt det var.”
 Karin Walles Rosberg berättar även att Björn Carlberg (lektor i engelska 
och franska, red. anm) ”hade idén att vi skulle regissera oss själva, vilket 
jag egentligen tycker var synd”.
 Båda föreställningarna framfördes i Kristinegården.
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Nu, ett halvsekel efteråt, ger en 
tillbakablick på Läroverkselevernas 
engagemang och företagsamhet utan 
någon större erfarenhet och budget, 
tankar på att allt måste ha varit möj-
ligt. På det konstnärliga resultatet 
lämnar jag inga värderingar.

En som aktivt deltog redan från 
1957 var Göran Sarring, med stort 
teaterintresse och som skulle komma 
att ägna sig åt teater och regiverk-
samhet.

Andra var Kjell Eriksson, Jan 
Hoge man, Peter Dolk, Staffan Yngve, 
Kerstin Hagland, Erik Lidman.

Konstnärliga anlag fanns hos flera 
varför dekor m.m. kunde lösas inom 
kretsen. Råd kunde också fås av er-
farna teateramatörer i Falun. Pelle 

Berg lärde oss vad ”byxor” och ”pun-
dare” var, Greta Herdin var behjälp-
lig med smink o.s.v.

Märkligt är att stor del av de age-
rande var barn till officerare: Hans, 
Barbro och Katarina Rundquist, 
Staffan Yngve, Sten Lennblad, An-

Kaj Andersson, Elisabeth Rydberg 
och Staffan Yngve. (privat)

AnnMarie Wiborgh Halkjær skriver om sin fortsatta teaterbana att ”Jag 
hade alltid varit intresserad av teater och kände mig kallad till scenen 
men blev inte utvald. Så småningom flyttade jag till Danmark. Mitt språk 
gjorde mig omöjlig på en dansk amatörscen men i den lilla landsby, där 
jag bor, fanns en ”dilettantforening”. Man sökte en eldsjäl, som ville sätta 
upp nästa föreställning. Jag åtog mig jobbet och blev den lokala instruk
tören i två säsonger. Första föreställningen var ”Billy Lögnaren” av Keith 
Waterhause. En bra och skojig pjäs. Det hade muttrats lite i vråarna när 
jag vägrade stå i spetsen för ”Bröderna Östermans huskors”. Den fick bli 
utan mig och jag lyckades också genomtrumfa nästa pjäsval. Vi satte upp 
”Musefælden”/”Råttfällan” av A Christie. Det var roligt, väldigt roligt, 
kanske mest p.g.a. att duktiga amatörer hade infunnit sig. I min by finns 
ett hotell och i baklokalen spikades det upp en scen av traktens snickare. 
Hotellvärdinnan brukade komma in i pausen när vi övade med en serve
ringsvagn fylld med kökets bästa. Jag satt på en stol och såg hur sceneriet 
byggdes upp, och kände ett sus av glädje att få vara med att skapa en tea
tervärld, som inte tillhörde den vi skulle vända tillbaka till lite senare. Jag 
vet att jag kände så. ”Musefælden” blev bra, publiken klappade i händerna 
och den tunga tunga doften från hotellets matsal hängde över huset i Eng
land där ett mord hade begåtts och snön lägrade sig”.
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På bilden ses regissören och några av ak-
törerna i ”Magister Bläckstadius” (Staffan 
Yngve och Göran Sarring kan skönjas)

Ur ”Gamla Falukamrater 1958”

Göran Sarring berättar: ”Efter studenten sökte jag mig genast till teatrar 
i närheten för att utbilda mig. Först Uppsala Stadsteater (jag stod på scen 
som statist första gången hösten 1963 – snart 50 år sen!). Jag flyttade till 
Stockholm – jag trivdes inte i Uppsala – pluggade och jobbade på Drama
ten i 3 år, sen blev jag anställd på Dramaten – ett slags utbildningsplats, 
jobb som regiassistent, den gamla sortens utbildning genom praktiskt lä
rande, mästarlärlingmodellen. 1970 klev jag ut och slog mig fram som 
regissör och 1975 hamnade jag på Östgötateatern och där blev jag kvar i 31 
år, innan jag tog ut en avtalspension för 6 år sedan. Nu är jag både små
företagare och pensionär, så jag kan välja dom godaste russinen ur kakan 
när jag väljer vad jag ska jobba med.”
(Se också www.sarring.se)
Göran berättar också att ”Sen minns jag en stor ambitiös uppsättning av 
Shaws ”Major Barbara” på Arbetarföreningen av Lånte Lindström (vi har 
fortfarande kontakt). Och att jag regisserade Strindbergs ”Den Starkare” 
med Agneta Lust och Barbro Rundquist. Hans och Barbro Rundquist. 
Hans och Barbro Rundquist var mycket aktiva. Och Peter Dolk förstås, 
men han var nog mest intresserad av revy och show och jag av dramatik.”

ders Axén, Erik och Mats 
Lidman, Karin Ahlberg, och 
Lars Lindblom.

Själv var jag engagerad 
mellan 1962 till 1965 bl.a. 
som vice ordförande ett år 
men har medverkat i närmast 
statistliknade skepnader på 
scenen som stationskarl och 
”ung man” 1965 i ”Fusk”.

En tid som jag med glädje 
ser tillbaka på.

Jan-Ola Nyström

Källor:
– Dala Gymnasistförening festskrift 
1918
– Gamla Falu Kamraters årsskrift 1958
– Gamla Falu Kamraters årsskrift 1966
– Program
– Skolkataloger
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Anders Prags ”Minnen från barndomen”

Det är ej min mening att skriva nå-
gon slags självbiografi. Därtill sak-
nar jag nödig betydenhet, men jag vill 
i alla fall försöka leta i mitt minne 
efter ett och annat som kan dammas 
av och möjligen bli presentabelt för 
mina ättlingar och kanske även för 
en och annan Faluit. Att det blir en 
del utvikningar från ämnet, och att 
det medtages ett och annat som hör 
hemma i en självbiografi, är svårt att 
undvika, men det kan ju hoppas över 
vid läsningen. Att det blir si och så 
med den kronologiska ordningen må 
tillgivas mig.

Min far var av gammal värm-
ländsk bondesläkt, som vänt torvor-
na i [Västra] Emtervik ända sedan 

medeltiden. Hans far lämnade som 
yngre son fädernegården och blev 
timmerman i Karlstad, där min far 
föddes. Efter anställningar på skil-
da platser blev min far verkmästare 
vid den lilla tobaksfabriken i Nås, 
Vesterdalarne, och gifte sig med en 
flicka från Säfsnäs. Där föddes jag 
och fyra syskon. Min äldste bror 
Fritz var född i Karlstad, där min far 
förut hade anställning.

Jag föddes nyårsdagen 1873. Den 
övriga familjen hade gått i kyrkan 
och endast den tioåriga Terese var 
hemma. Mor min sa’ åt henne, då det 
var färdigt: ”Terese, gå och ta fram 
maderabuteljen, som jag har satt i 
skänken. Dom ska ha sej ett glas, då 

Anders Johan Pettersson (1873 ‒ 1945) blev student i Falun 1891 och tog 
sig senare efternamnet Prag. Han verkade som marinläkare och stadsläkare 
i Malmö och nedtecknade som pensionär vid 70 års ålder sina minnesbilder 
från barndomen i Nås och ungdomsåren i Falun. Manuskriptet överlämna
des som gåva till Gamla Falukamrater omkring 1950. Utdrag ur manuskriptet 
publicerades i Årsskrifterna 1946 och 1950. Tyvärr saknas manuskriptet i för
eningens nuvarande arkiv och finns inte upptecknat i Rune Sjödéns noggrant 
upptecknade inventarium från 1990talet och måste ha kommit på avvägar. 
Men Anders sonson, Svante Prag, har nyligen hittat ett manuskript, kanske 
en kopia, på vinden i nuvarande familjesätet i Nora och utgivit texten i bok
form (http://www.blurb.com/user/svapr). Därmed är Anders Prags välskrivna 
och humoristiska historier räddade åt eftervärlden.
 I texten finns många dråpliga repliker på mål. Det är imponerande att för
fattaren efter många år fortfarande kommer ihåg dialekterna från födelse
orten Nås och skolstaden Falun. Men det är kanske ett resultat av under
visningen i gamla läroverket, som ofta skedde på falumål på författarens tid.
 Med stort tack till Svante Prag publiceras här nedan ett första utdrag ur 
den nyligen utgivna boken. I avsnittet finns en historiskt intressant passus 
om Jerusalemfararna från Nås och Selma Lagerlöf.
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dom kommer hem.” Om det skulle 
vara för att fira en lyckosam tilldra-
gelse eller som en tröstetår, det vet 
jag inte. Det var fem barn förut och 
trångt i stugan.

Av min mor har jag ett svagt min-
ne. Jag gick och höll henne i handen, 
sannolikt efter ett kyrkobesök, och 
jag undrade vad de små kullarna 
skulle vara till som stod omkring 
kyrkan. Min mor sade: ”En så’n ska 
du också en gång ligga under och det 
ska vi allihop”. Hon var själv redan 
då dödsmärkt. Jag tyckte att hennes 
tal var hemskt och funderade länge 
på detta som syntes så obegripligt 
och skrämmande.

Vid 2 års ålder traskade jag hem-
ifrån en vacker sommardag och iväg 
bland ängar, fält och hagar, så att det 
måste anordnas en liten skallgång 
för att få tag i mig. Jag tycker, att jag 
kommer ihåg något härav, men det 
är kanske inbillning. Kanske man 
berättat det för mig efteråt. Min mor 
dog, då jag var 2½ år gammal och ett 
par år efteråt flyttade vi till Falun, 
där min far blev arbetsledare vid 
den nya tobaksfabriken. Äldste bror 
stannade kvar i Nås som förestån-
dare för denna fabrik som blev filial. 
Han levde sig in i folkets förhållan-
den och blev förtrogen med alla släkt-
historier. Han var dessutom en ivrig 
jägare och som sådan en smula vid-
skeplig i sin ungdom. Ur hans skatt 
av släkthistorier och minnen öste se-
dan Selma Lagerlöf, då hon skrev sin 
berömda bok ”I Dalarna” [= ”Jeru-
salem” del I]. Det bästa och mesta 
materialet har hon fått av min bror 

och jag har känt igen en hel del av 
historierna, som min bror berättade 
dem, livfullt och medryckande. Jag 
uppmanade honom många gånger att 
uppteckna dessa historier, men det 
blev inte av. Dessbättre fick en vär-
digare penna skildra dem och Selma 
Lagerlöf har ändrat förbluffande litet 
på desamma. När jag läst dem har 
det ibland varit som om jag hört min 
brors röst.

”The American colony”
Det var år 1896, som Jerusalems-
fararna bröto upp från sina hem i 
Nås och följde en obekant predikant, 
Jacob Eliahu kallad Helgum av S L, 
till Jerusalem. Det var 22 barn och 
15 vuxna, bland dem de rikaste i 
socknen. De sålde sina gårdar och 
allt vad de hade och lämnade peng-

Tobaksfabrikörens barn var från 
vänster: Alma, Matilda, Fritiof 
(”Fritz”, se nedan), Terese, Gustaf 
och Anders. Källa: Svante Prag
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arna till Jacob Eliahu trots alla av-
rådanden och dystra spådomar från 
nyktert tänkande folk. Vid resenä-
rernas uppbrott brakade ett våldsamt 
åskväder lös och fromma och kloka 
män, som stannade kvar, nickade 
och menade: ”Kan dom int’ si nu då, 
att Herran är vred”. Till de kvarstan-
nandes förundran rymde dock inte 
Jacob med pengarna, utan förde sina 
får till kätten i det Heliga Landet.

Ja, detta var en vidlyftig utvikning 
från ämnet, men eftersom jag börjat 
så fortsätter jag på avtagsvägen. Då 
jag år 1926 besökte Jerusalem, alltså 
trettio år efter emigrationen, bodde 
min hustru och jag på ”The Ame-
rican Colony” utanför Damaskus-
porten. De gamla emigranterna var 
alla döda utom Josephes Lars Lars-
son och hans hustru. I resebeskriv-
ningarna får han heta Josef Larsson, 
men detta är felaktigt. Han var från 
Josephesgården och gårdsnamnet 
sättes i Dalarna som bekant före för-
namnet. Jag var den ende från hem-
bygden vid Vesterdalälvens stränder, 
som hade hälsat på dem, och det blev 
heller ingen efteråt, enär kolonien 
snart upplöstes.

Jag satt vid bordet mellan Jacob 
Eliahu och gumman Larsson. (”Hon 
satt och sög på en snugga av järn” enl. 
sonen Sven Prag.) Både hon och hen-
nes man erinrade sig mycket väl vår 
familj, särskilt min bror Fritz som 
hon intresserat frågade efter. Hon 
var väl jämnårig med honom, tän-
ker jag. Och då talet föll på honom, 
drog det upp en skär rodnad i hennes 
ansikte och hon skrattade litet gene-

rat. Så la’ hon sitt ansikte i allvarliga 
veck och sa’ litet blygt: ”Ja, en var full 
bra toku’, når en var ung”. Och så log 
hon igen, log som man endast ler åt 
en lyckad synd. Fältet var fritt för 
gissningar angående ”tokugheten”, 
men dessa antogo litet fastare form, 
då jag konstaterade att gumman fö-
retedde ”tydliga spår av en förgången 
skönhet”, som det heter i romanerna.

Anmärkas bör, att dessa gamla 
talade ett genuint Nåsmål av gam-
mal årgång. Dessutom naturligtvis 
engelska eller rättare amerikanska. 
På bordet stod en mycket vackert 
ciselerad mässingskål, ett förnämt 
arabiskt arbete, och jag frågade gum-
man vad en sådan kunde kosta. Hon 
sa’: ”Int’ vet ja, int’ ”. Jacob Eliahu 
skrattade och sade: ”Fråga inte de 
gamla om vad något kostar. De har 
inte begrepp om pengar. Sedan de res
te hem ifrån ha de inte haft det ring
aste mynt i sina händer”. De levde ju i 
den fasta förvissningen, att världens 
frälsning skulle utgå från deras lilla 
koloni och den Kristus-gemenskap 
som där proklamerats. Kolonien var 
som det lilla senapskornet, vars till-
växt de inte tvivlade på. De märkte 
inte, att tiden ridit i en helt annan 
riktning och de fäste sig inte vid att 
emigranternas barn och barnbarn 
var durkdrivna affärsmän. Gam-
lingarna förrättade sitt arbete, blev 
födda och klädda och levde ett naivt 
och rörande fromhetsliv. Strax efter 
min vistelse i kolonien sprängdes 
densamma av misshälligheter. Men 
det var inte religiösa differenser det 
gällde utan ett ekonomiskt rävspel. 
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Det lilla senapskornet kom av sig vid 
grodden. Mammon hade detroniserat 
Kristus.

”Ligan på tobaksfabriken”
Då vi flyttade till Falun följde också 
bokföraren, ”inspektorn” som han 
kallades, med och min äldste bror 
(Fritz), som efterträdde min far i Nås, 
fick bli sin egen bokförare. Vid 18 års 
ålder utan utbildning! I Falun hade 
en större fabrik byggts vid prome-
naden i hörnet av Svärdsjögatan och 
tomten upptog hela gatukvarteret 
mellan Promenaden och Bergslags-
gränd. Övre våningen av byggnaden 
var delad mellan inspektorens familj 

och vår.
Som barn vistades jag mycket nere 

i fabriken hos min far. Enär ingen 
yrkesinspektion den tiden besvärade 
med påbud om luftväxling o.d. var det 
så hett och tobaksdoften så koncen-
trerad, att ovana personer storknade 
vid inträdet. En liten finngubbe, som 
vi pojkar hade mycken trevnad av på 
grund av att han ljög så underbart, 
förklarade att: ”Nog bruker a’ tåbak 
men så djävler si, si, si hanamma, 
om ja kan tåle ve e de löfta”. Tåbak 
brukade han och en brun töm hängde 
ständigt ned från vardera mungipan.

Inspektor E hade 7 barn, därav tre 
stora, starka, ljushåriga söner, rätt 
vildsinta krabater. Min bror Gustaf 
och jag var inte så starka, häller inte 
fullt så vildsinta. Vi slogos ibland 
med varandra. Jag var fyra år yng-
re och fick naturligtvis alltid smörj, 
men min lätta kropp och min ganska 
betydande vighet utjämnade i någon 
mån styrkeförhållandena, oaktat 
också min bror var lättviktare och 
gymnast. Vi slogos i alla fall sällan 
och aldrig hänsynslöst och var eljest 
ständigt goda vänner.

Min tidigaste lekkamrat var den 
yngste av bröderna E. Som små parv-
lar lekte vi och härjade på fabriks-
gården och förvärvade stor färdig-
het i att klättra i träd, en kunskap 
som min lilla lätta kropp särskilt var 
lagd för och som jag behöll upp genom 
åren. Våra lekar var inte alltid ofarli-
ga. Så t.ex. tog vi oss en gång före att 
springa fram och tillbaka på en plåt-
kant, några få decimeter bred, vilken 
löpte utefter hela husgaveln två och 

Tobaksfabrikens snuskvarn vid Pro-
menaden i Falun, nu ett bostads hus, 
bakom järnvägsspåret till Grycks-
bo i förgrunden i maj 2013. Den ur-
sprungliga byggnaden var ritad av 
Klas Boman, Faluns första stads-
arkitekt, och byggdes 1906.

Bild: Magnus Hjelm. 
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en halv trappa upp. Dit tog vi oss ut 
genom ett vindsfönster. Plåtkanten 
sluttade också utåt, så att gynn-
samma betingelser funnos för att 
trilla ner på marken eller för stugu-
trappräcket. Till råga på allt var vi 
så duktiga, att vi sprungo längs plåt-
biten under det att vi samtidigt vredo 
oss runt. Tilltaget observerades till 
all lycka rätt snart av folk på Prome-
naden och vi blev till vår stora för-
trytelse infångade. Räddade kan jag 
gott säga, ty av snurrandet hade vi 
säkerligen snart blivit yra i huvudet 
och fallit.

Nåväl, vi växte upp vi fem pojkar på 
tobaksfabriken, men visdomen hann 
inte med så fort som kroppskrafter-
na. Lekarna blev rätt våldsamma. 
Särskilt minns jag hoppningen mel-
lan bjälkarna. En magasinsbyggnad 
uppfördes på området och då takbjäl-
karna var lagda hoppade de dumdris-
tiga pojkarna från den ena till den 
andra hela magasinet utefter. Leken 
var livsfarlig, ty om någon hade mis-
sat en bjälke och störtat ned, så hade 
det gått illa, ty marken nedanför var 
belamrad med byggnadsbråte, sten 
och bjälkar. Jag var inte aktiv i den-
na lek, ty jag var för liten för att kun-
na ta så långa hopp som fordrades.

Innan jag fortsätter med min barn-
doms lekar och andra bravader, är 
det kanske skäl att tala litet om den 
andliga fostran som man fick under-
kasta sig, nolens, volens1, tyvärr för 
det mesta nolens.

1 nolens volens (lat.): ’med eller mot sin 
vilja’

”Och nu ansåg jag mig med 
självaktning kunna lämna min 
första läroanstalt.”
Innan man började ”storskolan” gick 
man som nu i förberedande skola – 
började där vid 6 års ålder och gick 
i regel 3 år. Antingen kunde man gå 
i folkskola eller privat. Av de senare 
funnos två, dels en enklare, eller rät-
tare sagt billigare, hos den s.k. Back-
Lotta som var en duktig lärarinna 
och åtnjöt gott anseende. Hennes sko-
la var belägen nära ån på gruvsidan 
i en liten blygsam stuga. Den ”för-
nämare” förberedande skolan sköttes 
i samband med flickskolan Valhalla, 
som den tiden ej var ett så ståtligt in-
stitut som nu, utan en mer anspråks-
lös träbyggnad. Som den yngste i vår 
familj och som sålunda i någon mån 
fått gå in i kelgrisfacket, påkostades 
jag den senare.

Där lärde jag vid 6 års ålder hösten 
1879 känna Elis Herdin. En av ”tan-
terna” presenterade oss för varandra, 
d.v.s. sade våra namn och tillade så: 
”Och nu ska ni bli riktigt goda vän
ner”. Hon anade ej, hur sannspådd 
hon blev. Sedan vi tagit oss ett stilla 
slagsmål i anledning av att jag tug-
gat på en blyertspenna, som jag lånat 
av honom, knöto vi ett vänskaps-
band som först nu nyligen den 11/7 
1943 avklipptes genom hans död. Ej 
en skymt av oenighet under 64-årig 
samvaro.

Både gossar och flickor undervisa-
des tillsammans i småskolan, men 
sutto gruppvis var för sig. Bakerst 
på flicksidan i min klass satt den sö-
taste, finaste och förnämsta lilla tö-
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sen i hela småskolan, f.ö. förnämast 
i hela skolan. Hon satt där udda och 
platsen bredvid henne på bänken var 
tom. Den användes som skampall åt 
den pojke som behövde tuktas. Där 
fick han sitta och skämmas. Att sitta 
bredvid en flicka, vilken nesa! Och det 
var kvinnor som utdömde detta hisk-
liga straff! Tanterna, lärarinnorna, 
var två systrar, Helfrid och Ingeborg 
Nordström. Tant Helfrid hade ett fint 
ansikte, omgivet av långa korkskruv-
lockar och hon var min första föräls-
kelse. Jag älskade henne med all den 
lågande kärlek ett 7-årigt pojkhjärta 
kan hembära till en kvinna i klimak-
teriet. Tant Ingeborg var ful och hade 
håret tillstramat över hjässan och 
hopsnott i en slarvig knut i nacken. 
En löjlig nästipp stack fram mellan 
ett par tjocka, påsiga kinder. Henne 
älskade jag inte alls. Jag fick ”sitta 
över” två gånger för henne. En gång 
för att jag inte kunde läxan – jag var 
eljest den tiden mycket duktig – och 
en gång därför att jag blev arg och 
sade ett fult ord.

Vi höll nämligen på att läsa om 
kung Alfred i England som under 
sina irrfärder som flykting repade 
mod, vid det att han såg en spindel 
som, trots att den stygge Alfred gång 
på gång petade sönder hans nät, ej 
förtröttades utan lagade det på nytt. 
Då tänkte Alfred, att han kunde 
vara lika god som en spindel och trots 
allt borde kunna lappa ihop sitt tra-

siga kungarike, vari han ock lycka-
des så småningom. Tanten höll oss 
över tiden med denna berättelse och 
jag har aldrig gärna tålt, att bli kvar-
hållen för länge någonstans. Därför 
sade jag: ”Skitspindeln”. På grund av 
ordets olämplighet blev jag kvarhål-
len en timme extra under visa för-
maningar, då och då interfolierade 
med: ”Anders, se på mig!” och det var 
nästan det tråkigaste. Och så hennes 
pekfinger! Usch! Ja, jag säger så, fast 
det nu är 63 år sedan.

Men egentligen var bägge tanterna 
snälla. Jag fick Robinson Crusoe i 
premium och den har jag kvar ännu. 
Snällt att ge mig premium, fast jag 
var svag i multiplikationstabellen.

Tyvärr lärde jag mig att röka un-
gefär samtidigt som jag började sko-
lan. Vi gjorde fruktansvärda cigaret-
ter på tobaksfabriken. Hylsorna var 
av gråpapper. Hopfästa med klister 
och laddningen utgjordes av tugg-
tobaksblad, kraftig Kentuckytobak, 
blandade med torkade körsbärsblad 
– åtminstone till en början. Sedan 
försvann körsbärsbladen så små-
ningom ur blandningen. Det var nog 
inte vidare nyttigt, att vid så tidiga 
år bli inbiten rökare. – Lekarna var 
vanliga barnlekar. På vintern var det 
särskilt uppskattat att ”myla” varan-
dra, d.v.s. eftertryckligt tvätta sin 
kullslagne motståndare i ansiktet 
med snö. Det blev gärna små slags-
mål efteråt och det var ju meningen.
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I Valhalla högre flickskola växte 
småflickorna upp till stora damer
Under rasterna lektes det på gårds-
planen och ännu kan jag för mina 
öron höra det gälla, ihållande skriet 
eller pipet som alla flickor utan un-
dantag frambrakte under lekarnas 
gång. Ville man vara mycket artig, 
så kunde man likna det vid skriet 
från en stor svärm svalor en vacker 
sommarkväll, nota bene om man var 
på någon kilometers avstånd från 
skolan. Anders Herdin, Elis’ broder, 
påstod bestämt, att även de flickor 
som begagnade rasten att äta mat-
säck, hade ett piphål öppet vid sidan 
av smörgåsen.

Utefter väggarna på gymnastik-
salen funnos några enkla redskap, 
dock ej många, enär flickorna inte 
hade samma gymnastik som pojkar-
na utan egentligen endast fristående. 
Bland redskapen funnos en del runda 
träklot, två och två förenade med var-
andra medels en ungefär meterlång 
trästång. De syntes vara avsedda för 
någon slags atletik, men jag såg dem 
aldrig användas. Bara vid ett tillfäl-
le. En gång lyckades jag nämligen få 
loss en sådan pjäs från sitt fäste och 
höjde den upp i luften. En lång, ljus 
flicka sprang fram och skulle ta hand 
om den, men jag lät klotet falla emot 
henne, så att hon fick det i skallen 
och måste ledas bort från salen. Jag 
fick ingen bestraffning men kände 
tydligt med mig, att det borde jag ha 

fått. Visserligen var jag inte mer än 
7 år gammal, men ändå. Jag förstod 
mycket väl, att jag burit mig illa åt 
och har inte glömt den ångestkänsla 
jag erfor, då flickan sjönk samman 
under slaget.

På skolplanen stod en stor, lummig 
lönn. Högt upp i densamma fanns ett 
skatbo som jag länge sneglade på, ty 
skatbon borde förstås rivas. Då jag 
lämnat Valhalla och börjat i storsko-
lan gav jag mig en dag iväg till det 
lockande trädet och äntrade upp. Att 
klättra i träd var bland det roligaste 
som fanns. Trots att jag – liten och 
smal som jag var – försökte göra mig 
ännu mindre och smalare, råkade 
barnen i ett klassrum få se mig och 
funno mera nöje i mina förehavan-
den än att åhöra tantens visdomsord. 
Hon gick till fönstret och tittade ut, 
men jag hängde bakom trädstammen 
väl dold. Huruvida barnen talade om, 
att i trädet fanns en pojke som höll 
på att riva ner skatboet, vet jag inte, 
men sedan manövern upprepats ett 
par gånger, utan att tanten lyckats få 
syn på mig, rullade hon ner gardinen. 
Som jag sedan hörde, i tro att ung-
arna drev med henne. Jag rev så ned 
skatboet i den frid och ro jag behövde 
i och för detta oundgängligt nödvän-
diga arbete.

Och nu ansåg jag mig med själv-
aktning kunna lämna min första 
läro anstalt.

Anders Prag
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Bokrecensioner
Om Dalregementets musikkår
Den 7 november höll Dalregementets 
Kamratförening sin årligen återkom-
mande höstkonsert i Dalasalen. En 
fulltalig publik överraskades då med 
utsläppet av en nyskriven bok med ti-
teln KUNGL DALREGEMENTETS 
MUSIKKÅR 1776 – 1971. Förfat-
tare: Per-Ola Söderlund och Lennart 
Franzén.

Musikdirektören Söderlund hade 
vid sin bortgång 1995 arbetat en tid 
på en bok om kåren, och hade hun-
nit avhandla Rommehedsepoken. 
Hans manuskript kom dock att ligga 
obearbetat ända tills för några år se-
dan då Lennart Franzén, före detta 
ordförande i Föreningen Kultur och 
Miljö i Falun, tog sig an att dels re-
digera Per-Ola Söderlunds material, 
dels fullborda boken med kapitel om 
Faluepoken.

Intressant historia och välvalda 
bilder fyller sidorna, där i Söderlunds 
avsnitt har inflikats hans person-
historiska forskningsrön. Franzén 
ser mycket till musikpersonalens ar-
betsbetingelser och sociala förhållan-
den, men beskriver också de ramar 
för svensk militärmusik som styrt 
verksamheten vid Dalregementet. 
För bokens grafiska utformning sva-
rar Per-Ola Söderlunds dotter Lena, 
och resultatet är mycket snyggt.

Att denna bok kommit ut är något 
av en kulturgärning, och den är av 
sällsynt art – såvitt känt har ingen 
annan förbandsmusikkår fått sin his-
toria skildrad på denna nivå och med 

denna omfattning. Att den dessutom 
som bilaga har en CD-skiva med ett 
par helt unika inspelningar höjer för-
stås ett redan högt ”måste ha-värde”.

Utgivare är Kungl Dalregementets 
Kamratförening, som säljer boken 
i sina museer i Falun och Romme-
hed. Boken, som är inbunden och har 
173 sidor, kan också beställas från 
Lena Söderlund 070–742 91 97 el-
ler lena.soderlund@ya.se. Priset är 
240 kronor inklusive CD:n (plus ev. 
porto).

Lennart Borg
F.d. militärmusiker, I 13

Dalregementets musikkårs janit-
scharspel, ett klockspel av turkisk 
typ, som bars i täten på musikkåren. 
Den gängse beteckningen är Mo-
hammedsfana.
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Väggar och horisonter. Ur en 
grafikers dagbok
Gösta Ehrenberg, konstnär och för-
fattare, är född i Falun 1923 och tog 
studenten på latinlinjen vid gamla 
läroverket 1942. Efter studier vid 
Konstakademien 1942–46 reste han 
till Frankrike och blev bosatt där. 
Länge hade han en pied-à-terre i 
Övertänger, Enviken. Han har ny-
ligen kommit ut med en bok, som 
berättar om en originell och över-
raskande resa i en konstnärs värld. 
Läsaren får möta personer som Her-
bert Tingsten, Ilja Ehrenbourg, Le 
Corbusier, Jean-Paul Sartre och Tor-
sten Renqvist. Boken är rikt illus-

trerad med reproduktioner av egna 
grafiska blad. En vacker, uppslagsrik 
och mänsklig bok.

Boken, utgiven på Carlssons för-
lag, finns att köpa på Dalarnas mu-
seum, där grafik av Gösta Ehren-
berg visades i november 2013. Boken 
kan också köpas ”direkt” från konst-
nären genom hans bror Anders 
Ehrenberg tel. 08-874717, e-post 
anders.ehrenberg@comhem.se, även 
han Falustudent. Priset är tills vida-
re 250 kr (plus ev. porto). Boken kan 
även köpas i allmänna bokhandeln.
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Ändringar i matrikeln sedan förra årsskriften
Nya medlemmar år 2013

Namn  Avgångsår Klass Skola

Per Arosenius  1981 N3 Falu Gymnasium
Birger Back  1968 RIII3b Falu HAL
Annika Bergman  1956?  Valhalla
Håkan Bjerneld  1967 RIV4 Falu HAL
Birgitta Bosell Biström  1971 sam Falu Gymnasium
Helene Carlbäck  1966 LIV4 Falu HAL
Lena Carlsson  1963 realen Falu HAL
  1967 3:3 Handelsgymnasiet
Katrin Dolk  1966 RIV4mat Falu HAL
Gustaf Eisen  1963 realen Falu HAL
Lars-Erik Eld  1963 RIV4a Falu HAL
Urban Göhlin  1967 RIV4 Falu HAL
Idun Hansson  1963 realen 
Ingalill Johannesen  1963 realen 3:3b Falu HAL
Ingrid Johansson Browén 1967 RIV4biol Falu HAL
Lena Kindlund Bergman 1982 Ekonomi Falu Gymnasium
Margareta Linder  1966 RIV4a 
Margareta Lundquist  1952  Valhalla
Bozenna (Margaretha) Meczynski 1963 realen Falu HAL
  1966 3:3a Handelsgymnasiet
Ulla Olsson  1974 3:3b Falu Gymnasium
Karl-Inge Persson  1958 RII4 Falu HAL
Lennart Pettersson  1968 RIII3b Falu HAL
Björn Ristner  1968  Falu HAL
Gudmund Stintzing  1963 RIV4a Falu HAL
Birgitta Storåkers  1953  Falu HAL
Eva-Lena Sällström  1963 realen 
Christian Thunberg  1970 G3c sam Falu Gymnasium
Ewa Tures  1963 realen Falu HAL
  1967 LIV4b Falu HAL
Ann-Kristina Wååg-Borelli 1966 AIII3 Falu HAL
Ann-Margret Yngve  1970 Na Falu Gymnasium
Anita Zettermark  1964 4:5 Valhalla
  1969 3:3SamSoc Falu Gymnasium
Bertil Östberg  1968 RIIIc Falu HAL
Håkan Östlund  1973 T3 Falu Gymnasium
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Avlidna som kommit till vår kännedom år 2013

Namn Fd efternamn Avgångsår Klass Skola

Lisbet Bengtsson Hagstrand 1939 W7/7 Valhalla
Ragnar Boll K:son 1940 RIII3b Falu HAL
Sven Fahlstadius Johansson 1941 RIII3 Falu HAL
Tage Jones  1935 RIII3 Falu HAL
Svante Murman  1954 RIII3 Falu HAL
Ingrid Sandström Andersson 1945 LIV4 Falu HAL
Anna Greta Slott Danielsson 1952 LIV4 Falu HAL
Inga Svensson Jönsson 1949 LIV4 Falu HAL
Ulla-Britt Tysklind  1950 LIV4 Falu HAL

I januari år 2014 hade föreningen 455 medlemmar, varav 200 ständiga och 
12 hedersmedlemmar.

GAMLA
FALUKAMRATER

2010

Rättelser Årsskriften 2013
1. Listan över avlidna medlemmar i Årsskriften 2012 tar också upp avlidna 
från Årsskriften 2011.
2. Flera felaktigheter har smugit sig in i artikeln om möbel- och inrednings-
arkitekten Hans Johansson. Sid. 25. Rutan: Han tog realen i Falun 1938. 
Namnet Gunnar Ekelöf skall vara Gunnar Eklöv. Texten: SIMS skall vara 
"Sveriges Inrednings och Möbelarkitekters Sammanslutning". Sid. 27. Bild-
texten till vänster skall vara "Karmstol ritad till Sveriges Ambassad i Paris 
1974, som kom att pryda många svenska ambassader”, till höger ”Stol i ek HI-
75 till HI-utställningen 1966". Sid. 28. Bildtexten till vänster skall vara "Lågt 
bord HI-5 till HI-utställningen 1960", till höger "Höga skåpet Eugen. Proto-
typ gjord av snickarmästare Per Målare till utställningen i Leksand 1991".
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Webb:  www.gamlafalukamrater.se
E-post: info@gamlafalukamrater.se
Pg: 25 83-3
Årsavgift: 125:-

Hedersledamöter
(Årtalet för utnämningen inom parentes)
Lalla Hård af Segerstad (1995), Anders Johansson (1984), Ulla Lanner (1987), Ann Lewis Lloyd 
(2008), Bertil Lindén (2010), Agneta Lindsjö (2010), Ulla Lundquist (2007), Karin Marvick (2010), 
Christina Nordell (1987), Gunnel Nordlundh (2010), Gitt Rosander Gerhardsson (2011), Rune Sjö-
dén (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
Örjan Hamrin
Berghauptmansgatan 27, 791 62 FALUN
Tfn 023-248 32, 070-595 82 16
orjan_hamrin@hotmail.com

Sekreterare
Barbro Nordwall
Bergfinkvägen 8, 147 71 GRÖDINGE
Tfn 08-530 256 91
barbro.nordwall@telia.com

Skattmästare
Susanne Abenius
Döbelnsgatan 24 D, 752 37 UPPSALA
Tfn 018-55 41 10, 070-220 13 20
susanne.abenius@telia.com

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 och redaktör
Magnus Hjelm
Millers Barn
Old Wickham Lane
Horsham, West Sussex, RH12 3NA
STORBRITANNIEN
Tfn INT+44-(0)140 325 3477
magnus_hjelm@hotmail.com

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

Revisorer
Ann Ahlberg, Kerstin Storåkers
Suppleanter: Kjell Ängelid, Sven Hamp

Valnämnd
Mikaela Eckered, sammankallande.
Göran Krantz
Suppleant: Anna-Carin Ousbäck

Falu-kommittén
Örjan Hamrin, sammankallande.
Eva Asplund
Adjungerad: Kerstin Birath Jansson
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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

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

kontakt@abeniusenergi.se



BYGG BAG är ett företag i återvinningsbranschen för byggavfall
BYGG BAG tillhandahåller byggsäckar från 160 liter till 1m³

samt containrar i storlekarna 17m³ och 38m³.

RING vårt gratisnummer 020-151415 och beställ ut önskad
byggsäck eller container.

Besök vår hemsida www.byggbag.se


