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Mia Almqvist har svarat för formen och Östertälje Tryckeri AB, www.ostertaljetryckeri.se,  
för tryckningen av Årsskriften 2015. Manuskript och bilder för Årsskriften 2016 kan sändas  
till redaktören, magnus_hjelm@hotmail.com.
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Ordföranden har ordet
Året 2015 har som vanligt varit fyllt av 
möten och händelser. 

På välbesökta möten har medlemmar-
na fått uppleva Falun, som det en gång var 
och efter rivningsraseriet på 1970-talet.  

Föreningens äldsta medlem, Olof 
Andrén, har passerat 100-årsstrecket, inte 
2015, men nära nog för att en rapport 
om föreningens uppvaktning i Uppsala i 
januari i år, hann komma med i den här 
årsskriften. Olofs beundransvärda, avslu-
tande, del om skoltiden kommer även i 
den här Årsskriften. 

En av föreningens trotjänare, Anders 
Johansson, avled under året Han tillhörde 
styrelsen under hela 36 år som skattmäs-
tare och matrikelförvaltare och kan vara 
den, som längst tjänat sin skolförening 
på högsta nivå. Minnesord finns på annan 
plats i årsskriften. 

Medlemsvärvning har varit ett genom-
gående tema i den här spalten under 
flera år. Styrelsen har under året kommit 
en bit på väg i sin strävan att locka flera 
medlemmar till föreningen. Bozenna 
Meczynski har adjungerats till styrelsen 
med uppgift att ansvara för värvnings-
aktiviteterna. Hon har utmärkta meriter 
för uppgiften efter att ha organiserat ett 
femtioårsjubileum för elever vid gamla 
läroverket med avlagd realskoleexamen. 
Nära 50 jubilarer kom, några i den grå 
examensmössan, som tidigare refererats 
i Årsskriften 2013. 

En viktig händelse i föreningens liv är 
Storträffarna i Falun. Jag kan meddela 
redan nu att Storträffen 2017 blir 20 maj, 
så att kamraterna får god tid på sig att öva 
upp de nostalgiska hjärnvindlingarna.  
Jag hoppas på ett fulltaligt deltagande. 

Mitt sedvanliga tack till styrelsen för 
gott arbete till kamraternas bästa. 

Hic, Haec, Hoc 
Olle Eklund
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Redaktören har ordet
Årsskriften kommer även i år i färgtryck. 
Det är redaktören nöjd med. Försom-
margrönska i ett fagert Dalom återgiven 
i svartvitt blir – svart och vit – och väcker 
inga minnen om ljuva dofter av konvalj 
och skolromantik.   

Förra året trycktes Årsskriften med 
omslaget i vitt. Det var faktiskt inte den 
första gången. Det hände både 1957 och 
1967. Men den vita färgen 2015 har skapat 
förvirring: årsskriften har förväxlats med 
matrikeln – med vitt omslag sedan 1998 –  
och omvänt. Redaktören hastade att lösa 
detta okulära problem och inhämtade att 
datorns färgpensel kan användas till att 
ge individuella sidor en bakgrundstoning 
till texten i en passande nyans. Den första 
sidan av omslaget är åter i färg. Misstag 
som att ofrivilligt komma att beundrade 
namnen på föreningens troget tjänande 
äldsta medlemmar i början av i matrikeln 
i stället för att som avsikten var inhämta 
viktig information om innehållet i förra 
årets årsskrift är därmed historiska. Men 
– gamla fängelsets tonade fasad skymtar 
fortfarande bakom röda rosor på omsla-
gets baksida! 

Hela fyra studentklasser rapporterar om 
lyckade studentjubileer i det här numret. 
Uppenbarligen möts jubilarer oftare än 
vart tionde år efter det klassiska femtio-
årsjubileet. Även 57½- och 62½-årsju-
bileer har firats under senare år sedan! 
Den ”gamla klang och jubeltiden” bör 
förvisso firas innan klangen dämpas! 

Under många år har Lennart Franzén 
ofta avslutat föreningens sammankoms-
ter med att berätta en rolig historia. Det 
har han gjort med finess och till kamra-
ternas stora förnöjelse. I år har Lennart 
hörsammat redaktörens vädjan och bidra-
git med två historier i Årsskriften.    

Några ord om DGF. Föreningen har 
fått ny nya hemsida. Den kan nås på 
Google.se under ”Dalarnas gymnasistför-
ening”, om man inte har tillgång till Face-
book. Öppna och beundra vad nutidens 
gymnasister kan åstadkomma!

Anders Schuber, tillträdande webb-
redaktör, har introducerat eleganta årstid-
betonade bilder från Falun på vår hem-
sida. Han har även placerat årsskrifterna 
1921 – 2014 på hemsidan, tillgängliga 
utan kod. En intressant informationskälla 
om faluensisk skolhistoria är därmed 
elektroniskt tillgänglig för ”breda lager”.  

Tack till författarna i årets upplaga, 
formgivaren för en god insats och Års-
skriftens trogna annonsörer.

  
Magnus Hjelm
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I Årsskriften 2014 berättade Olof Andrén 
om sina lärare i realskolan. Här kommer 
en avslutande kavalkad av lärare under 
Olofs gymnasietid, i tryck under hans 
hundrade år.

Jag valde latinlinjen, och det kom nya 
lärare. I latin fick vi Erik Vätterberg som 
var en ytterligt kunnig och skicklig lära-
re. Han delade dock många latinlärares 
svaghet att inte inse att ämnet var mycket 
svårt för somliga elever och ibland kunde 
han uppträda ganska häftigt mot dem. 
Eftersom han hade helskägg fick han 
heta Skägglalla. När han rakade sig 
blev det bara Lalla. Han kunde pränta 
in grammatiken så att det satt. Och vi 
lärde oss mycket genom att analysera 
meningsbyggnad hos Livius och Cicero. 
Vi fick veta att det finns något som heter 
rytmisk prosa. Vi fick också en hel del ro-

Mina lärare (II) mersk kulturhistoria på köpet. Men han 
arbetade hårt på sin doktorsavhandling 
och var nära målet då han stupade kort 
före studentskrivningarna. Jag minns 
den sista lektionen. Det var en lördag 
och vi ägnade oss åt kursivläsning. Jag 
såg att han var mycket trött och försökte 
sitta litet bekvämt i den hårda stolen. På 
söndagen kom mor från telefonen och 
sade, att adjunkt Vätterberg var död. Det 
var så otroligt. Hur bra han hade under-
visat oss märkte jag längre fram när jag 
läste Augustinus bekännelser utan större 
svårighet. Tyvärr blev det inte någon 
grekgrupp den gången för vi var bara två 
intresserade. – Som vikarie fick vi en som 
hette Hedlund. Han hade ett ärrigt ansik-
te och fick heta Rosenknoppen! Inte sär-
skilt snällt. Han var samvetsgrann men 
hade inte på långa vägar samma förmåga 
att driva på i ämnet. Hela klassen klarade 
dock studenten.

I kristendom fick vi en av skolans 
verkliga profiler, lektor Emil Herleni-
us, vanligen kallad Emil. Han hade den 
gamla teologie kandidatexamen som 
var mycket omfattande och närmast 
likvärdig med den nuvarande licentia-
ten. Han hade dessutom disputerat för 
lektorskompetens och borde väl ha blivit 
hedersdoktor. Han tyckte om att kom-
ma med ny slips varje dag, och man var 
litet nyfiken på vad han skulle komma 
med den dagen. Han tyckte också om att 
simma och hade nyckel till kallbadhuset 
där han inledde säsongen redan i maj. I 
första ringen läste vi bibelkunskap och 

Olof Andrén.
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han kom ofta med intressanta kom-
mentarer till texterna. Sedan blev det 
kyrkohistoria i två år, och han spädde 
på läroboken med en hel del berättelser. 
När jag längre fram tenterade i kyrkohis-
toria hade jag en god stomme i det som 
vi fick i skolan. Han hade också filosofi 
och gav en intressant undervisning både 
i filosofins historia, logik och psykolo-
gi, ofta kryddat med historier. Han tog 
upp mnemoteknik och gav exempel på 
hur man skall känna igen månens faser: 
när månen kommer ser den ut som ett 
komma, och när den går ser den ut som 
ett G. I första ringen hade vi honom 
också i modersmålet, där han livfullt 
gick igenom Älgskyttarna. Han var värm-
länning och den sista timmen före jul 
läste han Fröding på värmlandsmål. Vid 
morgonbönerna hade han en gulnad bok 
i handen och läste ur den. Jag skulle tro 
att han under årens lopp skrivit en rad 
betraktelser som han återanvände. Jag 
tror att vi alla har Emil i gott minne. Till 
gymnasistföreningens traditioner hörde 
också att på balen skulle dansen inledas 
av lector theologiae et philosophiae. Jag 
förmodar att den traditionen glömdes 
under hans efterträdare. 

På gymnasiet fick vi en ny lärare i 
tyska och engelska, lektor Joel Påhlsson. 
Han var bördig från Hälsingborg och 
talade gärna om sjöfart. Han hade putsat 
sitt mål så att det var nästan bara r:en 
kvar. Särskilt i engelska hade han ett 
utomordentligt gott uttal som gav oss 
en god förebild. Jag tror att han reste till 

England nästan varje sommar. En gång 
berättade han att han på Trafalgar Squ-
are sett en svensk med den röda gram-
matikan och Wenströms lexikon under 
armen. Han tyckte att vi skulle lära oss 
så pass att vi kunde vara utan de tillbehö-
ren. Men han var neurastenisk och kunde 
sällan planera en lektion. Ofta gruvade 
han sig för att börja och gick fram och 
tillbaka i korridoren. Sedan hände det 
att han höll en lång föreläsning om vad 
vi borde göra tills det plötsligt ringde 
ut. Då måste han ge oss läxa och höll 
oss kvar en stund. Men somliga timmar 
gav han god undervisning. Han använ-
de gärna pekpinnen som pedagogiskt 
hjälpmedel och gav vid behov en kraftig 
klapp på överarmen. Han hade svårt att 
lära sig namn och kunde säga: ”röda 
damen” eller ”brokiga gossen”. Med fin 
ironi kunde han uttala sig om lärarens 
villkor: ”Otack är världens och speciellt 
skolmagistrars lön.”

I biologi hade vi i första ringen sko-
lans största original, Hjalmar Hagelin, 
bördig från Skaftön där jag längre fram 
hittade hans ståtliga gravvård som vi en 
gång samlat till. Han hade kemi som 
huvudämne och kallades ”Kemilin”. 
Vi hade en bra lärobok som Ivar Sefve 
hade medverkat i, men eftersom han 
var osams med Sefve delade han ut egna 
handskrivna stenciler som inte alltid var 
så lätta att läsa. Han var svag för starka 
drycker och det gick historier om hur 
Sefve som bodde under honom i samma 
hus försökte hålla kontroll på honom. 
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När han undervisade i hälsolära kunde 
han säga: ”Hör du, Åckerluns pöjk, va’ 
tror du e’ farligast, en sup eller två kop-
par kaffe?” Blivande riksdagsmannen i 
första kammaren Henrik Åkerlund visste 
naturligtvis vad han skulle svara. ”Ja, ser 
du, kaffe har jag aldrig tålt.” Om hans 
mellanhavanden med rektor Sefve går 
det en historia. Han tyckte sig höra ett 
tassande i korridoren och signalerade åt 
pojkarna att vara tysta. Så smög han sig 
efter vägen och kastade upp dörren. Där 
låg rektorn på golvet. ”Jaså, inte visste 
jag att du var där!” Han kunde också 
en hel del latin och gav oss ibland prov 
på sina kunskaper. Han hade väldiga 
kroppskrafter och det påstås att han en 
gång kom i dispyt med en pojke, tog ho-
nom i kragen och höll ut honom genom 
fönstret i tredje våningen. ”Nå, ger du 
dig nu?” 

I andra ringen fick vi åter två timmar 
matematik, och det blev John Forsling, 
vanligen kallad Grogg-John. Han har 
omtalats tidigare i årsskriften. Vi hade 
honom första timmen måndag mor-
gon, och då läste vi planimetri. Han var 
inte i högform då och jag fick inte just 
något grepp om ämnet. Vi hade också 
algebra med invecklade parentestal som 
påminde en del om Livius. En gång när 
jag stod framme vid tavlan gav han mig 
en upplysning: ”Vet du om att du är en 
torsk?” Ordet hade på den tiden inte nå-
gon undermening. Men när vi kom in på 
procent- och ränteräkning var han riktigt 
intressant.

Samma år hade vi en vikarie i moders-
målet och historia,Wenning, som nyss 
disputerat i Lund på runor. Han höll styvt 
på sin nyförvärvade värdighet. Vi läste 
då en del tidig litteratur och han gav oss 
del av sina kunskaper i fornnordiska. Vi 
fick bl a veta, att ordet kvinna egentligen 
var genitiv pluralis av kona som böjdes: 
kona, konur, qvenna. Likaså var Upsala 
genitiv pluralis av Upsalir, de höga salar-
na. Den tolkningen tror jag inte gäller i 
dag. När vi läste om Olaus Petri sade han 
att det var en man som var flera hundra 
år före sin tid. – Som skåning hade han 
inte vuxit upp på skidor men skulle ändå 
göra ett försök. Några hade sett honom 
på skidor men efter några rovor tog han 
av sig dem och bar dem. 

I franska fick vi i andra ringen en 
överambitiös lärare, Sundstén, son till 
bokhållaren i Zander & Sagers bokhan-
del. En flicka som hade litet svårt för sig 
kunde behöva flera timmar för en läxa, 
och det påtalades av hans kolleger, när 
de fick höra att somliga elever inte fick 
tid för andra läxor. Men naturligtvis 
lärde vi oss en hel del av honom, och han 
menade väl. 

Nästa år kom en ordinarie lektor, Åke 
Essén. Han hade disputerat om Liljen-
crantz finanspolitik i Lund och tjänst-
gjort en tid på Spyken som han kallade 
studentfabrik. När vårterminen började 
klagade han över vilket förskräckligt 
ställe Falun var. Antingen var det för kallt 
eller också luktade det Grycksbo! Han 
var också osams med rektor Vikar.  
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Någon hade gått förbi rektorsexpeditio-
nen och hört honom ropa: ”Skrik inte 
karl, så att det hörs över hela sta´n!” Han 
blev sedan lektor i Ystad och kände sig 
nog bättre hemma där. Han hade intres-
santa lektioner och gav oss en hel del 
specialkunskaper. Ibland kunde det hän-
da att hans lynnighet tog överhand, och 
jag minns att det var en flicka som han 
inte behandlade så väl trots att hon var 
styvast i klassen, eller kanske just därför. 
Det är inte bra att veta ett och annat som 
inte läraren råkar veta. En annan duktig 
flicka i realavdelningen blev en gång 
utkörd av honom, och rektorn stötte på 
henne i trappen. – Vi minns honom i alla 
fall som en intressant person.

Så fick vi i tredje ringen rektor Anders 
Vikar i franska. Han var utan tvekan om-

diskuterad som rektor men var en myck-
et god pedagog. Han lyckades göra den 
franska syntaxen någorlunda begriplig. 
En paragraf som han gärna återvände till 
var 213, conditionel. Det felades ofta mot 
den, och när han klargjort felet frågade 
han: ”Paragraf ?” Svaret var alltid 213! Vi 
fick veta en hel del intressant om förfat-
tarna som vi läste utdrag av i läseboken. 
Han gillade friluftsdagarna och åkte 
gärna skidor. När någon lärare avlidit 
hade han en varmhjärtad parentation vid 
morgonandakten. 

1933 tog vi studenten i maj och innan 
vi gick ut gick vi runt i kollegierummet 
och fick ta alla våra lärare i hand. Vi sade 
inte tack då, men tacksamheten mot dem 
lever i sinnet.

Olof Andrén

Klass LI4 i september 1929. Stående: Åke Berglöf, Helge Dahlström, Jan-Erik Leander,Olle Westling, Sigrid 
Dahlkvist, Ivar Münnich, Claes-Uno Wahlund, Bernt Berrnholm, Henrik Åkerlund. Sittande: Wilfrid Schröder, 
Maja Sohlman, Svea Jernberg, Karin Nyhlén, Ulla Richter, Olof Andrén. På marken: Per-Olov Jonsson, Karl Axel 
Andersson (Delphin).
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Olof Andrén, hundraåringen som 
går och simmar

Söndagen den 17 januari 2016 är en 
strålande vacker kylslagen vinterdag i 
Uppsala. Även gårdagen var kall, litet för 
kall för att gå och simma, tycker hundra-
årige Olof Andrén. Annars brukar det bli 
två-tre hundra meter varje vecka och litet 
översättningar av antika grekiska texter 
då och då.
Olof sitter i Ansgarskyrkans församlings-
sal och tar emot uppvaktning av en strid 
ström av gratulanter, iförd en mjuk jacka, 
present för dagen. GFK, representerad 
av ordförande Olle Eklund, skattmästa-
re Susanne Abenius och Gitt Rosander 

överlämnar blommor och gratulationer.  
Gitt, student -50, kan prata minnen av 
 gemensamma lärare med Olof, student 
-33. Rektor Anders Vikar brukar upp-
märksammas i Årsskriften med roliga 
historier men Olof för fram hans peda-
gogiska skicklighet – vilket bland annat 
visade sig i att Olof fick ”a” (näst högsta 
betyg) i franska. Olof var också nära vän 
med Bertil Tideström, -31 och E. Börje 
Bergsman, -32, kända GFK-profiler.
Vi lämnade Olof i känslan av att ha  träffat 
en förebild!

Gitt Rosander Gerhardsson

Gamla Falukamrater_ORG.indd   10 2016-02-24   09:06



11

Skolgång hela året med gott  
resultat till sist
För flera år sedan kom jag att berätta 
lite om min skolgång för vännen Gitt 
Rosander vid ett av Gamla Falukamraters 
möten i Stockholm. Gitt föreslog genast 
att jag skulle skriva en artikel bland 
annat som bevis på att man kan klara sig 
hyggligt här i livet trots dåliga skolbetyg. 
Här kommer ett försök. Som tur är hade  
jag sparat min första ”Betygsbok” för 
de förberedande klasserna 1-4, termin-
sbetygen och min anmärkningsbok för 
realskolan i Falun samt examensbetyg 
som underlag för framställningen.  

Småskola, folkskola och läroverk
Vi tre barn i familjen Sven, Bertil och 
Elisabeth hade alla Emmy Scott som 
första lärarinna i Östra folkskolan under 
de två första förberedande skolåren. 
Enligt betygsboken för mitt första skolår 
1941/2 fick jag B i samtliga ämnen utom 
i räkning där jag hade B+ samt stort A i 
uppförande och ordning. I andra klass 
fick jag (som majoriteten) Ba i de flesta 
ämnena. Min mor var god vän med Emy 
Scott vilket kan ha påverkat betygsätt-
ningen. Min syster Elisabet råkade mer 
illa ut. Hon hade pratat med sin bänk-
kamrat och som straff för detta fick hon 
lägga upp handen på bänklocket och 
Emy smällde till henne över fingrarna 
med en linjals vassa kant.

Anna Wallin var min lärarinna i tredje 
klass 1943/4. Jag blev ”Flyttad till klass 
4” trots Bc i skrivning och språklära 
samt välskrivning. Längst ner i bety-
get står det ”Anm. Bertil bör arbeta i 
sommar med stavning och samtidigt öva 
välskrivning samt multiplikationstabel-
len.” Jag vill minnas att jag inte tyckte 
om min lärarinna och kanske var det 
ömsesidigt. För första och sista gången 
under min skoltid fick jag B i ordning 
men varför kommer jag inte ihåg. Något 
måste ha hänt. Hade jag busat eller 
berodde det på att jag inte hade med mig 
någon present på hennes födelsedag? Av 
en klasskamrat, vars far hade färgaffär i 
Falun, fick hon en ask riktiga stearinljus 
vilket tydligt uppskattades i kristider och 
nämndes flera gånger.

Vi barn skickades nästan alla som-
marlov till vår mormor som drev Gåsö 
Strandhotell och Hafsbad på en liten 
ö utanför Lysekil med som mest 200 
inhyrda rum hos den lokala befolkning-
en. För vår familjs ansträngda ekonomi 
var vistelsen på Gåsö mycket förmånlig. 
Mormor bjöd på mat och logi samt beta-
lade troligtvis även mina privatlektioner. 
Enda undantag var sommaren 1940 när 
min far, som då var mobiliseringsofficer 
på regementet, ansåg att det var farligt 
att vistas på västkusten. Vi fick då under 

Gamla Falukamrater_ORG.indd   11 2016-02-24   09:06



12

den sommaren bo på Karlborn i närhe-
ten av Sundborn. I mormors gästbok på 
Gåsö skrev dock min morbror ”Slutligen 
kom syster Anna och lille Bertil den 4 
augusti, men hade blott en veckas per-
mission.”

1944 var det den första sommaren som 
jag hade sommarlärare på Gåsö, vilket i 
princip fortsatte under hela min skoltid. 
Extralärare hade jag dessutom mycket 
ofta under terminerna i Falun. Det var an-
tingen blivande lärare eller ”seminarister” 
och/eller äldre skolkamrater.

Alice Nyblom var min lärare i fjärde 
klass 1944/1945 och är väl den lärare 
som jag tyckt bäst om och som brydde 
sig om mig. Mitt slutbetyg innehöll flera 
AB och några Ba men B i historia, sång 
och simning. Min inträdesprövning till 
läroverket misslyckades varför jag fick 
studera under sommaren och genomgå 
en ny tenta. Jag hann dock börja i femte 
klass innan jag fick besked att jag var an-
tagen som elev vid Falu Högre Allmänna 
Läroverk.

Olof Hillner var min första klassföre-
ståndare och ”tysk-lärare” i 1:5b 1945. 
Under vårterminen fick jag tre varningar 
”Svag i svensk grammatik, svag i tyska, 
något svag i matematik.” Jag fick som 
vanligt extra lektioner i Falun men klara-
de i alla fall inte tyskan och fick ej flytta 
till nästa klass. Min ”ordinarie lärare” 
på Gåsö fick rycka in så jag kunde klara 
tentan i tyska och fick börja i 2:5.

Olof Hillner tyckte jag bra om. Jag 
kände honom från scouterna i Falu SS. 

Han var även min klassföreståndare i 2:5 
b som jag inte klarade trots extra lektio-
ner under vår och sommar. Jag fick gå 
om och av någon anledning flyttades jag 
till 1:4 med Robert Thorell som klass-
föreståndare. Det året slapp jag tyskan 
eftersom man då införde engelska som 
första språk. Antalet elever i läroverket 
hade ökat och det fanns inte plats i de 
ordinarie skolsalarna. Vår klass inhyrdes 
därför i annexet till Walhalla flickskola. 
Vi pojkar tyckte att det var toppen men 
flickorna var kanske inte lika positi-
va. Några av oss pojkar passade på att 
ganska ofta smita från morgonbönen 
i aulan vilket uppdagades. Efter förhör 
hos rektor Anders Vikar fick åtminstone 
jag anmärkningen ”Planmässigt undan-
hållande från morgonbönen upprepade 
gånger under läsåret”. Jag fick även B i 
uppförande för första och sista gången 
under mina skolår. I terminsbetyget det 
året står: ”Uppförandebetyget sänkt på 
grund av avsiktligt uteblivande från mor-
gonbönen upprepade gånger.” Förmod-
ligen tillskrivet av rektor Anders Vikar.

Faktum är att jag kom för sent 
flera gånger med anmärkning som till 
exempel ”Bönförsummelse, Försum-
mat morgonbönen för att hämta bok i 
klassrummet enligt egen uppgift, Frånv. 
från morgonbönen”. Skolans vaktmäs-
tare Karl Victor Johansson ”vaktis” hade 
även ett annat öknamn ”ormkokaren”. 
Enligt min far hade han fått sitt öknamn 
när han gjorde sin värnplikt som kock. 
Under en marsch runt Varpan hade man 
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Min familj bodde i samma gamla trähus på Gamla Lustigknopp som Ove Dahlstrand.  
Hans karikatyr av mig fann jag nyligen vid ”städning” av gamla gömmor.

stannat för att intaga ärtsoppa vilket var 
mycket populärt och gott. Efter måltiden 
lär ”ormkokaren” Johansson ha fiskat 
upp ett ormskelett ur kokvagnen. Under 
kriget var skolans huvudbyggnad länge 
omgärdad av ved. Då var det lätt att klätt-
ra upp och in genom ett fönster till vårt 
klassrum vilket ”vaktis” var väl medveten 
om. Han kollade därför noga inte bara 

där utan även bakdörren för lärarna att 
ingen elev tog sig in olovandes.

Jag klarade mig faktiskt upp till 2:4 
med ett ”B med tvekan” utan extra tenta-
men trots två varningar ”Svag i rättskriv-
ning, svag i engelsk grammatik” och 
med Ingrid Nordenbäck som klassföre-
ståndare. Det var tur för annars hade jag 
troligen fått sluta.
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 Jag fick i alla fall läsa extra under som-
marlovet på Gåsö. Det hjälpte inte mycket 
för i 3:4 med Enar Jonsson som klassföre-
ståndare fick jag på hösten två varningar 
”Svag i engelska och matematik” och på 
våren fem. ”Något svag i modersmålet (sv. 
spr. o sv. skrivn.); svag i tysk skriv. och 
engelska; mycket svag i franska; något 
svag i fysik.” I vårterminsbetyget där det 
blev streck i ”Flyttad till klass” fick jag BC 
i engelska, tyska, franska samt B med tve-
kan i svensk skrivning, svenska språket, 
matematik och fysik. Fick som vanligt 
läsa på sommaren och tentera och blev 
mot alla odds flyttad.

I 4:4 + 5:5 b som klassen nu benämndes 
fick jag Svea Liebert som klasslärare. I 
den klassen fick jag fem varningar på 
hösten 1950 och även fem BC i betyget. 
Några varningar gavs inte i under sista 
terminen före realexamen 1951. Jag kla-
rade inte de skriftliga proven och fick vad 
jag kan minnas därför inte heller ”gå upp 
i muntan”. Men jag fick gå om.

Hösten 1951 gick jag om i 5:5 b med 
klassföreståndare adjunkt Palmgren och 
nya kamrater igen. Jag begärde att få ten-
tera till realexamen till julen vilket god-
kändes. Jag lyckades avlägga realexamen 
med godkända betyg, ett AB (geografi), 

Första raden: Andra raden: Tredje raden: Stående:
Birgit Lund Gun Larspers Inger Landén Sven-Arne Rydén
Marianne Bemer  Gunilla Wahlbäck Karin Larson Svea Liebert, lärare i engelska
Torkel Johansson Per-Erik Rosencrantz Astrid Djos Björn von Malmborg                                                                              
Bengt Holmkvist Rolf Rosendal Bertil Cornelius Göte Liss
Folke Friberg Björn Rylander Åke Petterson
Lennart Holm Bertil Jansson Lars Danielson

Ordningsmän: Lars Danielsson och Astrid Djos.
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åtta Ba och åtta B men med streck för 
franska samt ”fullgjort högsta klassens 
simkunnighetsprov 150 m”. Jag var enda 
examinand och det muntliga förhöret var 
i fyra ämnen om vardera 15 min enligt 
”Examensordning den 14 december 1951: 
Historia (Johansson), Biologi (Klefbeck), 
Matematik (Mohlin) och Engelska (Lie-
bert). Förhörslokal: Lärarbiblioteket”. 
Mitt betyg är underskrivet av rektor Erik 
Sandberg som efterträtt Anders Vikar 
samma år. Lars (Lasse) Engel som tog 
studenten vid samma tillfälle trodde att 
Sandberg inte ville köra oss eftersom vi 
var hans allra första examinander.

Att jag tog min examen till jul berodde 
på att familjen skulle flytta till Norrkö-
ping i samband med att min far pensio-
nerats från Dalregementet. Han fick då 
en arvodesbefattning vid Fo-staben 41 i 
Norrköping liksom min mor som blev 
personalassistent där och samordnare 
med löjtnants grad av Östergötlands fri-
villigorganisationer inom lottarörelsen 
med mera.

Eftersom jag inte hade fått något 
betyg i franska i min realskoleexamen 
var jag tvungen att läsa franska under 
våren och undergå fyllnadsprövning 
vilket lyckades. Höstterminen 1953 
blev jag antagen till ring 1 B vid Högre 
allmänna läroverket i Norrköping. Det 
blev två bortkastade studieår. Jag fick 
”Avgångsbetyg” efter fyra terminer med 
Bc i engelska, tyska och kemi.

Vad göra nu? Jo, söka till Norrköpings 
handelsgymnasium och dess tvååriga 

kurs där jag blev antagen höstterminen 
1954. Vårterminsbetyget innehöll ett Bc 
(bokföring) varför jag fick tentera till 2:a 
klass. Där blev det som vanligt många 
underbetyg. 

Höstterminen 1955 medförde C i 
tyska, fyra Bc i engelska, franska (frivil-
ligt), bokföring, handelsräkning samt 
B? i spanska (frivilligt ämne). Vårter-
minen 1956 och slutbetyget blev bättre 
men fortfarande C i tyska, Bc i Franska 
(valfritt) och Bc i bokföring. Längst ner 
på betyget står det ”Omprövning med-
given.” Och som vanligt blev det studier 
under sommaren på Gåsö och tenta 
som jag klarade. Mitt ”Betyg över avlagd 
handelsgymnasieexamen” innehåller sex 
ämnen med ”Icke utan beröm godkänd”, 
sex ”Godkänd”, ett ”Icke fullt godkänd” 
och handstil ”Vårdad”.

Jag får nog tillstå att jag var ganska 
så lat under min skoltid. Under mina två 
år på ”Handels” i Norrköping hände det 
att rektor kom till mig och sa att en av 
mina lärare hade uppmärksammat att 
jag sällan tog med mig några skolböcker 
hem efter skolans slut och hur kom det 
sig? Jag införde då att alltid bära portfölj.  
Dock hade jag mycket svårt att lära mig 
något utantill som till exempel psalmver-
ser. Årtal och siffror har jag mycket svårt 
med vilket följt mig hela livet. Under min 
kontorstid svarade jag aldrig i telefon 
utan att ha penna och papper till hands. 
Jag noterade genast vem som ringde och 
därefter korta noteringar av vad som 
avtalats. Till och med när min bror Sven 
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ringde skrev jag hans namn. Jag har 
ej heller något minne att mina föräld-
rar var mig behjälpliga i någon större 
grad med läxorna. Varken pappa eller 
mamma hade någon högre utbildning 
och deras slutbetyg var också ganska så 
slätstrukna. Pappas och hans tre år äldre 
syster första lärare var en guvernant Lilly 
Hedlund som bodde på herrgården i 
Garpenberg där man inrett ett skolrum 
för de förberedande två första skolåren. 
Därefter skickades han 1910 till Stock-
holm och Beskowska skolan och bodde 
då hemma hos sin kusin som gick i 
samma skola. 

Pappas betyg överensstämmer ganska 
bra med mina. Han fick tentera nästan 
varje år och en termin hade han sex Bc 
och två B? Tittar man på gamla fotografier 
från hans ungdomstid såväl från Stock-
holm som hemmavid finns ofta en ung 
man med studentmössa med vilken var 
hans informator. Hans studentbetyg 1921 
var godkänt med tre AB och tre Ba samt 
resten B. Mamma tog realen i Lysekil och 
gick sedan ett par år i Sandströmska sko-
lan för flickor i Stockholm. Därefter gick 
hon ett par terminer på Bar-Lockinstitutet 
för att lära sig kontorsarbete. Hennes 
betyg var också mediokra. Efter det att jag 
hittat pappas skolbetyg avstod han från 
att kommentera min skolgång.

Utlandsvistelser under skolåren
För att förbättra mina språkkunskaper 
skickades jag utomlands tre-fyra veckor 
under sommarloven efter realexamen då 

jag som regel bodde i familj. 1952 var jag 
i London, 1953 och 1954 i Bordeauxtrak-
ten och Paris samt 1954 i Itzehoe i Tysk-
land. Mycket lärorikt inte bara språkligt 
och socialt, utan även erfarenheten att 
jag bra kunde klara mig själv. Ibland 
lämnade jag Sverige före skolavslutning-
en och då hände det att jag fick telegram 
att komma hem tidigare för att förbereda 
tentamen. Jag talade engelska och fran-
ska nästan flytande men upplevde tyskan 
något svårare. Mina språkkunskaper blev 
ett stort plus när jag senare sökte arbete.

Mitt ”militärliv”
Nu var det tid för min värnplikt och 
mönstring vid I 4 i Linköping. Mina 
föräldrar ville att jag skulle bli officer 
eller åtminstone ”reservare”. Jag motsat-
te mig detta på grund av att jag då måste 
studera vidare och dessutom fann jag 
inte yrket lockande. Under min barndom 
hade jag många gånger under krigstiden 
upplevt hur det var när ingen av föräld-
rarna var hemma på eftermiddagarna. 
Officerslönen var också förhållandevis 
låg. Till slut gav pappa med sig och ring-
de upp inskrivningschefen på I:4 som 
han kände väl. Man kom överens om att 
skicka grabben till Infanteriskjutskolans 
övningsbataljon (InfSS) i Rosersberg. 
”Där kommer han undan med endast 20 
dagar extra” och så blev det.

Jag trivdes mycket bra 1956/7 på Ro-
sersberg med såväl kamrater som befäl. 
Eftersom jag hade kontorsutbildning 
fick jag under flera perioder tjänstgöra 
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Mitt försök att fånga ett klassiskt falumotiv i klasss 55 b.
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på bataljonsexpeditionen. Där blev jag 
mycket uppskattad med fina vitsord 
vilka skulle komma till användning. Jag 
började faktiskt ångra något att jag så 
hårdnackat nekat till officersutbildning 
men nu var det för sent att sadla om. 

I slutet av min tjänstgöring, när jag 
var hemma på permission, frågade min 
mamma vad jag tänkt göra nästa månad 
efter ”muck”. Jag sa att jag tänkte söka ett 
kontorsarbete i Norrköping eller Stock-
holm. Min mamma föreslog då att jag i 
stället skulle söka till Svenska FN-bat III i 
Egypten - hon hade information med sig 
från sitt arbete. Man sökte 300 personer 
för sex mån tjänstgöring i Egypten. Jag 
tyckte att det lät mycket spännande och 
skickade in min ansökan tillsammans 
med betyg och vitsord från Rosersberg. 
Jag kände faktiskt till något vad tjänstgö-
ringen skulle innebära eftersom jag läst 
i tidningarna om Svenska FN-bataljonen 
som hade till uppgift att tillsammans med 
styrkor från nio andra nationer bevaka 
gränsen (ADL) mellan Israel och Ga-
za-remsan. 

Jag blev antagen och anställd 1957 för 
sex månader som stabsfurir på ett skyt-
tekompani vilket passade mig utmärkt. 
Min närmaste chef var kompanichefen, 
major Nils Löfström från Dalregemen-
tet. Han var en synnerligen duktig 
officer, rättfram och mycket trevlig. Vi 
tjänstgjorde i Gaza, Rafah och Sharm el 
Sheikh. 

Jag förlängde kontraktet först en 
månad och sedan ytterligare sex i FN-bat 

IV 1958 och fick då tjänstgöra vid batal-
jonsstaben i Gaza som sergeant/major 
och kassachefens ställföreträdare. För en 
gångs skull var jag yngst och fick kanske 
därför dessutom bli ansvarig mässofficer 
och villakommendant för vår bostad. Det 
hade jag inget emot för tidigare hade vi 
som regel bott i tält. Det blev dessutom 
tid till ytterligare semesterresor inte bara 
till många platser i Egypten utan även 
till Libanon, Saudi Arabien, Jordanien 
och till Europa. Genom mitt arbete fick 
jag goda kontakter med FNs högkvarter 
i Gaza och jag hade goda möjligheter att 
kunna få en civil fast anställning. 

Tyvärr råkade jag i slutet av tjänstgö-
ringen ut för en trafikolycka i Alexandria 
med flera veckors sjukhusvistelse på FNs 
sjukhus i Rafah varför jag föredrog att 
åka hem till Sverige tillsammans med 
övrig personal. Jag blev även av Gene-
ral Burns dekorerad med FN-medaljen 
(UNEF) ”in the service of peace” att bä-
ras till uniform eller frack. Julafton 1957 
blev jag presenterad i Rafah för FN´s 
generalsekreterare Dag Hammarskiöld 
som försökte besöka så många förlägg-
ningar som möjligt.

Arbetskarriären
När jag kommit hem till Norrköping och 
efter ett par dagars kontroll på Norrkö-
pings lasarett började jag att söka arbete 
och då närmast i Stockholmstrakten. 
Jag reste därför upp till min farmor som 
bodde i Djursholm och började söka 
arbete. 
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Exempel på matematikuppgifter från olika år:

 1950: En bonde säljer en säck potatis för 20 kr.  
 Framställnings kostnaden är 4/5 av försäljnings- 
 priset. Räkna ut vinsten.

 1960:    Dito, men Var snäll och räkna ut vinsten.

 1970:    Försäljningskostnaden för en säck potatis är  
 16 kr och vinsten 4 kr. Stryk under ordet potatis  
 och diskutera med kamraterna i gruppen.

  Lennart Franzén

Ett mindre färg/kemiföretag ville anstäl-
la mig som assistent till inköpschefen 
med en lön av 1.000 kronor i månad-
en och halvt löfte om att rätt snart bli 
inköpschef. Lockande men eftersom jag 
hade haft C i kemi tackade jag nej. Jag 
hade en bra slant sparad från FN-tiden så 
det var ingen brådska att hitta arbete. 

Jag såg en annons i Sv D att Kjellbergs 
Successors AB sökte en assistent till en av 
sina importavdelningar. Företaget var ett 
äldre, ledande import och export han-
delshus på Drottninggatan i Stockholm 
med huvudinriktning på fjärran östern. 
Det lät intressant och efter ett möte fick 
jag arbetet med en lön av 850 kronor i 
månaden. Att jag blev anställd berodde 
troligtvis på att min chef hade tjänstgjort 
vid FNs övervakningskommission i Korea 
och att en god vän till mig från tjänstgö-
ringen i Gaza var anställd vid bolagets 

skeppningsavdelning. Det fick jag veta 
först efter det att jag blivit anställd.

Efter några år kom bolaget att ingå i 
Johnsonkoncernen, varför jag sade upp 
mig, ovillig att arbeta i ett så stort företag. 
Jag lovade dock efter förhandling att 
stanna ett år. Det blev nästan 35 år på 
Johnsonkoncernens lönelista! Många 
korta och långa resor blev det i tjänsten. 
Främst till fjärran östern: Japan (50 gång-
er) men också många till Korea, Taiwan 
och Hongkong. Jag besökte också många 
länder i Europa men det blev bara några 
besök i USA. Inom koncernen, 25000 
man starkt, steg jag snart från assistent 
till ”general manager” en titel som jag 
innehade till min avgång 1992, men där-
om mer en annan gång.  

Det har gått bra för mig i alla fall och 
det tack vare en härlig familj, min fru  
Britta och barnen Christine och Peter.

Bertil Cornelius
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Ett första avsnittet från Anders 
Prags minnen var infört i Årsskrif-
ten 2013. Här kommer ett andra 
utdrag om tiden i storskolan, 
 realskolan, med ett  intressant gal-
leri av lärare och många dråpliga 
situationer.

Och så kom man efter prövning in i stor-
skolan. Byggnaden var den tiden endast 
två våningar hög. Området var rikligt till-
mätt i jämförelse med de skolgårdar jag 
sedermera sett, särskilt om man också 
betänker vilken liten skola det egentligen 
var. Grusplanen bakom skolan mellan 
densamma och Promenaden användes 
till exercisplats. Framför skolan låg skol-
trädgården som var rätt nyanlagd och där 
det, som vid nyodlingar ske plägar, på 
hösten växte upp massor av bläcksvam-
par. Dessas matnyttighet förstod man 
sig inte på men i stället deras lämplighet 
som kastvapen, i synnerhet när de börjat 
svartna och bli smetiga. Skolträdgården 
slutade vid den sura Trumbäcken som 
med en smal rännil segade sig fram efter 
Trotzgatan. På andra sidan den smala 
Trotzgatan låg brandkårens spruthus, en 
mycket liten och blygsam byggnad, samt 
bårhuset. Dit fördes de förolyckade, 
utan att särskild hänsyn togs till dödens 
majestät. Jag såg en person föras dit. 
Det var en Bjursåskarl som hade fallit i 
Faluån och drunknat. Han forslades på 

en enkel, vanlig liten dragkärra, utan 
att någon ens hade brett en duk över det 
blåa, uppsvällda ansiktet. Kärran följdes 
naturligtvis av en massa pojkar som 
trängdes däromkring för att riktigt se sig 
mätta på den oläckra företeelsen. 

Skrällen blev mycket  
tillfredsställande
I de lägsta klasserna gick visserligen 
lärjungeantalet upp till 25 à 30 men 
avtog så småningom genom avgång av 
lärjungar, så att i gymnasiet var det van-
ligen endast 15 à 20 i varje klass. I min 
abiturientklass var vi endast åtta stycken, 
sex latinare och två realister, men detta 
var nog ett ovanligt lågt antal. Av de 
trettiotvå, som samtidigt som jag började 
i första klass, gick endast fem upp till 
studentexamen på de vanliga nio åren. 

Skolrummen uppvärmdes med 
kakelugnseldning. Kakelugnarna var väl-
diga och bredvid dem stodo vedstaplar. 
Eldgafflarna var långa och tunga och det 
var då helt naturligt, att man gillrade upp 
vedträd och eldgaffel och kom överens 
om, att var och en skulle sätta sig med 
duns efter mer eller mindre väl avklarad 
fråga. Så småningom gled eldgaffeln och 
så, ofta nog först mot slutet av lektionen, 
störtade den och stjälpte i fallet den upp-
gillrade vedstapeln. Skrällen blev mycket 
tillfredsställande, men man kunde snart 
inte använda trevligheten annat än mot 

Minnen från skoltiden 
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nykomna lärare, enär de gamla kände 
knepet. 

Lyset bestod av fotogenlampor som 
hängde i taket och lyste dåligt. Det var 
i småklasserna på vintern gammal sed 
att tidigt kila in efter rasten och lägga 
tillplattade snöbollar på lampskärmarna. 
Så småningom smälte snön och vatten 
droppade ner på den som satt under 
lampan och det dög inte att skvallra. Att 
lägga någon boll på lampan ovanför lära-
rens hjässa vågade ingen av oss. Men den 
nästan legendariske Herman Lundman 
gjorde visst också detta jämte allt möjligt 
annat storartat rackartyg. Han slutade 
skolan och gick till sjöss långt före min 
tid, men minnet av hans bravader levde 
i decennier efter honom. Jag såg hans 

dödsannons för många år sedan, ”sjö-
kapten Herman Lundman”. 

Vattenförsörjningen för lärjungarna 
fördelades genom väldiga kopparkrukor 
och plåtmuggar som stodo på en bänk 
vid fönstren i var sin ända av korridoren. 
Golvet där var alltid mycket nerspillt och 
hygienisk var anordningen precis inte. 
Att under lektionen be att ”få gå ut”, vare 
sig för att dricka eller för annat natur-
behov, sågs förklarligt nog med oblida 
ögon av lärarna och det var påfallande, 
att det var de andligen svaga lärjungarna 
som var kroppsligt mest behövande, 
törstiga eller eljest. Avträdet låg i ett 
uthus i sammanhang med vedboden vid 
nordvästra sidan av grusplanen bakom 
skolan. För att inte lärjungarna skulle bli 

Anders Prag verkade som marinläkare på Ångkorvetten Freja i börjanav 1900-talet.  
Vid ett besök i Egypten köpte han huvudet av en mumie, som sedermera blev skänkt till gamla läroverket.  
Där finns mumien fortfarande på nuvarande Kristineskolans vind. Red
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sittande och vila i frid allt för länge var 
klosettbänkarna ställda i stark sned lut-
ning framåt, så att det blev nästan omöj-
ligt att sitta. Man skulle vid ett försök 
till vilosam ställning ha hasat fram och 
satt sig på golvet. Nu fick man stå med 
krökta knän och uträtta det man skulle 
och var man liten, så var det synd om 
en, ty nådde man inte ned med fötterna, 
fick man på något sätt hålla sig kvar med 
händerna och det var inte alls lätt. En 
enda gång under nio års tid frekventera-
de jag den inrättningen. På motsatt sida 
av grusplanen vid Kristinegatan låg gym-
nastiksalen och i sammanhang därmed 
vaktmästarebostaden. 

Klassrummen var något nyckfullt oli-
ka i storlek. Så t ex hade första klassen, 
som alltid hade största lärjungeantalet, 
ett mycket litet klassrum, under det att 
nedre sjätte (nuvarande första ringen) 
hade ett dubbelt så stort rum, trots att 
ständigt lärjungeantalet där var betydligt 
lägre. I de nedersta klasserna till och 
med sjätte nedre sutto lärjungarna på 
bänkar, tre och tre på varje, och hade ett 
gemensamt bord. Bänkar och bord stodo 
lösa, vilket var mycket opraktiskt, enär 
bakomsittande lärjungar kunde skjuta 
fram sitt bord och högeligen besvära 
framförsittande. Detta gav kärkommen 
anledning till slagsmål under rasten. 

Läsa lusen av vanartig ungdom
Då rektor hade något viktigt att komma 
med såsom t ex en räfst eller ett strafftal 
eller meddelande om skridskolov, det 

sistnämnda naturligtvis det allra vikti-
gaste, så fick en lärjunge i de högre klas-
serna, vilka hade sina rum i övre våning-
en, gå ut och på översta trappsteget ringa 
med en stor, kraftigt ljudande triangel. 
Den hördes i varenda vinkel av hela skol-
byggnaden. Lektionerna togo då ett brått 
slut och alla pojkarna strömmade i stark 
förväntan till solennitetssalen, där det 
gavs besked av den myndige, fyrkantige 
chefen. 

Jag minns väl, hur en gång vi fem 
pojkar ifrån tobaksfabriken fick stå upp 
och schavottera inför hela skolan. Han 
kunde läsa lusen av vanartig ungdom, 
den gode rektorn. ”Avlusningen” slutade 
dock denna gång på ett muntrande sätt. 
Under det att de äldre kumpanerna av-
hyvlades, funderade jag på vad jag skulle 
säga, då jag tillfrågades om jag varit med 
om det eller det strecket. Jag var bara 10 
år gammal men hade läst i tidningen, att 
inför rätta ”kunde den anklagade ej fällas 
mot sitt nekande” och att metoden att 
”inte minnas” var framgångsrik ibland. 
Jag valde den senare. Då rektor Dahlbäck 
sist vände sig till mig, där jag stod ensam 
och olycklig bland mina sittande klass-
kamrater och frågade ”Nå, vad heter du 
då?” så var jag så inne i mina tankar på 
försvar, att jag svarade: ”Jag minns inte”. 
Men då skrattade rektorn. Och då han en 
gång tappat allvarsminen, så avslöt han 
strafftalet med några allmänna ordalag. 
Jag räddade mig således med min min-
nesförlust. 

Anders Prag
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Årets stämma ägde rum på Myntkabinet-
tet 19 april med rekordartad uppslutning 
av mer än 80 deltagare. 

Stämman inleddes med att Örjan 
Hamrin och Göran Olsson från Dalarnas 
Museum berättade om Sven Nilsson, 
som hade fotofirma i Falun och skildrat 
Falun och Dalarna i mer än 500 filmer 
om hembygd, kyrka, regemente, politis-
ka partier och organisationer, idrott, in-
dustri och reklam på 1940, 50-, 60- och 
70-talet. Vid årsmötet visades mycket 
uppskattade filmer om Folkparken på 

Årsstämman 2015

Föredragshållarna Göran Olsson och Örjan Hamrin. Bild: Birgitta Lundholm

Kvarnberget, den stora branden i kv. 
Garvaren (nuvarande Dalarnas museum) 
och den sista dagen innan gamla Badhu-
set stängdes. Örjan och Göran avtacka-
des med blommor och applåder. 

Efter stämmoförhandlingarna (se 
protokoll här nedan) serverades lunch 
i restaurang Myntkrogen som ligger i 
anslutning till hörsalen. Klubbmästaren 
Björn Arnberg lyckades få falu kamrater-
na att sjunga flera klassiska studentsång-
er och Lennart Franzén avslutade med 
uppskattad historia.

Gamla Falukamrater_ORG.indd   23 2016-02-24   09:07



24

§ 1 Vice ordförande Örjan Hamrin förklarade 2015 års stämma öppnad.

§ 2 Föredragningslistan fastställdes.

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

§ 4 Till protokollförare utsågs Barbro Nordwall.

§ 5 Till justerare valdes Agneta Lindsjö och Ulla Lundquist.

§ 6 Protokollet från föregående årsstämma föredrogs av ordföranden.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 hade delats ut till samtliga.   
 Verksamhetsberättelsen föranledde inga frågor och lades till handlingarna.

§ 8 Skattmästare Susanne Abenius hänvisade till utdelade resultat- och balans- 
 räkningar och konstaterade att föreningens ekonomi är god. Årets resultat är  
 19 548 kr. Avkastningen på placeringar uppgick till 1,75 % och föreningens till- 
 gångar var vid årets slut 310 658 kr och det Egna kapitalet 283 614 kr.

DGF har i år tilldelats 12 000 kr, som skulle användas till införskaffande av nya 
kavajer till fanborgen.

Medlemmar som av misstag betalt årsavgiften flera gånger räknas som frivilliga 
bidrag under januari-oktober och som årsavgift för nästkommande år under 
november-december.

Nästa års Årsredovisning och Verksamhetsberättelse kommer att införas på 
föreningens hemsida före årsmötet.

§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Ann Ahlberg.

§ 10 Ansvarsfrihet beviljades för styrelsens ledamöter för år 2014.

§11 Resultat- och balansräkningen fastställdes samt beslöts att årets vinst, 19 548  
 kronor skulle tillföras kapitalet.

§ 12 Styrelsen föreslog att årsavgiften skulle vara oförändrad 125 kronor för 2015.  
 Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 13 Anslaget på 4 000 kr till DGF fastställdes. Stipendiet ur K A Lindströms fond  
 fastställdes till 400 kr och delas ut av Falu Kommun.

PROTOKOLL från FÖRENINGEN  
Gamla Falukamraters Årsstämma 2015-04-18
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§ 14 I enlighet med valnämndens förslag valdes styrelsen enligt följande:
 Ordförande  Olle Eklund
 Vice ordförande   Örjan Hamrin 
 Skattmästare  Susanne Abenius 
 Sekreterare  Barbro Nordwall
 Matrikelförvaltare  Marianne Karlén
 Klubbmästare  Björn Arnberg 
 Klubbmästare  Eva Asplund
 Klubbmästare  Birgitta Fryking Larsson
 Suppleant och klubbmästare  Britt Hellstrand
 Suppleant och redaktör  Magnus Hjelm

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

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

§ 17 Övriga frågor. Frågan om hur föreningens överskott skall användas togs upp.
GFK betalar lokalhyra för Höstmöten och Årsstämma. På frågan hur mycket 
föreläsare arvoderas svarade Örjan Hamrin att man följer normen på Dalarnas 
Museum. I övrigt är  föreningens policy att mötena skall gå jämt upp. Förslag att 
man satsar extra ekonomiska resurser vid jubiléer. Frågan tas upp av styrelsen.

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

Lennart Nirs (1946), Iris Liljeholm (1952), Bengt Johansson (1945), Stig Petters-
son (1948), Gunilla Stibeck (1965), Bengt Frendin (1941), Lars Gustafson (1968), 
Britta Molin (1947), Arne Blomberg (1944), Anders Johansson (1940), Astrid 
Cervin Ellqvist (1947).

§ 19 Ordföranden tackade styrelsen för årets arbete och förklarade Årsstämman 2015  
 avslutad.

Grödinge 2015-04-23

Vid protokollet
Barbro Nordwall 
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Årets höstmöte ägde rum 24 oktober i 
Myntkabinettets hörsal vid Slottsbacken i 
Stockholm hörsal .

Där berättade Danels Sven Olsson, 
tidigare chef vid Gruvmuseet och arkivarie 
vid Dalarnas Museum om det Europeiska 
Byggnadsåret 1975 initierat av Europa-
rådet med mottot ”En framtid för vårt 
förgångna” inför ett välfyllt auditorium. 
Det urvalet bidrog till att rivningsraseriet 
i Falun kunde bromsas och att många 
rivningshotade trähus kom att bevaras. 
Många intressanta gatubilder med off er 
för byggnadsraseriet, äldre renoverade 
träbyggnader och nybyggda hus med 
arkitektur anpassad till områdesbilden i 
”äldre stil”. 

 Efter den uppskattade framställ-
ningen intogs lunch i den angränsade 
matsalen med gemensam sång ledd 
av klubbmästaren Björn Arnberg och 
 traditionsenligt en avslutande historia 
av Lennart Franzén till glada skratt. 

Magnus Hjelm 

Höstmötet 2015

Föredragshållaren Daniels Sven Olsson. 
Bild: Magnus Hjelm

Två turister som bilar i Texas 
stannar i Nacogdoches för att äta 
lunch. Väl inne på en restaurang 
frågar de servitrisen: Hur uttalar ni 
namnet på det här stället? 
Svaret blir: Buurger Kiing.

Lennart Franzén
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Ord om studentjubileer
Ibland i januari: Missat ett studentjubileum för Årsskriften?  

Bäst att ta några kontakter.
Brr, brr, brr…

Hallåå??? (utrikes nummer)
Hej, det här är redaktören för Gamla Falukamraters Årsskrift…

Aha …hej …
Hade du studentjubileum i våras? 

Ja, …faktiskt.
Kunde jag få ett reportage för årsskriften?  

Kan kanske ordnas. 
Med bilder? 

Osäkert. Kan fråga Gullan. Hon tog. 
Med namn?

Knepigt. När skall det vara klart?
Räcker tre veckor? Kan vara kort, e-post.

Försöker. 
Tom elektronisk inkorg. Brr, brr, brr…

Ja hej, Magnus.
Oj…glömde bort/ passat barnbarnen/ 

Gullan i Spanien/kom just tillbaka/etc…
Aha, förstår. En vecka till?

Jaaa … kan försöka …
Nära tryckningsdags. Brr, brr, brr

Magnus!
Oj! Ja, du förstår …

Kanske i nästa Årsskrift?
Braaa idé! Du, kan du kontakta Putte, som organiserade …

Gör jag …
Du, förresten, hade ni trevligt?

Jätte!
Ett ord räcker egentligen för jubileer. 

En luttrad redaktör
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Den 12-13:e juni fi rar vår klass R IV 4, 
avgångsår 1960, jubileum. Den här gång-
en träff as vi i södra Dalarna och börjar i 
Stjärnsund. Det är underbart försommar-
väder, denna annars så kyliga junimånad 
och vi kan verkligen njuta av den vackra 
grönskan. 

55-års studentjubileum

 Vi är 22 som träff as, varav 13 från 
klassen. Vart 5:e år har vi setts men de 
senaste åren har vi klämt in ett möte 
däremellan och det kommer vi att göra 
fortsättningsvis. Lunch intas på Stjärns-
unds herrgård där sorlet snabbt stiger.  
Efter lunchen får vi en fi n guidning av 
herrgården och dess omgivningarna.
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Nedan till vänster syns en interiör från 
Herrgården och en bild från parken.  
Vår guide, som står i dörröppningen, är 
imponerad av de vetgiriga studenterna. 

Färden går sedan till Dala Husby Ho-
tell där vi ska inta vår jubileumsmiddag 
och övernatta. Vi välkomnas med after-
noon tea och ett imponerande kakbord.

 Det blir mycket att prata om och 
många glada skratt hörs från de olika 
borden i trädgården.

Dala Husby kyrka besöker vi på 
eftermiddagen och blir även där guidade 
och får avnjuta skön musik av kyrkans 
organist. 

Kort vila före middagen som inleds 
med drink i trädgården.

Till höger GFK:s webb-redaktör med 
hustru Gunilla.

Gamla Falukamrater_ORG.indd   29 2016-02-24   09:07



30

Gunilla i samspråk med Susanne (GFK:s kassör)  
och Gunnel.

Här är hela församlingen. Från vänster Anders Schuber, Lena Bunner, Gunilla Schuber, Perre Abenius,  
Susanne Abenius (Lehman), Ingrid Adamsson, Kerstin och Christian Stangl, Gunnel Engler (Rydland) och 
Frank Engler, Agneta och Håkan Jorius (Jansson), Eva Asplund (Westgren), Esbjörn Adamson, Harald Asplund,  

Gunnel och Frank ger sig iväg till Hedemora.
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Under en verkligt god middag hinner vi 
pratas vid, men med ålderns rätt blir det 
tidig kväll. 

Nästa dag är det åter strålande sol och 
efter frukosten i trädgården åker vi till 
Hedemora. Även där får vi en trevlig guid-
ning och får komma in på många vackra 
borgargårdar i Dalarnas äldsta stad. Så 
är det dags att skiljas åt med många nya 
kunskaper om Christopher Polhem och 
Stjärnsund som kom att bli något av en 
högskola för teknisk utbildning och om 

Dala Husby som förr var en viktig knut-
punkt för kommunikation till huvudstaden 
och om Hedemora den medeltida staden 
med Sveriges vackraste kullerstenstorg, 
Teaterladan och Hedemoraparnassen.

Vi skiljs åt nöjda efter en intensiv och 
rolig träff. När vi ses om två år hoppas vi 
att ännu fler kan vara med. Helt överens är 
vi om att vi haft turen att få gå i en mycket 
trivsam klass.

Foto: Jan Bunner och Eva Asplund.  
Text: Eva Asplund

Kerstin Alexandersson (Hellstrand), Dag Alexandersson, Anna-Lena och Leif Lundin, Stig Östlund och  
Margareta Östlund (Widigsson) och Jan Bunner.
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O, gamla klang och jubeltid
Ditt minne skall förbliva

Och än åt livets bistra strid
Ett rosigt skimmer giva!

Ja, nog fanns skimret kvar hos de femton, av arton anmälda, studenter av årgång 1950 
som en majkväll samlades på Restaurang Två små rum i Falun för att minnas ung-
domsåren men också för att höra vad som hänt sedan sist. Numera behövs inga extra 
”muntrationer”, det räcker bra med att träffas och bara umgås. Detta hade faluborna 
Cajsa Lindsten/Carlgren och Ulla Andersson/Blomberg förtjänstfullt ordnat, med den 
alltid vänfasta Elisabeth Zander/Pålsson i bakgrunden.

Av de tre gymnasieringarnas 51 studenter är vi 31 kvar och av dessa är vi nu drygt 
hälften som regelbundet träffas. Till en början firade vi vart femte år i Falun, men efter 
50-års jubileet har vi dessutom haft en ”mellanträff” i Gagnef – det gäller att ta vara på 
tillfällena! Sedan länge har skrankorna mellan latin och real totalt raserats och numera 
är vi som en enda stor familj. En familj som även mindes dem som lämnat oss.

Snart tystnar allt vårt yra skämt,
Vår sång blir stum, vårt glam förstämt

– det fanns det sannerligen inga tecken på! Många glada skämt och skratt ljöd även 
nästa dag, då Elisabeth Zander/Pålsson med sin Jan generöst samlade oss alla, nu med 
respektive, till lunch i sitt ljuvliga sommarhus vid Toftan i Sundborn.

Men (Och!) hjärtat i en sann student
Kan ingen tid förfrysa,

Den glädjeeld som där han tänt
Hans hela liv skall lysa.

Nog så sant!

Gitt Rosander Gerhardsson

65 år sedan studenten
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Namn fr vä, första raden: Lars Lind RIII b, Cajsa Carlgren (Lindsten) RIII a, Gunnar Erkes (Olsson) RIII a
Elisabeth Pålsson (Zander) RIII a, Ulla Kristensson (Wallenström) LIV, Göran Dubois RIII b, Gitt Rosander  
Gerhardsson (Rosander) LIV, Else Samuelsson (Andersson) LIV, Kerstin Lundgren LIV, Berit Henricsson  
(Norrbom) LIV.  
Bakre: Jan-Erik Holmsved (Johansson) RIII a, Göran Andersson RIII a, Ingemar Nåsell (Matsson) RIII a,  
Margit Lenman (Bäver) RIII a, Ulla Blomberg (Andersson) LIV

Janne, Cajsa och Gunnar roar sig 65-årligt! Bild Jan Erkers
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Skolidrotten var i många år mycket upp - 
märksammad i medier, landet största 
tidningar var sponsorer för olika skol-
idrotter. Mest känd är Dagens Nyheter 
som under åren 1916 till 1975 var med-
arrangör av Kronprinsens Pokal, den 
landsomfattande fotbollsturneringen för 
läroverkspojkar.

Fotboll vid Gamla läroverket
Mina hågkomster är från 1939 fram till 
1950 och rör framför allt fotboll och ten-
nis. Fotbollen dominerade skolidrotten 
och redan år 1930 stod Falun som pokal-
segrare. Ny seger 1933. Första krigsåret 
(1939) var Falun framgångsrikt och jag 
följde hemmamatcherna på Kopparval-
len intensivt. Ärkefienden Gävle slogs 
med 3-1 och några veckor senare vanns 
bortamatchen mot Karolinska i Örebro 
med 12-0! På Kristinebergs arena i Stock-
holm vann Falun den 25 oktober mot 
segertippade Norra Latin med 4-2 och 
gick till final. Som gick på hemmaplanen 
Kopparvallen mot Norrköping den femte 
november. Förhoppningarna om vinst 
var stora, tyvärr var ”peking”-pojkarna 
några strån vassare och vann med 5-1.

Rubrikerna i lokaltidningarna och Da-
gens Nyheter var stora och lovorden för 
falugossarna blev många, trots finalför-
lusten. Centern Sven Eriksson (Lill-Sven) 

Duktiga idrottare i Falu Läroverk 
genom åren

var en stor favorit, blev efter studentex-
amen officer vid Dalregementet, duktig 
fotbollsspelare i Brage. Tyvärr drabbades 
han av leukemi och dog alldeles för tidigt 
1960. Högerinner Gösta Backman var en 
riktig bolltrollare, lämnade fotbollen för 
juriststudier, gjorde karriär inom stats-
förvaltningen och var departementsråd 
under 11 regeringar. Lennart ”Jonken” 
Johansson, effektiv hårding på mittfältet, 
var under många år duktig även i bandy 
och handboll. Reservofficer vid Kungl 
Dalregementet (liksom Gösta Backman), 
blev VD för familjejärnhandeln. Fler 
skulle kunna nämnas!

Under hela turneringen var hejak-
lacken ett bra stöd, alltid på bettet, såväl 
hemma som borta. När det stod klart att 
Falun skulle förlora finalen, skanderade 
klacken generöst:

”Kannan som på bordet står, nu till 
Peking går.Kannan, kannan, kannan!”

Så gick det några år utan framgångar 
i Kronprinsens Pokal. 1950 var det dock 
dags igen. Jag hade lämnat skolan 1947, 
men följde skolidrotten på håll från 
Uppsala. Det årets lag började med att 
slå Karlstad på hemmaplan med 4-0. 
Mycket imponerande lagspel, men även 
med duktiga individualister. Lagkap-
tenen Lars-Gösta (Lacke) Hall var den 
stora stjärnan och etablerad spelare i 
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Falu BS. Anfallet hade fått en förstärk-
ning ifrån Helsingborg, Kurt Bengmark 
– en riktig målgörare. Nästa match gick 
i Kristinehamn, bortalaget Falun vann 
med 7-2! Bengmark svarade för fyra mål. 
I slutet av september mötte falulaget på 
sin hemmaplan Västerås, som var stora 
favoriter, fick dock se sig besegrat med 
5-4. Kvartsfinal i Uppsala, vars läroverk 
fick stryk med 5-4. Vi – ett antal gamla 
falubor på plats – gladdes storligen åt 
framgången. 

Semifinal i Falun mot Norrköping, 
föregående års mästare. Den här gången 
blev det ordentlig revansch för för-
lustmatchen 1939. Rena utspelningen, 
hemmapubliken kunde glädja sig åt det 
fina spelet, vinsten för Falun blev hela sju 
mål mot ett! Centern Bengmark gjorde 
fyra mål. 

Falun i final och favorit mot Hel-
singborg på hemmaplan. Fler än 3000 
åskådare på faluläktarna skulle äntli-
gen få se Falu Läroverk ta hand om den 
eftertraktade pokalen. Men…. matchen 
började olyckligt, en av falubackarna 
slog i ett trängt läge en lyra bakåt till 
egna målvakten och såg inte att denne 
var på väg framåt. Ett snopet självmål, 
sedan stod falulaget inte att känna igen. 
Hejaklacken i Falun försökte trösta den 
olycklige med ramsan: Benke spelar som 
en vägg, skrämmer alla med sitt skägg, 
Benke, Benke, Benke”

Och man kämpade och slet, men skå-
ningarna, uppmuntrade av självmålet, 
spelade säkert och vann rättvist med siff-

rorna 4-1. Arrangörstidningen, Dagens 
Nyheter, var dagen därpå generös med 
mycket beröm även till det förlorande 
laget.

Lagkaptenen ”Lacke” Hall blev året 
därpå allsvensk spelare i Solnaklubben 
AIK.

Han blev mycket framgångsrik och 
spelade 55 matcher för sin klubb. Gick 
på Lärarhögskolan och blev en myck-
et populär högstadielärare i Råsunda. 
Eleverna där gick alltid på AIKs matcher 
på Råsunda stadion. Efter karriären blev 
”Lacke” riksinstruktör och tränare. Mest 
känd som tränare för ”Söders stolthet” 
Hammarby och förde upp laget till all-
svenskan. Också duktig i bandy i Falu BS 
och AIK, till och med landslagsspelare.

Acke Hall i AIK tröja. Källa: Dagens Nyheter
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Två tennishjältar
Tennis var under många år inte någon 
stor sport hos faluborna, så heller inte 
bland läroverkseleverna. Det fanns då i 
staden endast en inomhushall plus några 
grusbanor.

Den som tände tennisintresset blev 
Ragnar Lewin, som 1943 blev svensk 
skolungdomsmästare vid 16 års ålder. 
I slutet av 40-talet blev Bo Sigra bäst av 
falu-ungdomarna, han var även duktig 
fotbollsspelare och med i laget som gick 
till final i turneringen om Kronprinsens 
Pokal 1950.

Skol-SM i tennis spelades alltid mel-
lan jul och nyår i Alvikshallen i Stock-
holm (kanske ännu idag). Även här var 
Dagens Nyheter medarrangör. Krigsåret 
1943 blev Ragnar Lewins genombrott, 
han spelade i yngsta klassen och på 
vägen fram till finalen slog han bland 
andra blivande storspelare som Staf-
fan Stockenberg och Sven Davidsson. 
I finalen mot Lennart Björklund från 
Kristianstad visade Ragnar storspel och 
vann enkelt med 6-2, 6-1. DN hyllade 
Ragnar för ett kraftfullt spel med hård 
serve och säker smash. Ragnar Lewin var 
inte den enda faluspelaren i turnering-
en. Bokhandlardottern Lisbet Blid vann 
med säkert spel juniorklassen och Kalle 
Schröder-kopian Sten Marits gick till 
semifinal i äldsta klassen.

Året därpå spelade Ragnar i äldsta 
klassen, men hade då flyttat till Ludvika. 
Finalplats blev det, men förlust mot Has-
se Jeppsson, senare känd som fotbolls-

spelare i Djurgården och proffs i Italien. 
Han kallades ”Hasse Guldfot”.

Den fyra år yngre Bo Sigra blev nästa 
falupojksstjärna. 1949 tävlade han i yngs-
ta klassen, vann flera matcher men fick 
till slut ge sig mot Staffan Stockenberg, 
som Ragnar Lewin slagit några år tidiga-
re. Till kommande år hade Bo utvecklats 
mycket och var enligt Dagens Nyheter 
klar favorit i äldsta klassen. Inlednings-
matchen ledde han första set säkert med 
3-0, i nästa game tog han ett snedsteg, 
vrickade foten och fördes till sjukhus. 
Det blev ingen seger, mycket snopet.

Lewin och Sigra dominerade dala-
tennisen några år, flyttade senare till 
Eskilstuna och TK Hobby och vann 
många stora segrar, bland annat Svenskt 
Mästerskap i lagspel.

Båda blev kvar i Eskilstuna, Ragnar 
som statistikchef hos Bolinder-Munktell 
och Bo som lärare i staden.

Faluläroverket var under åren 1939-
1950 förvisso aktivt i olika idrottsgrenar, 
bland annat hade vi regelbundna täv-
lingar mot Gävle Läroverk . Skidor och 
friidrott utövades flitigt. På flicksidan 
utmärkte sig Gerd Ljungkvist i Skol-SM 
som sprinter med flera segrar. Hon var 
dotter till vår populäre gymnastiklära-
re, kaptenen (Kaparn) Sven Ljungkvist. 
Nämnas bör även Bengt Barkstedt  
(senare journalist) som 1939 överlägset 
vann Skol-SM i diskus, Curt Lagergren 
(senare läkare) var dalamästare i löpning 
100 meter, Olle Åhlman (senare reklam-
man) nära 190 cm i höjdhopp, båda i 
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mitten och slutet av 40-talet.
Alla här angivna händelser är hämta-

de från mitt minne, men en del resultat 
och några lag och motståndare har jag 
hämtat från olika årgångar av Dagens 
Nyheter på KB, Kungliga Biblioteket

Bo Gillberg och Bo Sigra 1950. Källa: Dagens Nyheter

Genom åren fördunklas minnena och 
sannolikt har jag glömt en del framgång-
ar och duktiga idrottsutövare på såväl 
flick- som pojksidan i Falu Läroverk. 
Kanske minns någon annan bättre?

Hans Lindskog
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Mälaren – ej Varpan – för LIV anno 1958

På morgonen den 6 augusti 2014, en 
onsdag, samlades några förväntans-
fulla latinstudenter från 1958 på båten 
 Mälardrottningen, ankrad vid Riddar-
holmen i Stockholm. Det var planerat 
att vi alla skulle övernatta på båten, så 
att vi verkligen fi ck umgås. 

När alla, vi blev tio, anlänt begav 
vi oss till Stadshuset för en guidad 
tur. Man tillåter inte egna guider men 
Thorbjörn Fulton, falustudent och 

konsthistoriker, fanns för säkerhets 
skull med i vår grupp. Alla blev mycket 
nöjda med visningen, även Thorbjörn. 
Därefter for vi till Söder för en lunch på 
Van der Nootska palatset, uppfört av den 
holländskfödde sedermera svenska över-
sten Thomas van der Noot på 1600-talet. 
Vädergudarna var på gott humör, så vi 
kunde sitta ute i restaurangens trevliga 
trädgård. Efter lunchen berättade 
Thorbjörn om huset. Vi fortsatte till 

Birgitta Fryking Larsson, 
Birgitta Nordling

Ingela Pehrson, 
Torbjörn Fulton
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Håkan Kyhle, 
Gudrun Svensson 

Mälaren – ej Varpan – för LIV anno 1958

Maria Magdalena kyrka och där beskrev 
Torbjörn kyrkan både exteriört och in-
teriört. Jag (B. N.) hade en del att förtälja 
om Evert Taubes grav. Det bar sedan av 
tillbaka till båten för lite vila innan mid-
dagen, som åts ombord.
På torsdag efter frukost gjorde vi en 
lunchkryssning till Drottningholm. 
 Maten var förbeställd och vi hade fort-
farande tur med vädret. Dessutom visade 
det sig att vi var ensamma i matsalen, 

så det blev en hel del sång.
Någon returresa var inte bokad, men 

alla ville åka med båten tillbaka till 
Stockholm. När vi frågade hur vi kunde 
lösa biljetter, blev svaret att återresan 
inte behövde betalas!

Det kändes vemodigt, när vi skiljdes 
på kajen efter två mycket innehållsrika 
dagar.

Birgitta Nordling 

Laila Thorén, 
Göran Carlbäck

Chris Sandström, 
Bosse Rydin
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Anders Johansson till minne

Vår förenings trognaste styrelsemedlem, 
Anders Johansson, student 1940, har läm-
nat oss. Han fyllde 95 år i december 2014.

Jordfästningen i Vantörs kyrka, Hög-
dalen, den 24 april 2015 inleddes med 
Gammal fäbodpsalm och blev en ljus 
högtid med rik blomstergärd.

Många vänner från hans skilda verk-
samhetsområden hade kommit för att ta 
farväl. Från Gamla Falukamrater var vi 
sju gamla styrelsemedlemmar som tog 
avsked. Vid samlingen efteråt berättade 
Ann Lewis Lloyd personligt om sin långa 
vänskap med den alltid vänlige och enga-
gerade Anders. 

Vår förening har hedrat hans minne 
med en gåva till Celiakiförbundets forsk-
ningsfond.

Anders var en trotjänare i Gamla Falu-
kamrater i ordets rätta bemärkelse, först 
som skattmästare från 1961 till 1983 
och därefter som matrikelförvaltare 
från 1984 till 2002 med ett kort avbrott. 
Under sina 36 år i styrelsen kom Anders 
att representera kontinuiteten i förening-
en. Han fungerade också som mentor för 
många nytillträdande styrelsemedlem-
mar. Helt fram till sitt frånfälle fortsatte 
han att stå till tjänst med information 
om medlemmar, händelser och tidigare 
beslut. Anders deltog regelbundet med 
engagemang vid föreningsmötena. En 
stor man i Gamla Falukamrater har gått 
ur tiden.

Gitt Rosander Gerhardsson
Magnus Hjelm

Två skattmästare i samspråk. Anders till höger och Bertil Lindén, hans efterträdare, till vänster på bilden.  
Bild: Birgitta Lundholm
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Nya medlemmar år 2013 
Namn  Examensår  Klass Skola
Helena Forssblad  1969   Halvklassisk Falu Gymnasium
Hanna Hellman  1961   RIII Falu HAL
Hans Olov Hellman  1961   RIII Falu HAL
Ingrid Lindberg  1959   44b Falu HAL
Lennart Pettersson   1968   RIII3b Falu HAL

Avlidna som kommit till vår kännedom under 2014
Namn Fd namn  Född  Examen Klass Skola
Rolf Araskog  1924 1943 RIII3 Falu HAL
Arne Blomberg  1924 1944 RIII3a     Falu HAL 
Valter Brandberg  1927 1947 RIII3b     Falu HAL
Astrid Cervin Ellqvist Johansson 1927 1947 RIII3b Falu HAL
Svante Granath  1928 1948 RIII3a Falu HAL
Ingrid Hillström Melin 1920 1940 LIV4 Falu HAL 
Gunnel Bergensjö Hjelm   Bergensjö 1930 1951 RIII3b Falu HAL
Anders Johansson  1919 1940 RIII3 Falu HAL
Andreas Killander  1926 1945 LIV4 Falu HAL
Brita Molin Zander 1928 1947 RIII3a Falu HAL 
Rune Sjödén  1922 1943 RIII3 Falu HAL
Per Wikner Eriksson 1929 1950 RIII3b Falu HAL
Elisabeth Pålsson Zander  1950 RIII3a Falu HAL

Medlemsskap 31/12 2015: Totalt 396, varav 180 ständiga medlemmar, 6 ständiga- och  
hedersmedlemmar, 206 betalande medlemmar, 4 enbart hedersmedlemmar.   

Ändringar i matrikeln

Rättelser
Sid 13:  Årsmötet 2013 skall vara  
 Årsmötet 2014 
Sid 17: Förnamnet felstavat. Skall vara  
 Mikaela

Sid 23: Torgny Mogren tog guld på 50 km   
 1993 inte 1974 (enl. Susanne  
 Abenius, som var där)
Sid 34:  Bilden av Ivar Ahlgren är från 1925. 
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HEDERSLEDAMÖTER (Årtalet för utnämningen inom parentes) 
Lalla Hård af Segerstad (1995), 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)

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, 070-610 87 96 
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 
Marianne Karlén 
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181 46 Lidingö 
Tfn 08-766 1267, 070-743 26 86 
mariannekarlen@hotmail.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, 070-416 42 10 
eva@splund.se

Klubbmästare 
Birgitta Fryking Larsson 
Lovisinsgatan 7, 151 73 Södertälje 
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Britt Hellstrand 
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Tfn 08-765 15 26, 070-877 72 20 
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Mikaela Eckered, sammankallande 
Anna-Carin Ousbäck
Anna-Greta Bjelvestad, suppleant
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Adjungerad: Kerstin Birath Jansson

FÖRENINGEN GAMLA FALUKAMRATER 
Hemsida: www.gamlafalukamrater.com | E-post: gamla.falukamrater@gmail.com 
Pg: 25 83-3 | Årsavgift: 125:-

Gamla Falukamrater_ORG.indd   42 2016-02-24   09:07



GYNNA VÅRA ANNONSÖRER
Vid nyttjande av våra annonsörer tala om att Du är från GFK.

	  	  	  
	  kontakt@abeniusenergi.se	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  

kontakt@abeniusenergi.se
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BYGG BAG är ett företag i återvinnings - 
branschen 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

Villavägen 17, 791 37 Falun
tel.023-79 55 75, fax.023-79 54 74

www.falufangelse.se

Rum med 1, 2, 3, 4-bäddar
Totalt 86 bäddar
Kök för självhushåll
Frukostbuffé
Helpension för grupper
Resturang i samarbete med
Smak, kök o catering
Konferens för upp till 40

Vandrarhemsboende centralt i Falun
Falu Fängelse Vandrarhem o konferens

personer
Fängelsemuseum
150 års fängelsehistoria
med över 600 föremål

Rum med 1, 2, 3, 4-bäddar

Totalt 86 bäddar

Kök för självhushåll

Frukostbuffé

Helpension för grupper

Resturang i samarbete med 
Smak, kök & catering

Konferens för upp till 40 personer

Fängelsemuseum  
150 års fängelsehistoria med över 
600 föremål.

Villavägen 17, 791 37 Falun
tel. 023 -79 55 75, fax. 023-79 54 74

www.falufangelse.se

Falu Fängelse Vandrarhem & konferens
Vandrarhemsboende centralt i Falun
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