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Ordföranden har ordet
Året har gått i jubileernas tecken. Vår 
gamla skola blivit 150 år – en gång 
skapad av den dynamiske rektorn Jonas 
Dahlbäck som också var ”pappa” till 
Valhalla Flickläroverk. 

Ett annat jubileum närmar sig. Utan-
för skolan står porträttbysten av psalm-
diktaren Johan Olof Wallin som utforma-
des av professor Theodor Lundberg och 
restes för snart 100 år sedan till höstter-
minen år 1917. 

Förutom det vanliga föreningsarbe-
tet har vi under året haft våra års- och 
höstmöten förlagda till Myntkabinettet i 
Stockholm. Lokalerna har visat sig passa 
utmärkt till föreningens behov beträffan-
de disposition och storlek. Vår förelä-
sare under årsmötet var professorn och 
konstnären Karl Gustaf Nilson, en gång 
elev vid läroverket i Falun. Trots att han 
vuxit upp med den svartvita falugrafiken 
är hans starka färgspel som blivit hans 
signum.

Undertecknad fick i uppgift att fö-
reläsa på höstmötet, den höst där den 
lilla svarvade Falujungfrun fyllde 75 år i 
nytillverkning. Den återupptäcktes av en 
gammal medlem i föreningen – Svante 
Svärdström som var Dalarnas förste 
landsantikvarie. Falujungfrun visades 
på utställningen ”Falun 300 år” hösten 
1941 och har sen dess nytillverkats i mer 
än 50.000 exemplar. Få städer har som 
Falun en egen ”gudinna”.

Föreningen har, som många föreningar i 
dag, under en följd av år tappat medlem-
mar. För några år sedan tillsatte därför 
styrelsen en arbetsgrupp med Bozenna 
Meczynki i ledningen med avsikt att på 
olika sätt behålla gamla medlemmar och 
värva nya. Till följd av ett väl utfört arbete 
har medlemsantalet ökat för första gång-
en på mer än ett decenium. Uppmuntrad 
av resultatet kommer arbetsgruppen att 
fortsätta sina ansträngningar för att tryg-
ga föreningens framtid.

Som nybliven ordförande vill jag till sist 
visa min uppskattning av den avgående 
ordföranden Olle Eklund. Han har under 
ett kvartssekel fungerat som föreningens 
vice ordförande och ordförande. Man kan 
fundera – hur kan man bli omvald under 
så lång tid? Förklaringen torde ligga i 
Olles personlighet. Han har visat goda 
ledaregenskaper baserade på ett starkt 
engagemang som han kombinerat med  
en lågmäld framtoning och en stark 
förmåga att lyssna. På så vis har hela 
 styrelsen fått möjligheter att komma till 
tals och på olika sätt arbeta för förening-
en. En ordförande som Olle blir därför 
uppskattad av alla – av styrelsemedlem-
mar och av föreningsmedlemmar. Vid 
höstmötet beslutades att han därför skulle 
bli föreningens senaste hedersmedlem, 
något som han satte stort värde på.

 Hic, Haec, Hoc 
Örjan Hamrin
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Redaktören har ordet
Grafikern Anders Ehrenberg och möbel-
arkitekten Hans Johansson har tidigare 
figurerat i Årsskriften. Karl Gustaf ”KG” 
Nilssons skildring av sin konstnärs bana 
vid Årsstämman 2016 finns i det här 
numret. Alla tre är falustudenter. Om en 
fjärde student, även han en framgångsrik 
konstnär, har det inte skrivits många ord 
i Årsskriften trots hans ofta återkom-
mande ”profiler” i spalterna. Nyligen 
har alster av hans hand med anknytning 
till gamla läroverket upptäckts i gamla 
samlingar tillhörande två av föreningens 
medlemmar. Det blev utgångspunkten 
för en artikel om konstnären och de nya 
fynden. Konstnären? Ove Dahlstrand, 
som glatt falu studenter – och lärare – 
med sina träffsäkra karikatyrer under 
mer än ett halvt sekel. Hög tid att skriva 
om Ove, innan minnet av honom för-
bleknar bland föreningens medlemmar.

Det är även hög tid att nuvarande 
redaktören kliver ner från sin stol för 
att ge plats åt ”ljus och rum” efter tio 
Årsskrifter. Man kan reflektera över vilken 
typ av redaktör en förening som Gamla 
Falukamrater bör ha. Redaktörens ålder 
påverkar lätt Årsskriften innehåll. Äldre 
redaktör mera dåtid, yngre redaktör mera 
nutid. I båda fallen kommer innehållet 
inte att vara lika attraktivt för alla med-
lemmar. 

Årsskriften har under snart 100 år kun-
nat bidra med faluensisk skolhistoria 
och kommer förhoppningsvis att kunna 
fortsätta med den kulturhistoriska insat-
sen ännu under många år. Det kommer 
inte att bli en uppgift för framtida redak-
törer i en lokal skolvärld med gamla läro-
verket och Valhalla sedan länge ersatta av 
ett ”dussintal” kommunala och privata 
gymnasieskolor, som det verkar utsatta 
för ständig reorganisation. 

I ett tidigare skede fanns en redak-
tionskommitté – främst kanske för att 
fördela den inte obetydliga uppgiften att 
insamla material – ofta efter personlig 
kontakt med potentiella författare – och 
sammanställa och trycka Årsskriften. Med 
en återuppstånden redaktionskommitté 
av yngre och äldre medlemmar – och 
kanske även med en lokalredaktör i Falun 
– borde både det historiska och nutida/
framtida skolperspektivet i Falun bättre 
kunde täckas och innehållet göras mera 
intressant. 

Mitt sedvanliga tack till författarna i 
årets upplaga, formgivaren och annonsö-
rerna. Ett särskilt tack till 

Eva Asplund, som förnämligt hållit 
kontakten med annonsörerna.

Magnus Hjelm
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Flera nya karikatyrer, utförda av Ove 
Dahlstrand har nyligen upptäckts i 
 gamla gömmor. 

En karikatyr av Bertil Cornelius 
prydde hans redogörelse för skoltiden i 
Falun i Årsskriften 2015. Den hade Bertil 
hittat vid sortering av gamla papper från 
Falutiden. Familjerna Cornelius och 
Dahlstrand bodde i en ”snickarglädje” 
på Lustigknopp 
under Bertils och 
Ove skoltid och 
karikatyren blev an-
tagligen utförd som 
en vänskapsgest 
mellan våningspla-
nen. 
Bertil hittade även 
en förträfflig kari-
katyr av biologilära-
ren Einar ”Klibben” 
Klefbeck på insidan 
av sin biologibok. 

Ödets skickelse gjorde att Hans Lind-
skog, under samma period som Bertil 
sorterade sina papper, kom över en 
samling av Oves alster, däribland flera 
karikatyrer av lärare, bl.a. en karikatyr av 
Karl Axel Wingårdh. 

Hans Lindskog, något år äldre än 
Ove Dahlstrand, kände honom väl från 
skoltiden och kom att hålla kontakt med 

honom under hans 
livstid. Hans har på 
redaktörens begä-
ran skrivit en kort 
biografi om sin 
vän, som återges på 
annan plats i den 
här Årsskriften. 

Magnus Hjelm

Einar Klefbeck, en av 
Sveriges främsta dåtida 
entomologer i det tysta. 
Se Årsskriften 2012 
och artikeln om gamla 
läroverkets naturalie-
samlingar i det här 
årsskriften.

Dahlstrand karikatyrer  
ser dagens ljus
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Karl Axel Wingårdh, gudabenådad lektor i fysik och matematik under 
1940-talet. En stipendifond upprättades till hans minne på 1950-talet.
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Ove och jag, Hans Lindskog, var grannar 
under uppväxttiden i Falun. Ove bodde i 
ett rött trähus högst upp i Lustigknopp 
och jag i ett gult trähus på Kyrkbacksvägen 
alldeles ovan Stora Kopparbergs kyrka.

Under realskole- och gymnasieåren 
träffades vi nästan dagligen. Vi var båda 
alltid sena för att hinna i tid till morgon-
bönen. Minns att vaktis obönhörligen 
stängde stora ingångsdörren prick fem 
minuter i åtta. Kom vi väl in, gällde det att 
undvika rektor Vikars jakt på senfärdiga 
ynglingar. I allmänhet lyckades vi.

Många lördagseftermiddagar hade DGF 
(Dala Gymnasist Förening) sammanträde i 
Musiksalen. Utöver olika programpunkter 
var snabbteckningen alltid ett bejublat 
inslag. Ove, redan då mästare, förvandlade 
med pilsnabba tuschdrag det vita bladet 
på staffliet till en träffande karikatyr. 
Senare blev Ove en uppskattad ordförande 
i DGF

Efter studentexamnen och miliärtjänst 
hamnade vi i Stockholm, dock icke sam-
tidigt.

Så småningom bildades ett ”gäng” av 
tidigare läroverkskamrater i Falun och 
träffades oregelbundet, men alltid under 
glada former. Vi var studerande vid konst- 
och reklam-skolor och Konstfack. Några 
utsocknes tillstötte. Ove gick två år på 
Berghs Reklamskola, teckningslinjen, 
kände att han ville måla och började på 
Pernbys målarskola. Följdes av högre stu-

dier vid Konstakademien (1953-1959) med 
Bror Hjorth, Ragnar Sandberg och Hugo 
Zuhr som lärare. Speciellt Hugo Zuhr be-
tydde mycket för Oves utveckling.

Om jag minns rätt var det på Pernbys 
som Ove träffade Karin och det dröjde 
inte så länge innan det blev bröllop. Ett 
celebert bröllop i den småländska orten 
Aneby! Karin var och är dotter till den då 
världskände Vet. Med. Dr. Elis Sandberg, 
mer känd som THX-doktorn och mycket 
kontroversiell. Utsattes under lång tid för 
häxjakt – veterinärer ska ju inte syssla med 
cancerforskning!

Elis Sandberg var mycket älskad och 
populär i sin hembygd, därav följde att 
dotterns bröllop blev hela bygdens angelä-
genhet. Ja, vilken fest det blev! Vi kamrater 
med fruar och flickvänner var på plats och 
hade underbart roligt.

Ove Dahlstrand – karikatyrtecknare och konstnär

Ove Dahlstrand. Självporträtt under gymnasieåren.
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Boende i Spanien
Ljuset och solen lockade Ove till Spanien 
och han slog sig ner med sin lilla familj i 
Altea, av många betraktad som Spaniens 
kulturhuvudstad. Under åren 1956 till 
1965 (tror jag) vistades han där, oftast 
vintertid. Det var under Francoregimens 
tid, mycket var knapert och det var långt 
före den stora turistströmmen. Hemma 
i Sverige hade Ove köpt en moped, som 
fraktades med båt till Valencia., en bra 
bit från Altea. Med mopeden, lastad 
med staffli, målarskrin och skissblock 
åkte han omkring i de vackra, bergiga 
omgivningarna, skissade, tecknade och 
målade. Han dokumenterade även den 
urgamla staden Altea och dess invånare. 

1959 debuterade han på Galleri S:t 
Nikolaus i Stockholm med målningar 
från Altea, med ett säljmässigt ganska 
bra resultat. Ove var ett födgeni – redan 
under tiden på Berghs sökte han upp 
olika tidningar, främst facktidningar och 
fick illustrationsuppdrag. Inte lätt för en 
utövande konstnär att få ekonomin att gå 
ihop. Men det gjorde Ove, med tiden blev 
han även teckningslärare på Berghs och 
Grafikskolan

Landskap huvudmotiv
Ove var en klassisk landskapsmålare, 
alltid i olja. Under många år vistades han 
sommartid i Småland, samhället Björkå. 
Motiven var skogarna, allra helst de 
med kalhyggen, de innehöll så myck-
en dramatik och utsattes för ständiga 
ljusförändringar. Rotvältor och stora 

stenar fascinerades han av. Hans känsla 
för skiftningar i ljuset innebar mycken 
väntan och vånda.

I ett blädderexemplar från utställning-
en på Konstakademien 2004 berättar han 
om färghållningen: 

”Om jag skulle försöka bygga på kallblå, 
den monstralgrå grundtonen, och sen gå 
hela  vägen från extra ljus ljusockra, vanlig 
ljusockra, rå terra och engelskt rött och sen 
liksom parera med violett. Sen tror jag att 
jag vill ha den här marktonen lite varmare … 
cyprisk umbra och violett, det var nog inte bra 
…. det blev en för kort ton… jag måste gå in 
med mera guld i tonen, mera värme…. det får 
inte torka in i färgen, det räcker med att själva 
marken är torr men färgen ska blomma på 
något sätt ändå!”

Hans resonemang understryker nog-
grannheten, målmedvetenheten och 
allvaret i måleriet. Inget slarv, inget hafs. 
Alltid prövande efter perfektionism!

Men motiven var inte bara landskap 
och skogar - stilleben och porträtt av 
människor var inte ovanliga. Ove visar 
mästerskap även här.

Förnämlig illustratör
Ove var en utomordentlig och ofta anli-
tad tecknare och illustratör. Många är de 
fack- och kulturtidningar och bokförlag 
som Ove medverkat i. Illustrationsarbe-
tet innebar stimulerande möten med för-
fattare som P A Fogelström, Stig Sjödin, 
Pär Rådström, Kajenn och andra.
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Som konstnär fick Ove Dahlstrand aldrig 
den uppmärksamhet och genomslag i 
konstvärlden, som han var värd. Kanske 
hans vanligaste motivval med gröna 
skogar och sargade bruna kalhyggen 
hämmade honom. Ove var heller inte 
den som utmanade ”konstmaffian” med 
stora utspel och högljuddhet. Med lugn 
och värdighet levde han sitt konstnärsliv.

I mitten av livet separerade Karin och 
Ove, men förblev gifta och goda vänner. 
Ove flyttade in i en charmig lägenhet 
på Yttersta Tvärgränd, nära korsningen 
Ringvägen Hornsgatan. Från bostaden 
gick Ove dagligen till sin fantastiska 
ateljé högst upp i ett hus på Glasbruks-
gatan i den östra delen av Södermalm. 
Utsikt över Strömmen och södra Djur-
gården. Inredningen i ateljén, som han 
delade med en vän, var kaotisk. Bjälkar, 
väggar och bord, var förutom tavlor 
och teckningar försedda med ordspråk, 
sentenser och tankar sprungna ur konst-
närens rymliga hjärna. Alla med en klar 
anstrykning av Oves dråpliga och goda 
humor.

Se filmen om Ove
Sveriges Television visade 1978 en film 
om ”Målaren Ove Dahlstrand”, en film 
som kan ses på YouTube, dokumentären 
om Ove Dahlstrand. Rekommenderas!
I början av 2000-talet drabbades Ove av 
en mystisk sjukdom (minns inte vad det 

var) och hade tidvis svåra smärtor. Han 
repade sig dock och 2004 hade han sin 
sista utställning i Konstakademien Gal-
leri Öst. Den blev en stor framgång och 
Ove var mycket nöjd med säljresultatet, 
över 300 000 kronor.

Cancer tog efterhand ett fast grepp 
om honom och i januari 2007 tvingades 
han ge upp.

Ofe, som han ofta kallades i vänkret-
sen, lämnar efter sig ett stort tomrum. 
Hans långa gestalt, den karakteristiskt 
böjda näsan, de klara blå ögonen, det 
vänliga leendet och den förlösande hu-
morn minner om en god, stark männ-
iska. Under gymnasieåren ägnade sig 
Ove lite förstrött åt politik, åt det kon-
servativa hållet. Studieåren på Pernbys 
och Konstakademien förändrade Oves 
livssyn och han radikaliserades, som så 
många andra konstnärer. Hans politiska 
hemvist blev Emmaus, en socialistisk 
biståndsrörelse, som bygger på solidari-
tet och hjälp till motståndsrörelser och 
hemlösa främst i Afrika och Latiname-
rika. Dock var Ove inte någon påstridig 
eller dogmatisk ideolog, hans vänlighet 
och urbana uppträdande var alltid lika 
hövligt. . 

Ove Dahlstrand finns representerad 
bland annat på Moderna Muséet, Små-
lands museum och Sundsvalls museum.

Hans Lindskog
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”Jag har fått äran att överlämna detta 
minnes märke över vår störste psalmdiktare 
som en gång var skolelev här i Falun. Från 
och med nu är den utmärkta porträttbysten av 
Johan Olof Wallin i Falu Stads vård. Därmed 
avslutar jag ett tio år långt arbete. Professor 
Theodor Lundberg har fullgjort sin uppgift 
på ett utmärkt sätt och skapat denna värdiga 
bild av vår store diktare. Ett tack till professor 
Lundberg och ett tack till alla som bidragit 
i insamlingen. Men främst vill jag tacka 
initiativtagaren, bankkamreraren Vilhelm 
Norelius!” 

Man kan med fog påstå att utan denne 
bankkamrer hade aldrig bysten kommit 
till. Vem var då Fredrik Vilhelm Norelius? 
Han var född 1860 och kom från Kall i 
Jämtland där hans far var förvaltare vid 
Huså gruva. Norelius tog studenten 1879 

Vilhelm Norelius  
– mannen bakom Wallinbysten

När Wallinbysten framför Falu Allmänna Läroverk invigdes  
för hundra år sedan – den 23:e september år 1917 – var detta en  

stor händelse i Falun. Hundratals falubor hade trotsat det råkalla 
vädret. Musik direktör Jobs hade en för tillfället sammansatt  

orkester som spelade Schuberts festmarsch. 

Så höll landshövding Holmquist invigningstalet:

och började sedan med framgångsrika 
studier vid Uppsala universitet. Hans stora 
intresse var språk i alla former med ton-
vikten på latin. Den lovande akademiska 
språkkarriären blev dock kort. Han hade 
en yngre bror Gustaf som hade siktat på 
att bli präst, något som föräldrarna ansåg 
vara ett mer lovvärt val än broderns språk-
studier. Den magra kassan från fadern i 
Jämtland räckte inte till att bekosta studier 
för båda sönerna och det blev i stället 
Gustaf som fick möjligheten till en aka-
demisk karriär. Han lyckades väl och blev 
både filosofie och teologie doktor.

Vad det blivit av Vilhelm om han fått 
möjligheten, kan vi bara sia om. I stället 
fick han ta ett arbete som kanslist på läns-
styrelsen i Falun. År 1892 anställdes han 
på Kopparbergs Läns Sparbank och där 
blev han kvar till pensioneringen 1925.
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År 1898 gifte han sig med Maria von 
Oldenskiöld från Värmland. De hyrde en 
liten lägenhet i Elsborgs slott och fick 
tre söner – Einar f. 1900, Arne f. 1902 
samt Olle f. 1905. Ekonomin blev under 
denna tid bättre och Vilhelm kunde år 
1903 köpa ett hus kallat Villa Arnhem vid 
Hans Järtas väg i Villastaden.

Men han skulle åter drabbas av otur. 
Flera år tidigare hade han hjälpt sin då 
välbärgade svåger med ekonomiska 
placeringar och gick i god för denne 
som borgensman. Svågern meddelade 
en dag år 1910 att han skulle flytta från 
Falun. Han hade misskött sina kapital-
placeringar och gått i konkurs. Svågern 
försvann för gott men de gjorde inte 
skulderna. De flyttades i stället över på 
Vilhelm som tvingades att sälja villan till 
underpris och flytta tillbaka till den lilla 
lägenheten på Elsborg. Dessa skulder 
fick Norelius dras med resten av livet. 
Men han kämpade så gott han kunde så 
att sönerna skulle kunna ta studenten vid 
Falu läroverk.

Norelius var känd som en man med 
många kreativa idéer om hur banken 
skulle kunna bredda basen bland kun-
derna. Banken prioriterade sina kapital-
starka kunder. Norelius var inne på en 
annan väg - en ”folkhemstanke” - och 
han ville nå icke kapitalstarka grupper. 
Men den dåliga ekonomin för Norelius 
innebar även en försvagad ställning 
på banken och ett definitivt stopp för 
avancenmang. Tidigare hade man låtit 
Norelius genomföra flera av sina kreativa 

idéer om hur en bank skulle bredda verk-
samheten. Han hade bl.a framgångsrikt 
fått arbetare vid Järnvägsverkstäderna i 
Främby att gå in som låntagare genom 
uppsökande verksamhet på fabriken.
Norelius såg framför sig att om man lärde 
skolbarn att spara pengar skulle de bli 
viktiga bankkunder i framtiden samtidigt 
som de lärde sig att tänka ekonomiskt. 
På så vis presenterade han idéer om att 
skolbarnen skulle spara pengar i en för 
klassen gemensam sparbössa med lika 
många fack som eleverna i klassen. Lika-
så presenterade han en idé om en skol-
tidning som vände sig till 9 – 12-åringar. 
Han hade ytterligare idéer inom samma 
område. Men Sparbanksföreningen satte 
sig på tvären. Norelius idéer ansågs inte 
vara framkomliga.

Det hade kanske gått bättre om de lagts 
fram av någon av de högre tjänstemännen 
i banken. Så här skrev sonen konstnären 
Einar Norelius:

”Hans intresse för sparbanken och dess problem 
var intensivt. Han fann nya idéer för att få folk 
att spara. I Sparbanksföreningen väckte han 
ideligen nya motioner om vad som borde göras. 
Tyvärr blev det oftast avslag – med sura och 
nedlåtande kommentarer. Vanligast lät det:  
- Tiden är inte mogen! Denna fras förargade 
 pappa ordentligt. - Tiden är aldrig mogen,  
sa han. Det gäller bara att gripa tag i problemen 
och ha en god och stark vilja.

Sparbanksmannen Erik Jansson vid Länsspar-
banken Dalarna, tog sig för att 1945 samla upp-
gifter om pappa som bankman. Det blev artikeln 
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”En sparbanksman före sin tid”. Han nämner där 
ett tiotal förslag som pappa framförde – och som 
sedan avslogs. I behörig ordning. Numera finns 
allesammans i verkligheten. Men det är ju lättare 
att harva, när där en gång är plöjt.

Men nog tänker jag ofta med vemod på hur 
pappa förgäves fick arbeta med sina idéer – och 
hur föga uppmuntran han fick – t o m av den 
egna banken, där man borde ha lagt märke till 
hans kapacitet.”

Man måste säga att Vilhelm Norelius 
många gånger drabbades hårt och orätt-
vist här i livet. Men han hade även glädje-
ämnen. Den akademiska språkkarriären 
var över, men han skulle under resten av 
livet ägna en del av fritiden till att studera 
latin och arbetade länge på en egen latinsk 
ordbok baserad på citat. Han skulle även 
på äldre dar lära sig både italienska och 
franska. Vidare skrev han dikter och 
ibland vistexter – bl a en julsång som 

 Anders Jobs ton satte. Han var en stor 
beundrare av Johan Olof Wallins psalmer 
och dikter och ägde dennes samtliga verk.

Ett stöd hade Norelius i prosten 
 Gunnar Ekström. Han kunde latin och 
då var det en fjäder i hatten att han hade 
 Norelius att tala med. Likaså lär Ekström 
ha uppskattat Norelius för dennes enga-
gemang för psalmdiktaren. Insamlingen 
till Wallin-statyn startade redan 1907.

Författaren Karl-Erik Forsslund var 
en annan vän till Norelius och skrev i sin 
bok ”Falun. Väster om ån” från 1937: 
”Vänsäll, fryntlig och godhjärtad, var han 
idealist även i bankaffärer och arbetade 
tydligt för att lära folk att spara.”

Vilhelm Norelius avled 1926, ett år 
efter pensioneringen. Samma år anam-
made man idén om sparbössor för elever i 
skolorna liksom utgivningen av tidningen 
Lyckoslanten.

Örjan Hamrin

Maria och Vilhelm Norelius
med sönerna Arne och Einar
1904.

Båda sönerna tog studenten i 
Falun och blev medlemmar av 
Gamla Falukamrater. Red anm
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När jag skriver detta sitter jag på min 
dotters balkong på Kristinegatan i Falun. 
Då och då lyfter jag blicken mot den 
ståtliga byggnad på andra sidan gatan, 
som jag är upptagen med att karakte-
risera – läroverkshuset. Arkitektoniskt 
sett har den skapats i två etapper: Först 
ett uppförande som var klart 1866, och 
sedan en ombyggnad klar 1906.

Under mellantiden på fyrtio år kom 
stilidealen att förändras, och de två 
arkitekter som hade ansvar för var sin 

etapp representerade förstås var och en 
sin tidsepok.

Vilka var då de arkitekturstilar som 
gällde 1866 respektive 1906? Jo, i det 
första fallet var det en anspråkslös 
klassicism som kallas Karl Johansstilen 
(även senempir). Den kännetecknas 
av att byggnaderna uppfördes med 
flacka (plåt-)tak, och med symmetriskt 
uppbyggda fasader – mycket sparsamt 
dekorerade. Väggarnas ytor var slätput-
sade, och målade i någon mild ljus färg. 

Läroverksbyggnaden  
i Falun 150 ÅR 

Om en stilmässigt lyckad  
omvandling
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Stora bilden: Högre allmänna läroverket 1910. Lilla bilden: Allmänns läroverket omkring 1875.

Fönstren var ensartade, med enkel om-
fattning, och placerade på jämna avstånd 
från varandra. De var målade i mörka 
färger. 

På bilder av ursprungsbyggnaden ser 
man att den i mycket visar upp ovan-
nämnda karakteristika. Men det finns 
mer än så att uppmärksamma. Arkitek-
ten har valt att vidga ändarna på hus-
kroppen med risaliter, det vill säga parti-
er som skjuter fram från fasaderna - både 
på fram- och på baksidan. Över ändarna 

ligger så sadeltak som går på tvären. 
På vardera sidan av huset, och mitt på, 
skjuter en halvcirkelformad frontespis 
upp över takfoten, och låga triangulä-
ra frontespiser pryder risaliterna.

Fönstren på bottenvåningen är alla 
likadana. Fönstren på övervåningen är 
högre, och av dem är de allra största 
valvbågeförsedda. På frontespiserna 
sitter runda så kallade rosettföns-
ter, såväl på husets framsida som på 
baksidan.
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Men på en punkt kan man tala om stil-
avvikelse. Den rika ornamenteringen av 
exteriören, med hålkälsmönster i putsen, 
fönsterflankerande pilastrar, och tand-
snittsfris under takfoten, är stilelement 
som pekar mot nyrenässansen.

Den ursprungliga byggnadens arkitekt 
hette Johan Fredrik Åbom (1817-1900), 
och var en av landets främsta arkitekter 
på sin tid – verksam på Överintendent-
sämbetet. Efter hans ritningar uppfördes 
publika byggnader på många håll i Sve-
rige, bland annat flera läroverksbyggna-
der. Av hans verk i Stockholm märks till 
exempel Berns salonger, Dramaten och 
Musikaliska Akademien.

Hur påverkades sedan stilen på Läro-
verket genom omgestaltningen 1905-
1906? - Tre mycket markanta förändring-
ar handlade det om: Påbyggnad med en 
tredje våning, nytt tak i helt annan typ än 
det gamla, och förnyelse av husets mitt-
partier. Och detta skedde under blomst-
ringstiden för Jugend.
• Valvbågefönstren flyttades från våning 

2 upp till den nya övervåningen, där 
de omgavs med pilastrar. Fönstren 
mellan risaliterna kröntes med fron-
toner (prydnadsgavlar). Våningsindel-
ningen uttrycktes med framträdande 
gesimser.

• Taket utfördes i jugendstil, med 
voluminösa uppbyggnader över vart 
och ett av huskroppens ändpartier. De 
delar som täcker uppbyggnaderna är, 
var för sig, separerade av en horison-
tell fönster rad, som ger ljusinsläpp till 

vindsutrymmena (à la säteritak).  
På takfoten utplacerades akroterier 
(uppåtriktade dekorativa utskott).

• På mittpartierna har de tidigare så 
smala entréaccentueringarna vidgats 
till trefönstersbredd, och  i motsva-
rande mån har frontespisen bred-
dats. I nytt skick har den formen av 
ett cirkelsegment. De tre fönster på 
våning 2 som är belägna rakt under 
den nya frontespisen gavs initialt som 
dekoration ett stuckornament ovanför 
mittposten – uniformt med övriga 
fönster på våningen. Senare kläddes 
de, i likhet med fönstren ovanför, med 
frontoner.

Ombyggnationens arkitekt var mycket 
framstående i Sverige. Professor Frans 
Gustaf Abraham Dahl (1835-1927) var 
före detta förste intendent (motsvarande 
generaldirektör) i Överintendentsämbetet, 
och även Vetenskapsakademiens arkitekt. 
Förutom byggnader som posthus, kyrkor 
och banker runt om i landet uppfördes 
efter hans ritningar i Stockholm bland 
annat Kungl Biblioteket, Sofiahemmet 
och Mariahissen.

 Hur mottogs då slutresultatet av falu-
borna, när Läroverket efter ombyggnaden 
fått en mer eklektisk stil? Jo, bedömning-
arna var allmänt mycket positiva, och 
många instämde i uttalandet att staden 
fått sin ”utan gensägelse vackraste och 
mest harmoniska publika byggnad”.  
Det tror jag många skulle säga än idag.

Lennart Franzén
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Falu högre allmänna läroverk,  numera 
kallat Kristineskolan, fyllde 150 år den 
30:e augusti. Födelsedagen firades 
med öppet hus för allmänheten. Dagen 
till ära var stora ingången mot parken 
öppen. Den används annars endast vid 
”studentexamen”. 

Elever från hotell- och turismprogram-
met guidade runt i den gamla delen av 
skolan. I ett klassrum fanns möble-
mang från olika tidsepoker att betrakta, 
i ett fanns skärmar med fotografier från 
då och nu och ett rum var inrett som ett 
dagis med dockor som kunde hosta och 
skrika. Detta rum var avsett för praktisk 
undervisning för elever på vård- och 
omsorgsprogrammet. Guiderna kunde 
berätta att i skolans begynnelse kunde 
det vara 47 elever i en klass och flickor 
hade ej tillträde. Skoldagen var lång; 
från halv sju på morgonen till sex på 
kvällen. 

Lennart Franzén föreläste om den 
150-åriga skolan. Denna föreläsning 
gavs tyvärr parallellt med krönikespe-
let varför den kommer att ges i repris 
längre fram i höst. 

Ett krönikespel i aulan framfördes 
 under ledning av den mångkunnige 
språkläraren Svante Andersson. Det 
handlade huvudsakligen om förhål-
landet lärjungar/elever till lärare under 
årens lopp.

I den nya delen av skolan bedrevs under 
dagen caféverksamhet av elever från 
 turismprogrammet och goda bakverk 
hade bakats av elever från restaurang- 
och livsmedelsprogrammen. Student-
sånger framfördes av MDP-kören (Mat- 
Dryck- Personlighet).

Skolan har nu 3 rektorer och elevan-
talet har på kort tid vuxit från 300 till 
600 beroende på att ekonomi-, samhälls-
vetenskaps- och humanistiska program-
men flyttat till Kristineskolan.

Eva Asplund, Susanne Abenius

Öppet hus i gamla läroverksbyggnaden

Per Abenius, Rektor Christel Zedendahl och Eva 
 Asplund på trappan framför gamla skolporten, 
öppen dagen till ära. Eva bär sin hemsydda jacka från 
1959 på armen. Den använde hon komplementerad 
med en vit kjol som medlem av fanborgen. 
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Vårt 50-årsjubileum
På väg in genom porten till läroverket 
hör jag någon bakom mig med lite mörk 
röst säga: ”Nej men hej, Jan, det var 
banne mig inte igår utan 50 år sedan. 
Kommer Du ihåg mig?” Jag vet att jag nu 
bara har den tid det tar att vända mig om 
och möjligen ytterligare två-tre sekunder 
på mig att känna igen min forne student-
kamrat innan det börjar bli pinsamt.  

Det pinsamma ligger väl i hur vi 
människor tror att den andre tolkar att 
man inte kommer ihåg den andre. Man 
blir kanske rädd för att den andre skall 
tro att han eller hon gjort ett så ytligt 
tidigare intryck att han eller hon inte ens 
är värd att läggas på minnet. Eller kanske 
en oro över att man indirekt antyder att 
den andre har åldrats bortom igenkänn-

lighet. Eller är man bekymrad över att 
den andre skall tänka att ”ojojoj, nu har 
Jan blivit så gammal och senil att han 
inte ens kommer ihåg en skolkamrat”. 
Möjligen blir man pinsamt berörd av att 
det kan uppfattas som orättvist att man 
inte kan placera den andre när denne 
faktiskt kan göra detta med en själv. 
Medan jag långsamt vänder mig om far 
någon eller alla av dessa farhågor genom 
mitt huvud samtidigt som jag förtvivlat 
försöker hitta ett mansnamn bakom den-
na röst från det förgångna. 

Varför ordnar och deltager man i ett 
studentjubileum? Det till synes självklara 
och enkla svaret är att ”man vill känna 
lite nostalgi och återuppliva gamla min-
nen”. Men det finns säkert fler skäl än 
så. En del av oss kommer nog också till 
jubiléet för att se hur det har gått i livet 
för de gamla studentkamraterna, både 
av genuint intresse av att få veta detta 
men kanske också för att på något sätt 
jämföra med ens eget liv. Orsaken kan 
också vara att jubiléer innebär att komma 
tillbaka till ens rötter eller i varje fall till 
en betydelsefull och oftast känslostark 
del av ens liv. Möjligen åker man till ju-
biléer för att se om de andra känner igen 
en, dvs hur mycket man utseendemässigt 
förändrats med stigande ålder. Måhända 
vill man, i sin illusoriska uppfattning 
om ens egen ungdomlighet, konstatera 
det som Gubbstrutten gör i skämtteck-
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ningen här på bilden! För andra kan 
drivkraften vara att åter träffa någon man 
speciellt tyckte om under skoltiden - ja, 
kanske till och med återse den intensiva 
ungdomskärlek som inte utvecklades till 
något beständigt efter läroverkstidens 
slut. Det var några eller alla av dessa 
orsaker som gjorde att vi 65:or återsåg 
varandra den 8-10 maj 2015, 50 år efter 
att vi iförda våra kritvita studentmössor 
rusade nedför de 
urgröpta mar-
mortrapporna i 
läroverket och 
ut till väntande 
släkt, vänner och 
livet som vuxen. 
Den självut-
nämnda jubi-
leumskommittén 
inledde förbere-
delserna ungefär 
ett år före jubiléet 
genom ett de-
tektivarbete för 
att få fatt på våra 
gamla skolkam-
raters kontakt-
uppgifter varav 
den viktigaste 
var e-postadresserna. Först måste vi ju 
utröna om det var värt att över huvud 
taget anordna ett jubileum, dvs ta reda 
på hur många av 65:orna som var intres-
serade av ett sådant. Vi var 123 stycken 
som 1965 tog studenten vid Falu HAL. 
Av dessa var 17 stycken inte längre i livet 

vilket gjorde att 106 potentiella jubilarer 
skulle kunna kontaktas. Åttio, dvs 75 %, 
av dessa svarade att de var positiva till att 
ett jubileum organiserades. Jubileums-
kommitténs medlemmar tyckte att detta 
var en överraskande positiv respons och 
absolut tillräckligt många för att dra 
igång ett jubileum. 

Programmet baserades på några 
principiella innehållspunkter: Tid för 

socialt utbyte 
utan egentligt 
program, nostal-
gitripp i lärover-
ket, lite historisk 
information 
om bl a Falun, 
fotografering av 
65:orna, en god 
jubileumsmiddag 
i en lite högtidlig 
lokal, dans till 
tidsenlig musik, 
något minnesvärt 
på den tredje da-
gen men framför 
allt möjlighet till 
mingel, mingel 
och mingel. 

 Några dagar 
innan jubiléet var väderprognoserna för 
8-10 maj definitivt inte uppmuntran-
de. Ett jubileum i strilande regn är en 
mardröm för både jubilarerna och jubi-
leumskommittén. Det är svårt att få fram 
ett fullgott reservprogram för 50-80 del-
tagare om inget kan göras utomhus och 
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all förflyttning till och från aktiviteterna 
innebär genomsura och sura jubilarer. 
Samtidigt kan ju heller inte jubiléet stäl-
las in med kort varsel eftersom så många 
rest till Falun enkom för detta evene-
mang. Så det var med lite bävan i sinnet 
man på morgonen den 9 maj drog upp 
rullgardinen i hotellrummet på Grand 
och… otroligt, solen sken från en nästan 
molnfri himmel och, ännu mer otroligt, 
gjorde så resten av dagen. Detta innebar 
att de 50 jubilarerna kunde ta sig till 
läroverkets aula utan regnkläder, stövlar 
och paraplyer för att där insupa ett glas 
skumpa, information om jubiléet och 
två historiska föredrag. Professor Bo G. 
Jansson från Högskolan beskrev Falun ur 
bl a ett litterärt perspektiv medan Örjan 
Hamrin berättade om vårt läroverk. 
Vädret gynnade också den efterföljande 
fotograferingen av jubilarerna i läroverk-
sparken liksom rundvandringen i Falun 
med den fantastiske historiebeskrivaren 
Örjan som guide. 
Efter några timmars fritid samlades 
vi i förrummet till Grands festvåning 
för mingel med ingångsdrink och ett 
storskärmsbildspel om läroverket, våra 
lärare och oss själva för 50 år sedan. När 
de församlade jubilarerna kände igen sig 
själva eller en särskilt god kamrat på bil-
derna, utbröt jubel följt av kommentarer 
om de kropps- och stilförändringar som 
bevisligen skett sedan 1965. Bilderna på 
våra lärare (SE förorsakade igenkännan-
de utrop från jubilarerna: ”Nej, titta där, 
Flermoen .. och Selling .. och Nagy och 

af Sillén … vem hade vi i kemi? ..tänk hur 
unga lärarna egentligen var .. och vi som 
tyckte dom var så gamla! Allihop var ju 
faktiskt yngre än vad vi är nu”. En del av 
jubilarerna tittade på bildspelet under 
tystnad, kanske i tankar kring den något 
allvarligare effekt som ett 50-årsjubileum 
också har: Att intrycken från utbytet med 
jubilarerna, bilderna från förr och talen 
under jubileumsmiddagen tillsammans 
nästan tvingar fram en jämförelse mellan 
hur man var och såg ut när man påbör-
jade det självständiga livet och vad detta 
hitintills resulterat i. Jämförelsen inne-
bär att man i andanom bli förd tillbaka 
till en tidpunkt i livet då man mer eller 
mindre medvetet och klartänkt valde väg 
för resten av sitt liv. Detta skapar tankar 
kring om man nu med facit i handen 
verkligen gjorde rätt vad gäller utbild-
ning, yrke, partner, föräldraskap, social 
tillvaro, personlig utveckling och mycket 
annat. Därefter inställer sig frågan om 
man vill och kan acceptera hur det blev 
liksom att leva med svaret på frågan. 
Jubileumsmiddagen inleddes med 
att vi hedrade minnet av avlidna skol-
kamrater. Jan Lingvall sjöng mycket 
stämningsfullt ”Gammal fäbodpsalm 
från Dalarna” medan vi övriga stående 
tänkte tillbaka på de 17 kamrater som 
inte längre finns bland oss. Vår eminen-
te toastmaster  Håkan Bruks varskodde 
praktisk information om kvällen och höll 
ordning på de ganska många talarna. 
Birgitta  Edgren höll  ”talet till lärarna” 
som egentligen borde ha kallats ”talet 



21

till läraren” eftersom bara Valdemar 
Pettersson var närvarande. Valdemar 
replikerade ganska per omgående med 
ett bejublat tacktal till 65:orna. Christina 
Häggmark rosade frikostigt mannen i 
sitt tal till det svagare (?!) könet medan 
Jan Lingvall höjde kvinnan till skyarna 
under talet till det starkare (?!) könet. 
Björn  Körlof ledde allsång spelandes på 
sin gitarr och tackade senare för maten.

Kvällen präglades dock till stor del av 
tre saker: Maten i form av en två-rätters 
middag inklusive kaffe, dansen till det 
utmärkta 60- och 70-talsbandet Popnix 
och utbytet på både lättsamt och allvar-
ligare plan mellan oss jubilarer. Nästan 
alla jubilarer dansade med stor inlevelse 
under kvällen men en av de främsta på 
dansgolvet var faktiskt vår tidigare lärare 
Valdemar Pettersson! Under kvällen 
 presenterades också resultatet av enkät 
om hur vi 65:or har det idag vad gäller 
bl a arbete, pension, bostad, barn/barn-
barn/barn-barns barn, hälsa, motion, 
käraste ägodel, största upplevelsen i livet 
mm.

Jubileumsmiddagen på Grand verkar 
av de flesta jubilarer uppfattats som kul, 
uppsluppen, givande, minnesvärd och 
genomförd utan mankemang. Dagen 
efter, söndagen den 10 maj, anordnades 
en två timmar lång rundtur på Runn 
ombord i M/s Slussbruden. Himlen var 
grå men sikten bra vilket, tillsammans 
med en hygglig lunch och gott sällskap, 
gjorde att vårt jubileum avslutades på ett 
mycket positivt sätt. 

Vår jubileumskommitté bestod av 10 
medlemmar utspridda i vårt avlånga 
land, bl a i Djura, Falun,Göteborg, 
 Karlstad, Leksand, Stockholm och Vag-
geryd. Detta innebar en organisatorisk 
utmaning framför allt ur samordnings- 
och kommunikationssynpunkt. För att 
rationellt fördela förberedelsejobbet 
mellan kommittémedlemmarna inrätta-
des ett antal ansvars-områden med  
en samordnare som ”spindeln i nätet”.  
I praktiken blev det en styrgrupp om fem 
”stockholmare” (Gerda Kuylenstierna, 
Anna-Carin Ousbäck, Sven Hamp, Mats 
Nauclér och jag själv) som under fy-
ra-fem möten sammanställde informa-
tion från alla i kommittén och därefter 
till övriga kommittémedlemmar före-
slog åtgärdsbeslut att utföras på plats 
i Falun av de i kommittén som bodde i 
närheten, bl a Britta Ödlund och Gun 
Snis. En hel del uppgifter kunde också 
göras via e-post och telefon av Birgitta 
Edgren och Christina Häggmark liksom 
av kassören Jonas Sandgren. I stort sett 
fungerade denna arbetsordning bra.

Vad är då enligt min mening slutsat-
serna om vårt 50-årsjubileum? Jo,
• Att jubiléet absolut var värt att  

genomföras.
• Att många tänkvärda saker kom  

fram under utbytet med gamla skol-
kamrater och i de tal som hölls.

• Att det var intressant och givande att 
deltaga i förberedelserna av jubiléet. 

• Att vädret är en väsentlig faktor för 
utfallet av ett jubileum (vi hade tur!).
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Nu ser vi fram emot nästa jubileum men, 
som någon påpekade, det får inte dröja 
alltför länge till dess med hänsyn till vår 
ålder.

Till slut, vad hände fortsättningsvis 
på min väg in i läroverket? Jodå, turen 
stod mig bi. Innan jag helt vänt mig om 
hade jag övervägt flera sätt att komma 
ur knipan: 1. Köra med standardtrick-
et i sådana här situationer (= mumla 
halvhögt för sig själv ”vad var det nu det 
var?” vilket får den andre att nämna sitt 

förnamn varpå man lite uppbragt och 
övertygande svarar ”jajaja, ditt förnamn 
kommer jag självklart ihåg men jag har 
problem med ditt efternamn” – nämner 
den andre sitt efternamn så minns man 
naturligtvis detta men har lite svårt med 
förnamnet!) 2. Undvika situationen för 
att få tid att diskret kunna ta reda på den 
andres namn (dvs säga ”Du, jag är lite 
sen upp till aulan för att hjälpa till med 
förberedelserna – vi kan väl snackas vid 
senare!”). 3. Dra till med ett ofta före-
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Ännu en lycklig dag framför den snart 100-åriga Wallin bysten.

kommande namn från vår fyrtiotalist-
generation. 4. Ärligt erkänna att minnet 
sviker och ta den andres eventuella besvi-
kelse över detta. Jag bestämde mig för 
att chansa på nummer tre, valde namnet 
”Lars” och öppnade precis munnen för 
att säga detta när jag upptäckte att det 
var en kvinnlig skolkamrat framför mig, 
den manliga rösten till trots. Detta ställ-
de mig fullständigt men, som sagt, turen 
var där. Just när jag stammande skulle 
krypa till korset och avslöja min långt 

framskridna senilitet, blandade sig en 
annan skolkamrat i situationen genom 
att kasta sig om halsen på den första och 
förtjust utropa ”Eva, Eva, det är ju du, 
va’ kul å se dig igen!” Räddad!, tänkte 
jag, lutade mig fram mot de kramande 
damerna och sa ”Eva, klart jag kommer 
ihåg dig men nu är du ju upptagen så vi 
ses senare!” (Eva är ett fingerat namn).

För 65:ornas jubileumskommitté,  
tecknar Jan Hedegård
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Vi samlades, precis som de senaste åren, 
på Myntkabinettet i Stockholm för Gamla 
Falukamraters årsstämma den 23 april 
2016. 

Ett stort antal Gamla Falukamrater 
hade mött upp för att träffa och lyssna 
på Karl Gustaf ”KG” Nilson, när han 
berättade om sin konstnärskarriär. 
Många var vi som hade varit klass- och 
skolkamrater med honom och redan då 
sett hans gryende konstnärstalang bland 
annat som grafiker. Han berättade om 
sin fortsatta utveckling, där klara färger 
spelar en stor roll. 1972-83 undervisade 
han i färglära vid Konstfackskolan och 
1983-93 var han professor i grafisk konst 
vid Konsthögskolan i Stockholm. Två 
böcker har han publicerat, ”Färglära” 
1982 och ”K G Nilsons färglära” 1997. 
KG Nilson visade en film, som visade 
många av hans olika motiv, där vi också 
kunde se spåren av falutiden i den typis-
ka sexkantiga byggnad som förekommer 
i många varianter i hans konst. Geogra-
fiska motiv och byggnader förekommer 
också ofta, spännande ”kartor” över 
städer och olika typer av natur.

Årsstämman 2016

En manlig lärare tog alltid en svart halstablett och bjöd då  
och då. En gång släppte vi inte ut honom förrän han bjudit,  
men räckte det inte till alla som ville ha. X blev gramse och  
hoppade upp och bakifrån tryckte ner hans hatt. 

Cornelius historier

KG Nilson är representerad på många 
museer, i Sverige bl.a. på Nationalmuse-
um, Moderna museet, Skissernas muse-
um i Lund, Bildmuseet i Umeå, Dalarnas 
museum och Göteborgs konstmuseum. 
Utomlands finns han bl.a. i Helsingfors, på 
British Museum, i Dresden och Ingolstadt. 

Idag bor KG Nilson mesta tiden på 
Österlen, där han har ateljé och tillsam-
mans med sin hustru Ann Makander 
driver Bästekille konsthall, man firar i år 
15-årsjubileum.

Efter stämmoförhandlingarna (se pro-
tokoll bredvid) avtackades Olle Eklund och 
Björn Arnberg med blommor och present-
kort efter många aktiva år i styrelsen.

Sedan serverades lunch på restau-
rang Myntkrogen. Trevlig stämning och 
sångglädje gjorde att maten smakade extra 
bra. 

Susanne Abenius
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§ 1 Örjan Hamrin valdes som ordförande.

§ 2 Ordföranden förklarade 2016 års stämma öppnad.

§ 3 Föredragningslistan fastställdes.

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

§ 5 Till protokollförare utsågs Barbro Nordwall.

§ 6 Till justerare valdes Elisabet Ahlberg och Bertil Lindén.

§ 7 Protokollet från föregående årsstämma godkändes.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 hade delats ut till samtliga.  
 Verksamhetsberättelsen föranledde inga frågor och lades till handlingarna.

§ 9 Skattmästare Susanne Abenius hänvisade till utdelade resultat- och balans-  
 räkningar och konstaterade att föreningens ekonomi är god trots sjunkande  
 medlemsantal. Beslöts att årets förlust, - 2 167 kr, avräknas mot eget kapital.  
 Föreningens tillgångar var vid årets slut 308 315 kr och det Egna kapitalet  
 281 447 kr.

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

§ 10 Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Kerstin Storåkers.

§ 11 Ansvarsfrihet beviljades för styrelsens ledamöter för år 2015.

§ 12 Resultat- och balansräkningen fastställdes. Årets resultat blev -2 167 kr.

§ 13 Styrelsen föreslog att årsavgiften skulle vara oförändrad 125 kronor för 2017.  
 Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

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

§ 15 I enlighet med valnämndens förslag valdes styrelsen enligt följande:
 Ordförande Örjan Hamrin
 Vice ordförande o skattmästare Susanne Abenius 
 Sekreterare till 31/12 2016 Eva Asplund

PROTOKOLL från FÖRENINGEN  
Gamla Falukamraters Årsstämma 2015-04-23
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 Sekreterare från 1/1 2017  Anna-Carin Ousbäck
 Matrikelförvaltare  Marianne Karlén
 Klubbmästare  Eva Asplund 
 Klubbmästare  Birgitta Fryking Larsson
 Klubbmästare  Barbro Nordwall
 Suppleant och klubbmästare  Britt Hellstrand
 Suppleant och redaktör fram 
 till 1/1 2017   Magnus Hjelm
 Ledamot från 1/1 2017  Håkan Bjerneld 

§ 16 Som revisorer omvaldes Ann Ahlberg och Kerstin Storåkers. 
 Som revisorssuppleanter omvaldes Kjell Ängelid och Sven Hamp.

§ 17 Till ordinarie i valnämnden omvaldes Mikaela Eckered, sammankallande.   
 Anna-Carin Ousbäck avgår i valberedningen 31/12 2016. Som ny i valberedningen   
 föreslogs och valdes Magnus Viberg. Som suppleant i valnämnden omvaldes   
 Anna-Greta Bjelvestad. 

§ 18 Övriga frågor. Förslag väcktes att ett av föreningens möten läggs i Stockholm   
 och ett i Falun varje år och att en kommitté bildas i Falun för att anordna dessa   
 möten.

 Som ett försök att höja föreningens medlemsantal föreslog Anna-Greta  
 Bjelvestad att var och en av föreningens medlemmar försöker värva en ny medlem.

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

Brita Molin (1947), Arne Blomberg (1944), Anders Johansson (1940), Astrid Cervin 
Ellqvist (1947), Rune Sjödén (1943), Valter Brandberg (1947), Svante Granath (1948), 
Andreas Killander (1945), Per Wikner (1950), Ingrid Hillström (1940), Rolf Araskog 
(1943), Gunnel Bergensjö Hjelm (1951), Elisabeth Pålsson (1950), Ulla Brauner (1950), 
Kerstin Holmström(1959), Gunnel Persson (1956).

§ 20 Ordföranden tackade styrelsen för årets arbete och förklarade Årsstämman 2016 
avslutad.

Grödinge 2015-04-24

Vid protokollet
Barbro Nordwall 
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Faluns egen gudinna. Ett vackert uttryck 
använt av förre museilektorn vid Dalar-
nas museum i Falun, Örjan Hamrin, när 
han talade om den (väl)svarvade jung-
frun. På GFK:s höstmöte den 22 oktober 
möttes Örjan av en förväntansfull publik 
av Falu-entusiaster i en fullsatt hörsal på 
Myntkabinettet i Stockholm. På bordet 
bredvid talarstolen hade Örjan radat upp 
Falujungfrur representerande olika pe-
rioder i hennes liv. Efter föredraget gavs 
åhörarna möjligheter att få medhavda 
jungfrur bedömda och tidsbestämda av 
föredragshållaren.

För 75 år sedan nyupptäcktes Falu-
jungfrun av den entusiastiske Falufräm-
jaren Svante Svärdström. I sökandet efter 
en ny Falusymbol hittade Svärdström i 
ett hus på gamla Herrgårn en svarvad 
furudocka, målad med klädsel som en 
bondmora på 1800-talet, t.o.m. med en 
viss barock touch i snittet. På huvudet 

Höstmöte om Falujungfrun 

den karakteristiska hatten med chick 
 fjäder. Svärdströms efterforskning-
ar visade att Falujungfrun hundra år 
tidigare hade sålts t.ex. som friargåva, 
på marknader kring Tomasmäss. Efter 
Svärdströms fynd gjorde dockan snabb 
karriär som symbol för olika aspekter av 
Falun. Självaste kronprinsparet visade 
intresse för den sköna jungfrun.

Kommersialiseringen av Falujungfrun 
var dock något som Svärdström var ljumt 
intresserad av, men han fick ge sig inför 
Faluns mäktige patron, Stora Koppar-
bergs bergslag, som använde jungfrun 
för att saluföra Falu ättika.

Mötet avslutades med att avgående 
ordföranden Olle Eklund förärades en 
mycket speciell Falujungfru. Därefter 
dags för lunch med livgivande drycker 
och animerade samtal.

Helene Carlbäck

Örjan Hamrin omgiven av välsvarade faludamer



28

En ljusnande framtid för Gamla läro-
verkets naturhistoriska samlingar
När det gamla elementarläroverket i Falun blev ett högre allmänt läroverk 1861 fick  
den nya läroanstalen betydande donationer av växter, djur, insekter.och mineraler.  
De ordnades förtjänstfullt av lektorn G E Ahlm (död 1877), läroverksmuseet första 
 föreståndare, och utökades därefter succesivt under årens lopp, framför allt under 
1800-talets senare hälft. Under det senaste seklet har samlingarna − som kommer  
att framgå − flyttats flera gånger och även splittrats, men till innehållet i stort sett  
kunnat bevaras i intakt skick. 

Här nedan beskrivs samlingarnas omfattning med infogade historiska notiser,  
följt av avsnitt om samlingarnas förflyttningar och framtid.

Växter
Två herbarieskåp skänktes av Stora 
Kopparbergs Bergslags AB år 1862. De 
innehåller uppskattningsvis 2000 växter 
med namn som läkaren och botanikern 
A F Regnell (1807−1884), många kända 
Dala-botaniker men också Lars Levi 
Laestadius (1800−61, laplandspräst och 
framstående botaniker) som insamlare 
på växtetiketterna. I de ursprungliga 
samlingarna fanns växtarter insamla-
de av C G Kröningssvärd (1786−1859), 
utgivaren av den första tryckta dalaflo-
ran, Flora Dalecarlica, år 1843. (Linnés 
Flora Dalekarlica trycktes i Örebro först 
år 1873 från ett handskrivet manuskript 
daterat 1734 och arkiverat i London.) 
Kröningssvärds samling har senare tid 
överförts till Uppsala Universitet. 

De donerade herbarieväxterna skänk-
tes av betydande män i staden, vilket 
borgade för hög kvalitet. Lektorn Erik 

Ett av herbarieskåpen med en förnämlig samling  
av kollekter.
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Almquist kunde därför flitigt hänvisa till 
s k beläggexemplar i läroverkets herbari-
um så sent som 1949, när han utgav sin 
Dalarnes Flora. En av de ursprungliga 
donatorerna var född under senare häften 
av 1700-talet och flera andra under tidigt 
1800-tal. Herbarieväxter från 1700-talets 
slut, i dag mer än 200 år gamla, kan där-
för finnas i växtsamlingen. 

Dalarnas Botaniska Sällskap har vittnat 
om samlingarnas kvalitet och betydelse i 
vår tid. I Tomas Ljungs redogörelse för en 
herbariekväll i Lugnetskolan år 1993 sägs 
det, ”att då dörrarna till de gamla herba-
rieskåpen öppnades en botanisk julafton 
hade börjat! Bland alla de fynd som av 
den alltmer upphetsade lilla församlingen 
hälsades med små skrik, flämtningar och 
häpna skratt fanns inte bara fjällnycklar 
expertbestämd av självaste Nannfeldt (J 
A Nannfeldt, Uppsala-professor i bota-
nik 1904−1985) utan en lång rad andra 
vackert pressade kollekter av mer eller 
mindre mytiskt slag. Från Dalarna kunde 
vi lirka fram sådana legendariska saker 
som höstlåsbräken från Båtsta i St. Tuna, 
honungsblomster från Boda samlade av 
L G. Clason, Gullan Krutmeyers skogsfru 
från Vika och ormtungan från Stängseln 
i Bjursås. För oss som slitit med alla 
artlistor och sammanställningar inom 
hotartsprojektet, kom aftonen att påmin-
na om ett släktmöte över gamla bortglöm-
da familjealbum. Arken bar alla de kända 
gamla dalabotanisternas namn och det var 
med en stark känsla av att vara arvtagare, 
som vi till sist bröt upp”.

Tomas Ljung skriver även ”att växtsam-
lingar var en av hörnstenarna inom 
biologiundervisningen i det gamla 
läroverkssystemet alltsedan Linnés 
dagar och fram till ca 1950. Det innebar 
att läro verkseleverna under året skulle 
samla in och pressa växter, som regel ett 
hundratal arter. För många var herbari-
eredovisningen på hösten ett hot, vars 
skugga vilade tung över sommarlovet. 
Men i Falun, liksom i alla andra städer 
fanns efter gammalt en botanisk bytes-
förening, som tillhandahöll färdig-
pressat och ettiketterat material för en 
rimlig penning till elever, som av en 
eller annan anledning ej uppnått det 
föreskrivna antalet arter. Bytesfören-
ingens huvudsakliga uppgift var annars 
att hålla kontakt med landets övriga 
bytesföreningar. En mycket omfattande 
växtbytesverksamhet försiggick mellan 
städer och orter i landet. De botaniska 
lärosätena i Uppsala och Lund utgav 
den s k poängförteckningen i vilken alla 
svenska kärlväxter fanns uppräknade 
i en skala från 5 till 100. Här kunde 
man snabbt se vilket värde en växt i ens 
hemtrakt betingade och utifrån detta 
värdesattes hembygdens rariteter. En 
fornklint från Dalarna kunde väl hävda 
sig emot t ex en gotlandsranunkel men 
knappast mot en baggsöta. Åkerklätt 
uppbar i poänglistan från 1871 lägsta 
möjliga poäng, dvs 5”.

Under redaktörens skoltid på 
1940- talet hade kravet sänkts till tio 
växter att samlas in under sommarlovet. 
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En av klasskamraterna tillbringade sitt 
sommalov utan tanke på pressade växter. 
Dagen innan skolstarten slog tankens 
kranka blekhet honom och i desperation 
och i föräldrars frånvaro lyfte han tio 
plantor från krukor på hemmets fönster-
brädor, försökte torka dem i gasugnen, 
klistrade upp det skrämmande resultatet 
− i förekommande fall med vidhängande 
lök − på ettiketterade ark och lämnade in. 
Men biologiläraren, Gunnar ”Luffarn” 
Sjöstedt, tappade inte fattningen utan 
påpekade: ”Du har lämnat in ett mycket 
dåligt hortorium. Det var inte uppgiften. 
Det finns fortfarande tio växter i natu-
ren, som kan samlas in och pressas och 
ingå i ditt herbarium 
trots att det är höst. 
Marsch!” 

Insektser
Även den ursprungli-
ga insektinsamling-
en ordnades av C E 
Ahlm. Ur samlingen, 
som blev kraftigt 
skadad av tidens tand, 
räddades de använd-
bara exemplaren 
av biologiadjunkten Einar Klefbeck på 
1930-talet och insattes i den referens-
samling av insekter av olika ordningar 
han överlämnade till läroverket. I refe-
renssamlingen finns en unik kollektion 
av skalbaggar insamlade av Klefbeck, en 
av Sveriges främsta dåtida experter på 
området (Se Årsskriften 2012, sid 32). 

 Under 1990-talet blev insektsamlingen 
åter föremål för en omfattande restaure-
ring. Från en rapport, uppsatt på insidan 
en av dörrarna till förvaringsskåpet, 
framgår att dåvarande biologi-lärararen 
Stig Johansson tillsammans med sina 
elever Erik Jonsson och Henrik Yngves-
son utfört ett stort arbete för att bevara 
kanske 15000 insekter för framtiden. 

Ägg
C E Ahlm lade även grunden till äggsam-
lingen, som utökade under årens lopp 
till att i dag omfatta tusentals ägg. Sam-
lingen bestämdes och ordnades vid flera 
tillfällen under medverkan av konstnä-

ren Stig Borglind 
(1895 − 1965). Rudolf 
Zeitlers skriver i sin 
biografi över Borg-
lind från 1948 (sid 
11), att ”I skolan in-
tresserade sig Borg-
lind mest för biologi. 
Lektorn i detta ämne, 
Hjalmar Möller, hade 
stort inflytande över 
sin elev, vars håg för 
naturstudier han på 

mångfaldigt sätt uppmuntrade. Bland 
annat fick Borglind i uppdrag att ordna 
skolans samlingar av fågelägg. Den i 
unga år grundlagda inriktningen på bo-
tanik och zoologi har satt påtagliga spår 
i Borglinds konst.” Konstnären deltog 
även vid en updatering av samlingen 
1956. 
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Snäckor
Snäcksamlingens historia är oklar 
men går antagligen tillbaka till 
samlingarnas tillblivelse. Ett tusental 
snäckor finns bevarade. 

Lavar
Det finns ett hundratal lavar i sam-
lingen. 

Planscher
Omfattar ett tjugotal klassiska plan-
scher för biologiundervisningen. 

Djur
Många av de tidigast donerade djuren 
finns fortfarande 
kvar. Samlingen 
 utökades under 
tiden lopp genom 
årliga donationer.  
K. Vetenskapsakade-
min skänkte många 
dublettexemlar ur 
sina samlingar av 
däggdjur och fåglar 
och Domänstyrelsen 
två kungsörnar, som 
olagligt skjutits trots 
att fågeln var totalt fridlyst.  
En bäver som blivit överkörd i  
Malung 1957 är bland de sista för-
värven. Den legendariske rektorn 
Dahlbäcks hund Prick konserverades 
och införlivades i samlingarna mot 
1800-talets slut. 

Mineraler 
Omfattar − inte ovänta i en gruvstad − 
ett tusental skänkta exemplar, t.ex. av 
bergmästaren Tiberg.

Samlingarnas skiftande öden
Samlingarna har varit hotade vid mer 
än ett tillfälle. Redan på 1920-talet blev 
de uppburna på gamla läroverkets vind, 
sedan andra aspekter av biologin ansågs 
vara viktigare i undervisningen. De såg 
inte dagens ljus förran 1936, när ett 
nytt naturhistoriskt museum inrätta-
des i den nybyggda institutionsbygg-
naden. Efter gymnasiereformen 1971 
flyttade samlingarna till det nybyggda 

gymnasiet i Lugnet. 
Flytten föregicks 
enligt Tomas Ljungs 
artikel i Trollius av 
heta diskussioner i 
kollegierummet om 
samlingarnas ”vara 
eller icke vara”. I Lug-
netgymnasiet blev de 
konserverade djuren 
placerade i en stor 
glasmonter i skolans 
entre men herbarie-

skåpen, samlingarna av insekter, ägg, 
snäckor, lavar och undervisningsplan-
scher hamnade i ett källarutrymme. 
Mineralsamlingen hamnade i Haralds-
bogymnasiet. 

Så kom 2000-tales första decenium 
med minskande årskullar i Lugnet-
gymnasiet, budgetnedskärningar och 
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inventering av utrymmen för eventuell 
uthyrning. Samlingarna i källaren kom 
i sökljuset. ”Torkade växter, insekter 
spetsade på nålar i små glastäckta lådor 
används inte längre i undervisningenI 
Kan gå till soptippen!” Trots att syn-
punkter framfördes om samlingarnas 
historiska värde, bl.a. av redaktören, 
såg det mörkt ut. Dalarnas museum blev 
den räddande ängels med Gamla Falu-
kamraten Örjan Hamrin som välplace-
rad förmedlande länk. Hösten 2011 blev 
samlingarna i  Lugnetgymnasiets källare 
transporteras till Kopparvågen utom 
räckhåll för byrokratiska idéer. 

Men historien slutar inte där. Sedan 
Dalarnas museum granskat sin fram-
tida målsättning stod det klart att 
gamla läroverkets naturaliesamlingar 
inte passade in i bilden. Under samma 
period fanns framskridna planer på att 
riva den stora utställningsmontern med 
konserverade djur och fåglar i Lugnet-
skolan och frakta bort utställningsob-
jekten Ödets skickelse gjorde att den 
naturvetenskapliga undervisningen vid 
Haraldsbogymnasiet flyttades till Lug-
netgymnasiet. Därmed fanns det lärare 
med naturvetenskaplig utbildning på 
plats med rätt förståelse för värdet av en 
gammal naturaliesamling. Per Paulsrud, 
en av lärarna, och hans kollegor tog 
kontakter med skolledning och muse-
um. Det lyckade resultatet blev att den 
gamla naturaliesamlingen, ”spridd för 
alla världens vindar” nu åter finns under 
samma tak efter nära ett halvsekel och 

kan beskådas i montrar i Lugnetgymna-
siets ingångshall. Per har även ställt ut 
gamla inventarier från fysik-, kemi- och 
geografiundervisningen. Redaktören lyf-
ter på hatten för Pers och hans kollegors 
insats, en beundransvärd kulturgärning.

Framtiden
Vid en träff i Stockholm under hösten 
2011 med ett tjugotal kamratföreningar 
vid gymnasieskolor ställde redaktören frå-
gan:”Hur många gymnasier har bevarat 
sina gamla naturaliesamlingar?”. Resul-
tatet: konserverade djur, tre (en i Falun); 
herbarier, ett (i Falun); insektsamlingar, 
en i Falun; äggsamlingar, en i Falun; 
mineraler, en i Falun Det gamla undervis-
ningsmaterialen i Falun är därmed unika, 
bara det ett gott skäl att bevara dem för 
framtiden. 

Men även ett annat intressant framtids-
perspektiv har dykt upp. Under de senaste 
deceniet har det mänskliga genomet 
kartlagts även i mycket gammalt materi-
al, som t ex från Tutankamon och hans 
föräldrar. Den undersökningen visade att 

En av montrarna med gamla instrument.
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Källor

Eva Asplund. Bilder.

Einar Klefbeck. Läroverkets naturhistoriska  
samlingar. GFK:s Årsskriften 1958, s. 57. 

Samuli Lehtonen, Åbo Universitet. Information  
om metoder för extraktion av genetiskt material  
från herbarieväxter. Personligt meddelande 2011.

föräldrana var syskon och ändrade historie-
skrivningen efter mer än 3000 år. 
Nu våras det ”genetiskt” även inom 
biologins område, sedan genteknolo-
gin utvecklats enormt under det senaste 
deceniet och metoder finns för att utvinna 
genetiskt material för analys från konser-
verade djur, växter och insekter. Därmed 
kan nya frågor ställas, som exempelvis: Är 
blåklockan, Dalarnas landskapsblomma, 
genetiskt densamma i dag som för 200 
år sedan? Är ”fjärilns vingar uti Haga” 
genetiskt desamma,som på Bellmans tid? I 
vilken omfattning har miljön påverkat växt- 
och djurrikets arvsmassa under de senaste 
århundradena? Sådana frågorna kan nu 
bli besvarade vid jäm förande genetiska 

undersökningar av  dagens varianter och 
deras motsvarigheter i naturhistoriska 
samlingar inklusive den i Lugnetgymna-
siet. Resultaten kommer att ge Linnés 
två-staviga klassifikationssystem en tred-
je dimension och en tidsaxel. Spännande!

De återuppståndna skolsamlingarna 
från gamla läroverket i Falun i Lugnet-
gymnasiet bör därför ha en lysande 
framtid som länk till tidigare undervis-
ningstraditioner och som en referens-
källa för historisk, botanisk och genetisk 
forskning, värda sin vikt i guld jämfört 
med de gamla kopparmynten, som pas-
serade vågen vid Hälsingtorget, där delar 
av samlingrna fick sin tillflykt under en 
hotande period. 

Magnus Hjelm

En klasskamrat i 2:5 tog med en död huggorm som placerades under 
klassboken på katetern. När vår lärarinna Hertha Humble flyttade på 
boken försvann hon med ett skrik ut i korridoren. Efter ett par minuter 
öppnade hon dörren på glänt och frågade ”har ni tagit bort den” vilket vi 
hade. När vi gick hem från skolan tog vi med oss ormen till Lustigknopp 
och stoppade den i ett brevinkast på 4:e våningen. Vi ringde på och 
sprang ner i källarens soprum och kunde där plocka upp ormen igen. 

Cornelius historier

Tomas Ljung. Skolherbariet - en hotad och för-
summad resurs. Trollius. Dalarnas Botaniska 
Tidskrift 1994.

Per Paulsrud. Personligt meddelande 2017.
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Så säger några av 1966 års studenter 
vid Falu Handelsgymnasium (FHG), 
som firade 50-årsjubileum lördag 28 
maj 2016. Omdömena ovan vittnar med 
 eftertryck om att arrangörsgruppen, med 
Bozenna Meczynski som primus motor, 
lyckats med arrangemanget! Handels-
gymnasium finns inte längre men det 
kändes angeläget att hålla minnet av den 
skolformen vid liv.

Förberedelserna började redan 
hösten 2014 med att spåra upp alla 
presumtiva deltagare. Efter ett idogt och 
omfattande arbete kunde alla hittas. 
Uppslutningen till jubileet blev över för-
väntan. Drygt 50 personer, dvs nästan 
hälften av alla inbjudna, deltog och de 
kom från alla möjliga håll i Sverige och 

världen. Även en av de kära lärarna var 
med och firade.

Jubileet tjuvstartade med förfest 
fredag kväll på puben Pitcher´s, med en 
uppsluppen stämning. De flesta hade 
inte setts på 50 år och återseendet blev 
mycket glädjefyllt med många glada 
tillrop och kramar.

Lördagen inleddes nostalgiskt på  
FHG:s gamla skola (Östra skolan) med 
välkomstdrink, fotografering, parenta-
tion och mingel. Efter lunch i Kristine-
hallen gick eftermiddagen i kulturens 
tecken med buss till världsarvet Falu 
Gruva. Programmet där bestod av musei-
besök, tipspromenad med 60-talstema 
runt Stora Stöten och välförtjänt fika med 
prisutdelning på Geschwornergården.

Ljuva 60-TAL!

”För mig var det självklart att åka från Schweiz för detta  
jubileum i min barndomsstad. Man ville ju träffa tjejerna, som  

var så fina när man gick i skolan, och se hur de ser ut idag.”

”Det var så fantastiskt trevligt! Vilket minne att ta med sig.”

”Till min egen förvåning och förtjusning blev det två  
minnes värda dagar.”

”Jag blev verkligen positivt överraskad; annars är jag lite  
skeptisk till sådana här arrangemang. Men det blev mycket  
trevligt, inte minst på puben kvällen före. Så roligt att träffa  

gamla skolkamrater så här efter 50 år!”

”Alla fick vi tillfälle att dela våra minnen med varandra - av Falun,  
av skolan och av kamraterna - både enskilt och tillsammans.”
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HAL studenter: 50-år efter 
studentexamen. 

Efter några timmars vila var det 
dags för ny välkomstdrink, middag 
och underhållning i Dalasalen. 
Kvällen (natten för vissa) avrunda-
des på Officersmässen med kaffe, 
barservering och spontan dans till 
förnämlig orkester. FHG:s gästspe-
lande jazzvokalist – Ulla Källbäck 
– gjorde stor succé!

De som orkade och ville kunde 
på söndagen ta en tur på Runn med 
Slussbruden (dvs båten).

Lunchen, middagen och avrund-
ningen på Officersmässen arrang-
erades gemensamt med Högre 
Allmänna Läroverket (HAL).

Många uttryckte att det absolut 
bästa med 50-årsfirandet var att den 
fina FHG-stämningen levde kvar, 
och de ville gärna se en fortsättning 
i någon form. 

Länge leve FHG-andan!      
Bozenna Meczynski

En realskoleträff i Falun i ljuvliga maj 
2013 gav mersmak. E-posten gick varm: 
”Kan inte några vänliga själar se till att vi 
får träffas snart igen?” 

En kärntrupp, en trojka, sammanstrå-
lade ett år senare för att planera det stora 
studentjubileet 1966-2016 i Falu högre 
allmänna läroverk. Mötesplatsen för den 
inledande planläggningen var kanske 
inte den mest konventionella. I Marga-
reta Linders simbassäng på Granvägen 
i Falun diskuterades den första viktiga 
uppgiften: Hur få tag på kamrater från 
de åtta avgångsklasser, som befolkat 
studentexamens fyra dagar i maj 1966? 
Jo, man kontaktar Göran Krantz, känd 
bland GFK:s medlemmar. Vad denne 
man inte vet om folk i Falun, från såväl 
äldre som nyare tider, är inte värt att 
veta. Med benäget bistånd från Göran 
fick jubileumsplanerarna fram digra 
listor och skickade ut inbjudningar till 
efterkrigstidens barnrikekull i Falun. I 
slutändan blev det 62 studenter och två 
lärare som dök upp. 

Snart utökades trojkan till en plane-
ringskommitté. Var och en drog sitt 
strå till stacken. Och den 27 maj 2016 
började så jubiléet. En fest i dagarna tre. 
Fredagskvällens informella och till synes 
anspråkslösa mingel på lokal med utsikt 
över Faluån, blev den laddade början till 
en jubileumsfest, där lusten att få veta 
mer om varandra och få umgås bara steg. 

Dan Pederson, Bozenna Meczynski,  
Håkan Andersson och Gustaf Eisen,  

glada organisatörer av ett lyckat jubileum.
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På lördagsförmiddagen skålades det i 
bubbelvin och lektes det Quiz i lärover-
kets aula. Frågorna försatte oss tillbaka 
till 1966: Vilken låt låg i Tio-i-topps tät 
och vem var ledande politiker i Sverige 
just då? Vi lade pannorna i djupa veck 
och löste gåtorna i stilla mummel, 
grupp för grupp, så gott vi kunde. 

Eftermiddagens promenad med Ör-
jan Hamrin förde oss in till det allra he-
ligaste i Bergalid: frimurarnas styrelse-
rum. Omväxlande tog kamraterna girigt 
in kunskaper om ljuvliga Falun och 
frimurarnas ditintills okända ritualer, 
omväxlande pratade vi med studenter 
vi inte sett på femtio år. Och vi skrat-
tade lyckligt över att plötsligt känna 
igen dem, som vi de första minuterna 
tyckt att vi aldrig sett förut. Någonstans 
har vi människor en kärna som aldrig 
förstörs!

Lördagskvällen bjöd på stor och 
pampig jubileumsmiddag, tillsammans 
med Falu handelsgymnasiums likaledes 
femtioårsjubilerande kamrater.  

Från Dalahallens mat, dryck och högljutt 
sorlande med åtföljande underhållning 
från scenen, förflyttade vi oss till gamla 
Officersmässen, ett stenkast därifrån. 
En av de jubilerande kamraterna, Calle 
Wetterhall, bjöd på dansmusik med åtta-
mannaorkester. Här eldades vi av jazz och 
swing. Som ingångslåt spelades en hjärt-
slitande version av Im Zigeunerlager (var 
något öga torrt då?), och i andra rum pra-
tades det vidare på teman som Vad gör du 
nu? Vad gjorde vi då? Vem är du? Och vem 
är jag? Och vad är livets mening? Bildspel 
rullade med minnen, minnen, minnen, 
och baren bjöd på livgivande drycker till 
generösa priser. Vid ettiden vandrade de 
sista jubileumsfestarna ut i den doftande 
majnatten.

Falu Högre Läroverks femtioårsjubile-
rande studenter gav dock inte upp så lätt. 
Dagen därpå begicks båtutflykt på Runn 
med m/s Slussbruden. En sista möjlighet 
att få avsluta samtal och kanske börja nya. 
Sedan vidtog avskedskramarna.

Vid jubileumstangenterna Helene Carlbäck

För foton från jubiléet och annan spännande info hänvisas till www.student jubileum2016.se. Där finns  
också ”Route 66” som framfördes på hexameter av latinstudenten Mats Lindberg under jubileumsmiddagen. 
Ett strålande tids dokument! 

Cornelius historier

Rektorskan Vikar tjänstgjorde ibland som vikarie. En kall vinterdag när 
hon kommer in i vårt klassrum snubblar hon nästan omkull eftersom 
hennes tjocka skära underbyxor hade halkat ner på fotknölarna.  
Vi hade svårt att hålla oss för skratt när hon hastigt försvann  
ut men återvände snart troligen utan de varma byxorna.



37

Anders Prags Storskola

Utdrag från marin- och stadsläkaren Anders Prags dråpliga skildring 
av skoltiden i Falun, nedtecknad från minnesbilder vid en mogen 

ålder av 70 och utgiven i bokform av hans sonson, Svante Prag 2013  
har tryckts i Årsskrifterna för åren 2013 och 2015. Här kommer ännu 

ett  avsnitt med axplock från läroverkstiden.  
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Anmärkningar
I storskolan förekom olika slags bestraff-
ningar. I de lägre klasserna fick man för 
det mest en ”orre” eller blev ”luggsliten” 
och det var man nöjd med, ty då kom 
ingenting i klassliggaren eller anmärk-
ningsboken. Ända upp i sjätte klass hän-
de det att dessa affliktiva straff utdelades, 
men i så hög klass var det bara ”Daljen 
med käppen och eden på läppen” som 
dängde till och det kunde nog kännas. 
Men det gjorde ingenting. Jag fick en 
gång ett käpprapp i skallen, så jag blev 
yr men tog det hellre än anmärkning. 
Varningar infördes i klassliggaren, likaså 
anmärkningar som dessutom infördes 
i anmärkningsboken som sedan skulle 
vidimeras av målsman. Och det var inte 
muntert att komma hem till sin oändligt 
snälla pappa och be honom vidimera. 
Efter ett visst antal anmärkningar flyt-
tades syndaren ned i ”strykklass”, d v s 
vid nästa förseelse lades den felande upp 
på ett bord och rektor själv i egen hög 
person skötte rottingen. Det var ytterst 
sällan det hände, men det hände en gång 
i min äldre brors klass. En lärjunge hade 
fått sina rapp av överheten som sedan 
med en förmaning avlägsnade sig. Kvickt 
sprang den avstraffade till dörren och 
tog av varje klasskamrat hedersord på 
att inte berätta för någon om hans skam 
och nesa. Alla höllo obrottsligt sitt löfte, 
trots att det var en klass på några och 
tjugo lärjungar. Min bror berättade det 
för mig då femtio år hade gått, ty då får 
ju historiska fakta läggas i dagen!

 Jag tycker nog att anmärkningar delades 
ut litet för frikostigt, åtminstone för min 
del! Det var egentligen bara lekfullhet 
som hellre kunde gett anledning till ett 
nyp i örat eller en ”orre”. Särskilt kom-
mer jag ihåg en rätt lustig ”anledning”. 
Elis och jag sutto bredvid varandra med 
ryggen mot en låst dörr som skilde oss 
från nästa klassrum. Vi lyckades peta 
undan skölden som täckte nyckelhålet, 
så att vi kunde se in i den klassen. Det var 
före lektionens början, trodde vi, och vi 
såg pojkarna sitta på sina platser alldeles 
för snällt och stilla enligt vår åsikt. Då 
”buade” vi mycket hårt. Buade i nyckel-
hålet och tittade ömsevis in och gladdes 
åt den förvirring som buandet åstadkom. 
Pojkarna visste tydligen inte varifrån det 
hemska ljudet kom, men det blev snart 
uppenbart, ty in till oss störtar deras 
lärare i hög grad ”sinnu” och överraskar 
oss mitt i vår rolighet. Det blev anmärk-
ning, men det räknades mig inte till last 
hemma, ty Elis satt ju i samma båt som 
jag och då kunde det inte vara så farligt. 

Gymnastik
Kapten O F Lagergren var gymnastik-
lärare. Och hos honom var jag favorit. 
Han var en mycket smärt, elegant och 
mycket välklädd man, ofta skrudad i 
jacquette. Vågigt, lätt gråsprängt, tätt hår 
och ett långt, vackert, väl ansat, rödblont 
skägg. Fina, aristokratiska anletsdrag 
och ett vackert leende, då det så ville sig. 
Hans arbete var inte lätt, ty gymnastik-
drullar fanns det gott om. Man kom den 
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tiden inklampande i stövlar och vad som 
helst för skotyg och ”Kaptis” förtvivlan 
var stor. Så småningom lyckades han 
förmå pojkarna att skaffa gymnastikskor. 
Det togs mått och köptes ett stort lager, 
så att kostnaderna kunde nedbringas. 
Några nyheter i gymnastikhänseende 
kom ”Kaptis” inte med, men redskaps-
gymnastiken var populär, såsom hopp 
över häst, överslag på plint etc. För min 
del tyckte jag gymnastik var det roligaste 
ämnet. Det hände också, att vi var några 
stycken som gick till kapten L för att låna 
nyckeln till gymnastiksalen och där öva 
frivillig redskapsgymnastik på kvällarna. 
Eget nog så var det till en början mest 
den fruktade ligan från tobaksfabriken 
som visade detta intresse. 

Ett par olycksfall var jag ute för. Vi 
hade ibland satsbräde till hopp över 
häst och en gång, då jag skulle hoppa, 
passade en kamrat på att skjuta satsbrä-
det ett gott stycke tillbaka. Jag kom i full 
fart, märkte inte att satsbrädet stod långt 
ifrån hästen, klämde i, susade fram med 
händerna famlande i tomma luften och 
slog i gumpen på hästen med bröst och 
maggrop. Tappade andan, kroknade, 
försökte springa mot utgången, men 
svimmade och föll i tamburen. Då jag 
kom till sans, satt jag i ”Kaptis” knä, han 
baddade mig i ansiktet med vatten och 
talade mycket hårda ord om den lymmel 
som hade makat undan satsbrädan. Jag 
fick aldrig reda på vem det var och ville 
heller inte veta det. Han kanske var star-
kare än jag!

Andra gången var under florettfäktning. 
Vi fäktade nämligen både med florett, 
sabel och bajonett. Då vi under fäktning 
skulle undervisas om någon speciell 
stöt, så togs någon av pojkarna fram, 
kaptenen gjorde stöten och så fick man 
göra stöten på kapten. Därefter inövades 
paraden. Jag togs ofta fram i och för de-
monstration. Vid ett tillfälle missförstod 
jag ”Kaptis”. Han hade instruerat parad, 
men jag trodde att först nästa stöt skulle 
pareras och att kaptenen först skulle de-
monstrera stöten utan parad. Han gjorde 
ett snabbt utfall och träffade mig i ögat. 
Det blev svart omkring mig, jag hörde två 
floretter falla till golvet och svimmade. 
Vaknade ånyo upp på kaptenens knä, 
 under det han baddade mitt öga med 
snö. Sedan följdes vi till apoteket, där 
han köpte bly- och rosenvatten och så  
låg jag hemma någon dag och baddade. 
Men ögat såg fult ut. 

Bajonettfäktningen avlöstes av flo-
rettfäktning och denna av sabelfäktning. 
Naturligtvis kunde ej annat än de allra 
första grunderna medhinnas, men jag 
tror att det hade sin nytta med vad man 
fick lära av påpasslighet och snabbhet i 
vändningarna. 

Studentexamen 1891
Det kan nämnas att rektor, då han 
genomgick de svenska scripta, inledde 
processen med att säga: ”Återigen kan 
jag konstatera det egendomliga förhål-
landet, att vid denna viktiga skrivning 
Bibelns ord besannats: ’De yttersta  
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skola vara de främsta och de främsta 
de yttersta’.” Ett par av de styvaste hade 
skrivit så dåligt, att om ”de yttersta” 
skrivit på det sättet, så hade de stupat. 
Men jag klarade mig fint! Jag var ju 
bland de yttersta. 

Så kom den stora dagen, då det skul-
le visa sig om man var ”mogen”. Om 
själva examen är inte mycket att säga, 
annat än att som censor fungerade bl a 
Oscar Montelius (1843 – 1921). (Det 
var tydligen hög klass på censorerna, 
Montelius var vid examenstillfället 
riksantikvarie, 
och medlem av Svenska Akademin. 
Red). Han delade ut lappar, vilkas text 
skulle översättas till franska. Det var 
krångliga, frågande satser med nega-
tion. T ex ”Har han icke givit henne 
det?” Det var ju inte krångligt, bara man 
fått sitta i fred, men under tiden skulle 
den ene efter den andre stå upp och 
rannsakas. ”Pater” Sundsten reage-
rade efter en stund och sade hövligt 
men bestämt: ”Jag får göra professorn 
uppmärksam på, att lärjungarna är 
godkända i skrivningarna och att något 
vidare skrivprov inte är befogat.” Efter 
ett kort replikskifte slopades lapparna. 
Det gjorde ”Pater” bra. 

Dagens glädje fördystrades dock 
genom att en av oss 8 abiturienter 
underkändes på grund av genomgåen-
de svaga betyg, dock intet underbetyg. 
Detta var, tyckte vi, ej rätt och denna vår 
åsikt anammades längre fram i tiden 
av ecklesiastikminister Engberg som 

fabricerade studenter av sådana som 
underkänts i allmän mogenhet. 
Efter studentexamen vidtog den övliga 
nedkröningen av gymnasistmössor som 
genast slets i trasor av skolpojkarna nere 
på skolgården och därefter hissandet av 
de lyckliga studenterna. Därefter satte 
sig tåget i gång, först Dalregementets 
musikkår, därefter största och starkaste 
gymnasisten som fanbärare och så stu-
denterna i ordnade led. Därefter skolpoj-
kar och alla möjliga samhällsmedlem-
mar, precis som en vaktparad. Hela tiden 
spelades studentsången, som alltid i 
orkester ligger för högt för unison sång, 
vilket resulterar i rätt mycket vrål. Gata 
upp och gata ned gick tåget som slutli-
gen upplöstes på Stortorget. Var och en 
gick så hem till sitt att äta sin kvällsmål-
tid. Efteråt var det fest på ”Kullen” och 
jag minns att 120 flaskor punsch konsu-
merades. Hur mycket vatten minns jag 
inte. Vi hade dock god hjälp av vänner 
och bekanta. Även gymnasisterna fick 
utan att frukta efterräkningar tära sitt 
“quantum”, som i många fall verkligen 
var ”satis” (quantum satis: tillräcklig 
mängd, Dagen därpå var vi inbjudna till 
middag hos landshövding Treffenberg 
på residenset samman med lärarekolle-
giet. Kollegialt. Något studentkort togs 
inte. Vi såg inte presentabla ut. 

Anders Prag



41

Nya medlemmar 
Namn   Examensår  Skola
Anne Louise Ahlgren   1961  Falu HAL
Sten Aleman   1977  Falu HAL
Östen Andersson   1967  Falu HAL
Christer Ekdahl   1967  Falu HAL
Ann Kristine Ekman   1964  Fala HAL
Birgitta Erixon   1967  Falu HAL
Jan Hedegård   1965  Falu HAL
Karin Hedgårds   1967  Falu HAL
Lars Åke Hedström   1967  Falu HAL
Anders Hellstrand   1965  Falu HAL
Helena Hellstrand   1966  Falu HAL
Inga Hellsvik   1966  Falu HAL
Hans Kajblad   1967  Falu HAL
Gudrun Kajblad   1966  Falu HAL
Bengt Klingberg   
Gerda Kuylenstierna   1965  Falu HAL
Per Arne Norman   1966  Falu HAL
Elisabeth Nyström Kronberg 1966  Falu HAL
Inga Reutersköld   1962  Valhalla
Bertil Sjödin   1967  Falu HAL
Eva Svanborg   1967  Falu HAL
CarlWetterhall   1967  Falu HAL

Avlidna som kommit till vår kännedom

Namn Född  Examen Klass Skola
Curt Berglund 1931 1951 RIII3 a Falu HAL
Ulla Brauner 1931 1950 RIII3 b Falu HAL
Lennart Böhme 1925 1945 LIV4 Falu HAL
Kerstin Holmström 1939 1959 AIII3 Falu HAL
Lalla Hård af Segerstad 1938   Valhalla
Göthe Liss 1935 1955 RIII3 Falu HAL
Gunnel Persson 1936 1956 LIV4 Falu HAL
Kurt Östlund 1960  AIII3 

Medlemsskap 31/12 2016: 410 medlemmar.

Rättelse: Matrikeluppgifterna i Årsskriften 2015 avser år 2015,  
inte som angivits 2013 och 2014.   

Ändringar i matrikeln 2016
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HEDERSLEDAMÖTER (Årtalet för utnämningen inom parentes) 
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), Olle Eklund (2016).
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Vid nyttjande av våra annonsörer tala om att Du är från GFK.
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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


