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Falun Norra station lyder numera uncler stationsinspektoren vid Faluns Central. Anläggningarna i sin helhet övertogos av statens järnvägar
den 1 juli 1948.
Personal vici Falun C: stins,2 fsts,5 sts,3 fknt,
12 knt,8 knr,6 stfm,21 tb, 105 stk,3 kv,2 effvå;
vid Falun N: 1 l<nt, 2 stk. Trafikens omfattning
var 1949 vid Falun C: 182.643 f örsåicla biljetter
och 369.579 godsexpeclitioner; vid Falr-rn N: 6.442
f örsålda bil jetter och 28.031 goclsexpeditioner.
Falun var reclan tidigt en betydelsefull ort genom den från 1300-talet bearbetade koppargruvan. Stadsprivilegier erhölios dock först år 1624.
Sedan gruvan förlorat i betydelse märktes en
nedgång, men från och med Gäv1e-Dala järnvägs
tillkomst 1859 började en kraftig utveckling. Befolkningssiffran var 1857 4.610, 1870 6.203, 1887
7.613, 1913 12.091, 1937 13.692, 1950 16.466. Stadens

industri är mångsidig, men omfattar få större företag. Framför I allt kan nämnas metallindustri,
kemisk industri, (svavelsyreverk, rödfärgsverk,
vanadinsyrefabrik), boktryckeriindustri. Faluns
största företag är Svenska Järnvägsverkstädernas
lokomotiv-, vagn- och maskinfabrik strax utanför

hörda bergskolans hus, sorn nu tjänar som r
borgarhus och konsthali samt gan'rla teatern, ,
frjlcl 1828. Falun iir ett viktigt busscentrum
c:a 16 busslinjer.

WERNER, TORSTEN AXEL HARALD, stati
rnspektcr.
Föcld den 1 september 1898 i Lidhult, Kr
bergs län. Anställcl vid BJ som tev i Deje
vid Göteborg B:s 1919, sts 1920, vid trafike
Göteborg 1926, bra i trilipstacl 1932, fbra
stins i Falun 1946, vid SJ 1948. Avlagt stuclent
men. Styrelseledamot i Filipstads Samrealr
1944-1946, sekr i Filipstads stads och Berg
turistför'ening 1943-1946, ledamot av före
nämnden vid 35 ts sedan 1948. Examinator
för tk1 1932-1946.

AHLIN, EVERT WALDEMAR, trafikbiträcle
Född den 18 april 1902 i Grycksbc, Kopparl
län. Anställd vid GDJ i Falun 1919, i Mora-I
1924, ord stk i Rättvik 1932, i Falun 1941, ti
SJ 1948. Ledamot av arbetarkommunen i Rä

stadsgränsen. I Falun har Stora Kopparbergs
bergslags AB sitt stora huvudkontor och centralIabcratorium. Av skolcr kan nämnas folkskollärarinneserninarium, småskoleseminarium, högre
allmänt 1äroverk olli komrnunal flickskola. Staden har 1änslasarett och strax utanför staclen ligger Högbo centralsanatorium. Av stadens sevärdheter märkas Stora Kopparbergs ber:gslags än-

läggningar, t. ex. Gruvkyrkan, museum

med

Bergslagets industrihistoriska samlingar, Kopparvågen, ursprungligen från 1633, men viisentligen
från 1762. Vidare kan nämnas den numera upll-
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