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U ppbro tt och återkom st . . . Komminister K arl-Erik Bergkvist 
lämnar Skattungbyn för a tt bli kyrkoherde i sin hembygd Enviken.
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Ur Orsaboken del III

Hanser Linas vallåt av Hanser Lina
I förra num ret av Skoltidningen fanns 

en artikel om orsalåtar på skiva. Om 
Hugo Alfvéns Dalarapsodi fick vi veta, 
a tt där fanns många gamla låtar från 
Orsa. Först när artikeln kommit i tryck 
erinrade vi oss, a tt den vackra inled- 
ningsmelodin ju  också kommer härifrån, 
och att det är vår egen sångerska H an
ser Lina Göransson, som i sin ungdom 
har komponerat den. Vi har bett Lina 
berätta om hur det gick till, när Alfvén 
upptäckte hennes vallåt.

☆

— Det var en mörk regnig höstkväll 
som dr Hugo Alfvén, den berömde 
kompositören, kom till mitt hem i Ol- 
jonsbyn för att uppteckna vallåtar. Jag 
hade nyligen kommit tillbaka till byg
den från vår fäbod, där jag vallat kor 
under sommaren. Det var i september 
1926. M in mor hade av riksspelmannen 
Gössa Anders blivit ombedd att samla 
ihop några kullor, som kunde kula vall
låtar. (A tt kula sker med en speciell 
sångteknik i hög tonhöjd, så a tt låten 
hörs långt över skogen, ibland 3-4 km .). 
Därför satt nu i vårt stora kök tre gum
mor i sina finaste förkläden, en av dem 
rökande sin järnpipa, och skrattade, då 
de påminde sig sina fäbodminnen. Det 
var Gubb K atra, Ors Kisti och Grev 
Anna. Så kom det stora ögonblicket, då 
de i tu r och ordning fick gå in till Alf
vén, som satt i kammaren, och sjunga 
upp sina låtar, och han skrev ned dem 
i noter. Det var ju  i min tidigaste ung-

Som 'vallkulla, i Spirisby.

dom, och själv var jag så blyg, a tt jag 
höll till i lillkammaren och lyssnade.

Helst skulle på den tiden en vall
kulla också ha en egen vallåt, som hon 
själv hade gjort. Till dem hörde min 
mor, Hanser Kerstin Persdotter. Hon 
hade en mycket god sångröst, hade va
rit med och sjungit i olika körer och 
även varit solist. För Alfvén sjöng hon 
nu upp sin egen vackra vallåt, som han 
upptecknade. H an frågade henne också 
om namnet på vår fäbod och anteck
nade det, Spirisby vid Östra Grunu- 
berg. Nu hörde jag i lillkammaren där 
jag satt Alfvén säga: ” H ar inte lilla 
dottern också en låt?” och min mor till 
min fasa svara: ”Det har hon, men den 
är så enkel.”

Det var så, a tt min mor, när vi hade 
gått i vall med korna vid fäboden, ofta 
hade uppm anat mig att göra mig en 
egen vallåt. ”Du ska lyssna till skogen, 
den har så mycket a tt ge,” hade hon 
sagt. Och jag hade försökt. En dag när 
jag var ensam med korna i skogen, la 
jag mig ner på marken bland linnéorna 
och lyssnade. D å fick jag till slut höra 
några toner inom mig. D et var de förs
ta tonerna, som jag sedan bevarade och 
utvecklade, tills låten blev färdig. För 
a tt komma ihåg hur den började, skrev 
jag upp den i enkel notskrift på tid
ningspapper. Jag  var 14 år då. Med 
den kallade jag sedan hem korna till 
kvällen. Flera år efter detta var alltså 
Alfvén nu hos oss. H an nöjde sig inte 
förrän jag kommit in och kulat min 
lilla låt. H an skrev upp den, och det 
enda han sa efteråt var: ”Det var bra 
toner det där.”

Tidigare på dagen hade Alfvén kom
mit upp från Leksand och träffat sock
nens organist, Erik Göransson, som se
dan blev min make. De hade besökt 
Gössa Anders, och Alfvén hade upp
tecknat en del av hans fina låtar. Jag 
var med där och kan aldrig glömma det 
ögonblick, när Alfvén lånade Gössa An
ders fiol och började spela. D et lä t som 
en stor orkester, tyckte jag.

M ånga år gick. Jag hade blivit gift, 
hette inte längre Andersdotter i efter

namn utan Göransson och var klockar- 
mor i Orsa. D å hörde jag i radion, a tt 
det skulle bli uppförande av Hugo Alf
véns Dalarapsodi. Det var år 1937. Jag 
lyssnade intensivt. Kanske skulle min 
mors vallåt komma med? Nej, den var 
ej med, men min lilla enkla låt var med, 
och av den hade han skapat något i m itt 
tycke överjordiskt skönt. H an hade av
kortat den, eller också hade jag vid den 
tiden sjungit den så för honom. Men 
den utfördes två gånger och i olika ton
arter. Delar av den återkommer senare 
i förändrad form. Den ska uttrycka vall
kullans svårmod. Jag minns också att 
jag sörjde över a tt mors vallåt inte ta 
gits med.

Senare ringde han till mig, då rap- 
sodien skulle tryckas. Jag hade vid den 
tiden varit solist å t honom vid många 
tillfällen. H an ville tillägna mig rapso- 
dien, men jag avböjde. H an hade ock
så haft tanke på att kalla den Orsa- 
rapsodi men inte kunnat, då den inne
höll låtar även från andra socknar. Till 
vår fäbod Spirisby var han aldrig, vad 
jag vet om.

Hanser Lina

ALFVÉN BERÄTTAR

Hugo Alfvén har i en radiointervju 
berättat om Dalarapsodin. På Per Lind
fors fråga om någon särskild kulla in
spirerat honom till rapsodins inledning 
med den vackra vallåten svarar kom
positören:

”Det var en snärjig fråga. Fäboden 
skulle jag kunna kalla för Spiris by i 
Orsa. Kullan det är en bestämd kulla. 
Det är inte vilken kulla som helst. Hon 
hette då Hanser Lina Andersdotter. Det 
är hon som är vallflickan, och hon har 
skänkt mej en del av musiken, som jag 
har behandlat.”

Om sin Dalarapsodi, som fullborda
des till 65-årsdagen, berättar Hugo Alf
vén bl. a. följande:
När jag en gång från höjden vid Ol- 
jonsbyn blickade u t över Orsasjön och 
de obeskrivligt sköna bergsformationer
na på den motsatta sidan, vaknade läng- 

Forts. å sid. 15.
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Kursdeltagarna. Sittande fr. v . Olle Thunberg, Margot Lans, Erik Kallman, Gustaf Lund
kvist, Röjeråsen, Erik Eriksson, Våmhus. Stående fr. v . Bertil Bytar, Sally Thunberg, Alfred 
Paulsrud, Bror Andersson, Våmhus, Anna Lisa Bäckström, Våmhus, Henny Sjöström, Anna 
Lång. Elsa Danielsson från Or sa är inte med på bilden.

Unik skolstart av Ch.H.
S om  fö rs ta  kom m un i la n d e t h a r O rs a  s ta rta t en  g ru n d sko leku rs  på  h ö gsta- 

d ien iv å  fö r  vuxna  h a n d ik ap p a d e . D e t  ä r 13 e le v e r  m ed syn -, h ö rs e l- e lle r  rö 
re ls e s k a d o r som  e fte r  m ånga års u p p e h å ll å te r skal! sätta  sig på sko lb än ken .

N är höstterminen började och förvänt
ansfulla förstaklassare och mer försig
komna elever samlades till upprop runt 
om i våra skolor var det en grupp ”ny
börjare” för vilka den här dagen för
modligen var särskilt betydelsefull. Det 
var de 13 deltagarna i den grundskole- 
kurs för handikappade som är det senas
te tillskottet till skolväsendet i Orsa. De 
kom åkande från Rättvik, Våmhus och 
Orsa och samlades vid Gymnasieskolan 
där den skogliga avdelningens f. d. lo
kaler under sommaren gjorts i ordning 
och nu stod beredda a tt ta  emot sina 
nya elever.

Därmed var också en lång och spän
nande förberedelsetid tillända för skolans 
rektor och hans medhjälpare.

Rektor Rune Sahlin berättar: —- Det 
hela har sin upprinnelse i Kungl. M aj :ts 
proposition nr 37/1971, där det fast
slogs att resurser skulle ställas till den 
kommunala vuxenutbildningens förfo
gande för a tt ge de handikappade möj
ligheter a tt vidareutbilda sig som andra 
vuxna. Vuxenutbildningen sorterade då 
under Orsaskolan och det var rektor 
Enar Jonsson som på ett tidigt stadium 
fick ta  del av propositionen och snabbt 
insåg, a tt detta var något a tt arbeta för.

Planeringsarbetet startade på två fron
ter. Dels tillskrevs samtliga kommuner 
inom gymnasieregionen för a tt undersöka

om de ville ingå i upptagningsområdet. 
Från samtliga skolstyrelser kom positiva 
besked. Dels gällde det a tt kartlägga be
hovet av en sådan här utbildning. Man 
måste ta  kontakt med de handikappade 
och försöka bedöma om deras svårigheter 
medgav dem att delta i undervisningen 
med de resurser skolan kunde ställa till 
förfogande. D etta uppsökande arbete u t
fördes av yrkeslärare Ingem ar Lindh, och 
när anmälningstiden gick u t i juni i år 
hade man 13 anmälningar och samtliga 
dessa antogs. D etta innebär underlag för 
två kurser, eftersom bestämmelserna an
ger lägst 5 och högst 7 elever per kurs.

Utbildningen är helt kostnadsfri för 
deltagarna, statsbidrag utgår till lärare, 
viss personlig assistans, tekniska hjälp
medel och färdtjänst. Skollunchen står 
kommunen för.

Undervisningen är upplagd så, a tt man 
första året läser engelska, svenska, sam
hällskunskap, historia, biologi och ma
skinskrivning. Resten av ämnena tas upp 
under andra läsåret. Med tanke på de 
här elevernas speciella situation kon
centreras undervisningen för varje grupp 
till tre dagar i veckan. Grupp 1 läser 
m åndag till onsdag och grupp 2 onsdag 
till fredag. Av samma skäl är kursen 
också väl utrustad med individualiserad 
materiel —  bandspelare, skrivmaskiner, 
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Friskus
En riktig sko för dig som går, 
springer en bit, missar bussen, 
prom enerar, tar trapporna och 
tycker a tt skor har mycket ge
mensamt med föttetna.

FRISKUS! För hela familjen...

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

Heltäckande
badrumsmattor
i ett flertal färger och mönster.

Bredd 130 cm.
Endast 38: 50 pr meter.

Ldéäim

Special
erbjudande till 
marknaden!
Arbets- o. fritidsskjorta i mycket 
kraftig flanell. Färger blå, grön och 
brun. Storlek 37 — 46.
Endast 16: 50 pr st.

*

Frottésockor i acryl / nylon. Tre 
moderna färger. 1 par 5: 50, 2 par 
9: 50.

*

Sporthandske i vinylmocka, flanell- 
fodrad. Endast 10: 50 p r par.

*

GÖR E T T  BESÖK hos oss under 
marknadsdagarna. D är kan Ni kö 
pa kvalitetsvaror till verkliga 
marknadspriser.

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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BORTA BRA - HEMMA BÄST av Eric Strid
Ossmolslag har de senaste månaderna 

i Eric Strid, Örnsköldsvik, fått en mycket 
intresserad, kunnig och produktiv med
lem. Eric är ursprungligen från västra 
Hansjö, där han föddes 1900. Fadern 
Hans fick nam net Strid som soldat. 
Farfars namn var Qvick och han var 
hemmahörande i Kåvåla by, en del av 
Hansjö. Genom modern, Kerstin Hans- 
dotter, och mormodern hör han till K nu
tarsläkten (K nåjtar), som har vida för
greningar i Hansjö. M orfadern Hanser 
Hans Ersson var bonde och kronojä- 
gare, och även på den grenen har Eric 
Strid många släktingar inom och utom 
Orsa.

Eric Strid arbetade hemma i jord
bruket och skogen till omkring 15 års 
ålder. 1916 provade han på att vara 
kolmottagare i Orsa för Korsnäs, Siljan 
och andra skogsbolag. 1917— 18 gick 
han en ettårs kurs vid Vassbo Lant
bruksskola, och hösten 1918 var han 
lantbrukselev i Danmark. Hösten sam
m a år kolmottagare i Fågelsjö. På som
maren 1919 var han dräng hos en bon
de i Alsen, Jäm tland. Vintern samma 
å r fungerade han som avmätare på en 
timmerdrivning i Jäm tland. Våren 1920 
fick han anställning som kontorist och 
handelsresande i Kungälv, och 1921 kla
rade han av sin värnplikt vid I 17 i 
Uddevalla. Efter avklarad värnplikt 
flyttade han till Östersund som handels
resande. 1923 tog han så steget över till 
Amerika. H an reste över Stockholm—- 
Kristiania (som Oslo hette då) och land
steg i USA den 18 maj 1923. De två 
första åren gick han ”på luffen”. Arbe
tade då han blev tvungen, körde en T- 
Ford ibland, slet ont och lärde sig språ
ket. 1925— 26 var han eldare och bygg
nadssnickare i New York City. Åren 
1927— 31: förman vid en dörrfabrik i 
College Point, N. Y. 1932 gick han ar
betslös och hungrig. 1933— 34: eldare 
i en skyskrapa. 1935— 41 var han bygg
nadssnickare. 1942 fick han anställning 
vid en ammunitionsfabrik i Bridgeport, 
Conn., där han efter skolning blev ingen
jör. D enna anställning blev också hans 
sista, och där blev han kvar till sin 
pension vid 65 års ålder.

Sedan några år är han bosatt i sin frus 
hemstad, Örnsköldsvik.

Sitt hem tycker dock Eric a tt han har 
i Connecticut, efter så många år där. 
Trots det, hyser han varma känslor för 
sin ursprungliga hembygd, och kanske 
särskilt dess språk. Eric Strid är näm 
ligen —  som läsaren strax själv skall få 
tillfälle a tt styrka —  stilist med naturlig 
fallenhet för författande.

DÖ KWAJGA STJENDÄ

Falla add lesi i tidnindjön att nidi 
Sweri nögär sö sett dem silåre o tjinär 
ö plegdä ajto åkrumå.

Sö jen finån wårdag fikk ån fär si att 
ån skuld färsetj nö slajkt sjöv. M unnå 
wild int als a tt ån skuld ta  si til mi 
dedå, men falla wa envis ö tikkt e skuld 
wa roli. Ån fikk Päbil ö Järkbil tä  öld 
i kwajgo ö se sett ån o nå silore ö sett 
fär arbestrillo. Dö ån add sett si ö 
taj i tem å sö sleppt dem kwajgo ö e 
bar iweg. In t bridd o si um ur falla 
stirdä int, e bar iweg evör gam  ö se 
gåjnum rogardn, evör wejön ö nidi 
grånngardn.

E wa jen wild stjuss ö kwajga kajt 
enda börti tittur innå o w art trä tt. Do 
ware bara skaklär kwär åv trillun. Wi 
addum lagt wöss nidi grase ö i tror do 
rakt att wi skuldum skratt ijel wöss. Wi 
twöstum int skratta dö falla kåm attör 
mi kwajgun, bådör swettugör ö trättör. 
Ö int ware w ärt tä  tålå um e eld, do 
wart ån arg.

Men tenk sö roli fok add börti westör- 
endåm i nögör wikur. Ö ed endöd för do 
ö do a tt nön twöst fråg falla nor ån 
skuld biro ö åka mi kwajgun nästa göng. 
Men ån swäräd aldri o ed, ån färstod fär 
att fok wild bara argas.

Sö kån e gö summå gönga um ån tror 
öllt ån les i Dalpilem.

DÅ KVIGAN SKENADE

Far hade läst i tidningen, att nere i 
Sverige någonstans satte de sele på 
korna och plöjde ute på åkrarna.

Så en fin vårdag fick han för sig, att 
han skulle försöka något liknande själv. 
M or ville inte alls, a tt han skulle ta  sig 
till med detta, men far var envis och tyck
te det skulle vara roligt. H an fick mor
bror Per och farbror Järk att hålla i 
kvigan, och så sela han henne och satte 
för arbetstrillan. Då han hade satt sig 
och tagit tömmarna, så släppte de kvigan, 
och det bar iväg över gården och sedan 
genom gärdsgården, över vägen och ner 
i granngården.

Det var en vild skjuts, och kvigan 
sprang bort till mosters, innan hon blev 
trött. Då var det bara skaklarna kvar 
av trillan. Vi hade lagt oss ned i gräset, 
och jag tror då rakt a tt vi skulle skratta 
ihjäl oss. Vi tordes inte skratta, då far 
kom tillbaka med kvigan, båda svettiga 
och trötta. Och inte var det värt a tt 
tala om det heller, då blev han arg.

Men tänk så roligt folk hade borta i 
västerändan några veckor. Och det hän
de väl då och då att någon tordes fråga 
far, när han skulle börja a tt åka med 
kvigan nästa gång. Men han svarade 
aldrig på det, han förstod väl a tt folk 
ville bara retas.

Så kan det gå en del gånger, om man 
tror allt man läser i Dalpilen.

Eric Strid

Det är dags nu att plantera till våren.. .
Vi har en bra sortering blomsterlökar, hyacinter, tul- 

V r  paner, narcisser, påskliljor, krokus m. m.

in?rKrc Levenius Blomsterhandel
Telefon 400 92

SCANIA

InlScbuM

O RSA
FÖRSÄLJNING vx 409 10
VERKSTAD
RESERVDELAR
GUMMIVERKSTAD
BILUTHYRNING

M O R A
FÖRSÄLJNING 12603,13200 
VW-SERVICE 12060
RESERVDELAR 12180
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Engelska på lågstadiet av E. M.
—  Good morning!
—• Good morning! svarar eleverna i 

trean spontant, och så har den allra 
första lektionen i engelska på lågstadiet 
börjat. Till a tt börja med talar vi bara. 
Läsning och skrivning av engelska får 
vänta till senare under året. Med hjälp 
av lite teater från fröken och fantasi 
hos barnen går det förvånansvärt bra 
att få barnen att förstå och efterfölja 
engelska uppmaningar. I början händer 
det förstås a tt någon pekar på dörren 
när fröken säger ”Point to the window!” 
men efter upprepade övningar under 
korta stunder riktas alla pekfingrarna 
mot samma mål samtidigt. Att klargöra 
betydelsen av ord som cat, hat, red, 
blue m. fl. går också bra med hjälp av 
föremål eller bilder och eventuellt ljud.

A tt förstå enkla ord och fraser erbju
der alltså inga större svårigheter. Bar
nen märker till sin glädje a tt de ”kan” 
riktigt mycket engelska. A tt tala engels
ka kan vara svårare, men ingen behö
ver mot sin vilja prata inför hela klas
sen.

N är barnen har förstått den korta 
mening de ska lära sig, upprepar de 
i korus det fröken har sagt. Frågor be
svaras också i korus. N är ett förråd av 
ord och fraser är inlärt, arbetar elever
na parvis. M ed hjälp av bilder frågar 
en elev och den andre svarar efter sin

förmåga. Svaret kan bli e tt enda ord 
exempelvis ”cat” . Det kan också bli 
” I t ’s a black and white ca t” . I allmän
het är eleverna så ambitiösa, åtminstone 
t början, a tt de ger ett mer uttömm an
de svar om de kan. M edan hela klass
rum met surrar av nybörj arengelska, hin
ner fröken gå omkring och lyssna, hjäl
pa och rä tta  till eventuella felaktigheter.

Som kontroll a tt barnen förstått och 
som avkoppling får de måla ” a blue 
ship”, ”a cat in a hat” eller vad de nu 
lärt sig. Det går också bra a tt sjunga 
och t. o. m. leka på engelska. Leken Si
mon says består av handlingar a tt utfö
ra  på befallning, och förtjusningen blir 
stor när uppmaningen lyder: Stand on 
your desks!

Några barnuppsatser får komplettera 
bilden av engelskundervisningen på låg
stadiet i allra första början.

E. M.
Foto: Göran Jalking

”Jag tycker a tt vi ska ha engelska 
varenda dag, för jag  tycker a tt det är 
så roligt. Vi lär oss färger och namn 
och fröken sätter på sig många saker 
som hon säger på engelska. Sen får vi 
säga på engelska, så det är jättekul. En 
gång hade hon med sig en hatt, två 
katter och tre hundar som hade många 

Forts, å sid. 15.

N u är hösten här med nyheter i

glasögonbågar
Vi har nu stor sortering!

(Viali. ^ölwibty cAfB
Tel. 400 90

Av socialstyrelsen leg. optiker

Till

Marknaden
köper Ni

Fläskben och 
Yitkål
hos

o

Abergs Eftr.
Orsa, tel. 400 25

Höstnytt 
i kappor
finns nu i stor sortering 

i höstens nya mode 
både för Er 

som söker en lugnare 
stil och Ni som är 

i tonåren.

Gör ett besök hos oss 
det lönar sig . . .

t/huj.
T E L . 4 0 0 2 1  O R S A
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”Let3s start”. Elisabeth Melin undervisar sina treor i engelska.
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Hösthattar inkomna! 
Garn i lager , . .

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

Stor sortering i

Täckjackor
Jackor i bävernylon 

Billiga byxor

Barngarderoben
ORSA

Även vi 
har

MARKNAD
V Ä L S O R T E R A D

S N A B B K Ö P S B U T I K

Stackmora
Handel
Tel. 403 22

T o y o t a
Fler och fler väljer 
den japanska sensa- 

tionsbilen!

A lltid  bra, begagnade 
bilar i lager

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 404 57, 407 20

I ett föregående nummer av Orsa 
Skoltidning, berättade jag något om de 
små smedjorna. Nu tänkte jag skriva nå
got om jordkällare med källarhus. Orsa- 
mål: T jaldörn ö tjaldörajs.

Sådana källare fanns så gott som vid 
varje gård. De låg d jupt grävda, helst i 
någon sluttning och höll jäm n tempera
tu r såväl vinter som sommar. D är grod
de inte potatisen i förtid eller förstördes 
av frost.

A tt slå källarvalv av natursten och 
utan murbruk hörde till ett ”precisions
arbete” vars utövande fordrade kunnan
de.

En man, som anlitades mycket här i 
orsabyarna var från Rättvik och gick 
under namnet T jaldör Åns (Källar- 
H ans), men även flera ”ors-kallör” kun
de konsten. Lämpliga stenar från sten- 
rösen och odlingar letades fram av 
gårdsfolket. Det gick åt massor, man 
valde noga och mycket ratades. Noga 
var Hans och jämkade varje sten med en 
mindre slägga.

Innan man kunde börja med sten- 
sättningen slog man ett golvliknande 
valv av bräder uppstöttade med stolpar. 
På detta valv byggdes sedan stenvarven 
tills hela valvet var slaget.

Efter några dagar togs brädvalvet bort 
och stöttorna spändes mot stenvalvet, 
som måste vara i exakt spänning, varje 
sten kilad mot varann. Skulle en enda 
lossna kunde hela valvet rasa. Gamla 
källare med riktig välvning kan vara 
hundraåriga och äldre.

Källarens interiör var: potatiskällaren 
med lavar (lårär) samt svale med eller 
u tan hyllor. Källarrummen skildes från 
varandra med murad vägg med dörr. 
Stenvalven och sidorna täcktes med ett 
tjockt lager jord. Över den sålunda fär
diga källaren byggdes källarhuset med 
några få timrade stockvarv, samt tak av 
kluvor eller spån. (pärt).

När kölden kom, fylldes rum met mel
lan valvet och taket med halm. Genom 
källarhuset och ner genom källarens bak
vägg gick en trätrum m a ända ner till 
lavarna, där man vid upptagningen kun
de tömma potatisen utan a tt gå ner i 
källaren. Den tjänstgjorde även som 
ventil men täpptes med torv eller halm 
när frosten kom. Ernst

Ny kyrkomusiker
Så har vi sent omsider fått en efter

trädare till musikdirektör Sven Liende- 
borg. H an heter Carl-Gösta Skjölde- 
brand, född år 1930 i Roslagsbro. H an 
blev färdig musikdirektör med alla till 
tjänsten hörande examina 1963. U nder 
ett studieår tjänstgjorde han som kantor 
på Vätö, varefter han verkade i Ovan
åker i nio år. Och sedan blev det alltså 
Orsa.

Den nya kyrkomusikerfamiljen, bestå
ende av Carl-Gösta, fru Hilma och lilla 
dottern Birgitta, har redan välkomnats 
av kyrkans folk. Det skedde i kyrkan i 
samband med den första tjänstgörings- 
dagen och vid ett samkväm i försam
lingshemmet. Men också vi på skolsidan 
vill ha ett ord med i laget! Inom kyrko- 
musikerns tjänst ryms ju  mycken verk
samhet bland barn och ungdom. Tio av 
hans veckotimmar ägnas t ex. åt musik
undervisning på högstadiet, och så är 
det förstås barnkör och ungdomskör. Vi 
hoppas också, a tt musikdirektören ska ta 
hand om elever i musikskolan, och att 
han ska hjälpa musikanter, unga och 
äldre, som vill spela i Orsa Musiksäll
skap. E tt varm t välkommen alltså till 
arbetet inom skolan! Vi hoppas a tt den 
nya kantorsfamiljen ska trivas med folk, 
bygd och musik i Orsa!

P- J-
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Det var på den tiden ... av Ernst
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Med Skattunge-kören 
på gutarnas ö av Um

I den trikolor-randiga bussen var 
stämningen hög från första stund. Det 
var inte första gången Skattunge-kören 
reste tillsammans med sina sångarvänner 
i Ore och Rättvik. Gamla minnen dök 
upp om glada händelser, trö tta  fotter 
och intensiva repetitioner, allt attribut 
förknippade med tidigare sångarresor.

M ålet var Gotland, rikskyrkosångs- 
högtiden i Visby. 1200 sångare från ö 
och fastland var på väg mot den gamla 
hansastaden, innanför vars m urar dom
kyrkan St. M aria bidade den stundande 
invasionen. H är skulle under veckoslutet 
kring Missionsdagen presenteras det yp
persta av dagens kyrkomusik. Tusentalet 
röster i samverkan skulle forma verk3 
som annars vore ouppnåeliga för enskil
da små körer.

Vid sidan av den stora rikskören 
gjorde många körer separata insatser. 
De tre körerna från Rättviks kontrakt 
var anmälda till ”Sång på stan.” En 
snabbrepetition på den mäktiga kalk- 
stensplatån Högklint med dess vidun

derliga utsikt över havet, gav oss kraft 
och mod. Klockan 10 på lördagen tå 
gade våra sångare i färgglada socken
dräkter längs Adelsgatan, stadens gåga
ta, med husbandet i spetsen till nr 34, 
där det spelades och sjöngs av hjärtans 
lust. M an lät sig inte störas av vare sig 
Gotlands-flyget eller den rödklädda goss- 
orkester, som plikttroget genomförde sin 
marschburna vandring genom samma 
gata.

Den uppskattade sång- och musikstun
den gav senare upphov till flera spon
tana framträdanden, inte minst för hus
bandet, som med två fioler, två gitarrer 
och en oboe underhöll vid upprepade 
tillfällen. Redan en timme före rikskö- 
rens friluftskonsert i Almedalen ljöd 
polskor och gånglåtar från Sigurd Nils
son och hans spelemän varvade med 
Taubesånger från vår trubadur Hugo 
Eriksson.

Vid söndagens högmässa var Skatt- 
ungekören tilldelad Roma kyrka. Vi tå
gade in i kyrkan till en dalakoral —

Frys int’ 
på markna’n
när vi har massor med varma, 
praktiska, moderiktiga och snygga 
kläder för stora och små.

Välkomna in att se och prova 
utan köptvång!

Dalaboden i Orsa AB
Kyrkogatan 5, tel. 407 61
Affären med de låga priserna —

på marknaden och på ”byn” 
finner Du massor av nyheter 
i byggsatser, bilar, dockor 
m . m .

Z A N U S S I
ett vettigt köp
vid val av TVÄTTMASKIN!

Vt Bara en ratt.
■fa Lätt att välja tvättprogram.

☆

D u matglade . . .
En 275 liters FRYSBOX tar inte 
stor plats men rymmer en hel del. 
Höjd 88,5, bredd 98, djup 60 cm.

☆

JÄRNBIRGER AB
Tel. 409 00

Älvdalens Järnaffär AB
Tel. 0251 / 101 50
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Musikelever
och

Musiklärare!
Vänd Er med förtroende till 

oss när det gäller

instrument och 
notmaterial

PIANO-NISSE Musik
Tel. 406 04

Vintern 
är på väg . . .
Dags för glykol 
och duhhning av däck

O K
ORSA
402 80

N O PPIK O SK I
830 35

Villa-
och husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden.'Även av
passade.

N ä ä s  Måleri
golvavd.
MORA, Fridhemsplan 4 C 
Tel. 0250/136 62

vad annars? —  spelad på oboe av mu- 
sik-dir. John Zimmerman, Rättvik. Hög
mässan förlängdes med en musikstund, 
då skattungemelodier och andra folkliga 
koraler presenterades. Kyrkoherden bjöd 
på kaffe och förde oss till Roma Kungs
gård och kloster, där ståtliga ruiner 
vittnade om en medeltida storhetstid. 
På återresan mot Visby hämtades övri
ga sångare, vilka medverkat i Barlingbo 
kyrka.

Riks-7 2 var över i och med söndagens 
avslutningsgudstjänst i St. M aria, men 
för våra bussresenärer återstod hela 
måndagen för sightseeing och förströelse. 
Vår chaufför Sven M atthiasson skissade 
vant upp en resplan, och så bar det av. 
Som motsats till naturens nyskapande 
förmåga, exemplifierad vid fredagens 
besök i droppstensgrottorna vid Lumme- 
lunda, mötte vi nu många bevis på ha
vets väldiga, nedbrytande kraft. Mäng
der av raukar kantade kusten. Den 
största av dem, Jungfrun, hedrades med 
ett besök på vår väg norrut genom 
Lickershamn.

Väl uppe på Fårön sökte vi oss till

Sudersand, där en halv mil lång sand
strand lockade till bad. Åter vid Fårö
sund inväntades färjan med spel och 
dans på en fårbetad äng, med ett vac
kert smyckat lambgift (fårhus) som ef
fektfull bakgrund.

Tidigt tisdag morgon gick vi för sista 
gången genom de smala, rosenprydda 
gränderna ner mot Visby hamn. Färjan 
till Västervik stampade otåligt i sina för
töjningar. Vinden var frisk men vädret 
soligt. Ännu en gång trädde husbandet 
i aktion och räddade oroliga magar från 
uppror. Det spelades på däck och i m at
sal till resenärernas förnöjelse. Snart ha
de bussen fast mark under hjulen och 
kosan vändes obönhörligt hemåt. Körle- 
darna och chauffören ståtade i vita trö
jor med ”Gotlands hopp” på bröstet, 
det utbyttes varma och tacksamma ord, 
och plötsligt var det tid för rättvikarna 
att stiga av. Snart kunde även Ore-kö- 
ren tram pa hemmets torva, medan skatt- 
ungesångarna, fyllda av glada minnen, 
åkte de återstående milen i trygg för
vissning om fortsatt fram tida gemen
skap. Um

Djer jett struk o wistörnevån
sö int du glämör åv tä ev in filmrullån inno
D A L A -F O T O  — ö skajf niån.
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Simtävlingar
Årets skolmästerskap i simning för åk 

1— 6 gick av stapeln tisdagen den 29 
augusti.

I de högre årskurserna tycks det be- 
klagligtvis bli allt färre deltagare, var
för en ändring av tävlingarna nog kom
mer a tt diskuteras. Första— tredje års
kursen tävlade 34 m fritt simsätt, fjär
de—sjätte årskurserna 50 m fritt sim
sätt och 50 m bröstsim.

H är är resultaten för de 3 främsta i 
varje grupp.

Åk 1 Flickor
1 Pernilla Jugås, Di 52,2. 2 Kristina 
Jonsson Ky b 1.00.8.

Åk 1 Pojkar
1 K ent Andersson Di 51.1. 2 Fredrik 
Lörvall Di 1.03.1.

Åk 2 Flickor
1 Viveka Berg Ky a 41,3. 2 Kristina 
Frisk Ky a  43.8. 3 Ing-M ari Eiritz Ky a 
46.5.

Ak 2 Pojkar
1 Torbjörn Södersten Di 33.8. 2 Håkan 
Spännar Ky a 41.7. 3 Roger Davidsson 
Ky a 42.7

Åk 3 Flickor
1 Carina Sjööns Ky b 42,3. 2 M arie
Dahlberg Di 42.5. 3 Anette Ädling Ky a
44.2.

Åk 3 Pojkar
1 Ulf Carlberg Ky b 31.1. 2 Lars-Åke 
Edvardsson Ky a 32.5. 3 Lars Moraeus- 
Pettersson D i 34.6.

FR ISIM

Åk 4 Pojkar
1 Sven-Åke Gölén Ky 49.4. 2 Peter Kar- 
ner Ky 50.4. 3 Mats Loflers Di 59.0.

Åk 4 Flickor
1 K arin Frisk Ky 47.7. 2 Monica Spän
nar H a 1.07.3. 3 Karin Andersson Ha
1. 11.2.

Ak 5 Pojkar
1 Jimmy Björklund Di 47.5. 2 Leif
Michols Di 1.01.1. 3 Jan-Åke Helin Ky 
1.05.0

Åk 5 Flickor
1 Kerstin Slottpers St 45.1. 2 M arianne 
Löhf St 47.8. 3 Patricia Ryffé St 1.13.8.

Äk 6 Flickor
1 Gunilla Elings Ky b 46.3. 2 Inger 
Hellberg St 1.04.3.

BRÖSTSIM  

Åk 4 Pojkar
1 Pär Riis H a 1.02.2. 2 Mikael Semne- 
by Ky 1.04.5. 3 Roger Tylén H a 1.06.0.

Åk 4 Flickor
1 M arie Andersson Ky 54.6. 2 Anna 
Broberg Di 55.1. 3 M onica Spännar Ha 
1.07.4.

Åk 5 Pojkar
1 Leif Michols Di 1.02.0. 2 O la Svens
son H a 1.07.0. 3 Hans Lind Di 1.07.7.

Åk 5 Flickor
1 Kerstin Slottpers St 55.0. 2 Sonja de 
Vreeze D i 59.1. 3 M aria Lind D i 1.04.0.

Åk 6 Pojkar
1 Håkan Loman Ky b 52.0. 2 Jan  An- 
dersén Ky b 53.2. 3 Sven-Erik Svensson 
H a 1.03.4.

Åk 6 Flickor
1 Gunilla Elings Ky b 48.7. 2 Anneli
Matslofva Di 53.3

Stipendiefondens
hederslista

Vi rapporterade för ett år sedan, att 
Agneta Lovar i Åberga blev den 146 :e, 
som fullbordat en kurs, som erhållits 
från stipendiefonden.

Hon har inte legat på latsidan sedan 
dess. In te mindre än sex kurser har hon 
klarat av, nämligen:

147. Djurteckning
148. Färglära
149. Porträtteckning
150. Figurteckning
151. Perspektivteckning
152. Skugglära

Alla kurserna är genomförda med go
da betyg. Skoltidningen lyckönskar till 
de goda resultaten.

H j. H-n.

Musikbelöningar
V id vårens musikskoleuppvisning ut

delades som vanligt diplom och premier. 
Följande elever erhöll Diplom I I I  efter 
a tt ha deltagit i instrumentalundervis-
ningen i fem år:

153 K atarina Brorsson
154 Ingegärd Larsson
155 Jan-Ove Holmberg
156 M argareta Thurén
157 Ethel Pettersson
158 Mats-Erik Rengärde
159 Berit Gunnerfeldt
160 Åsa Difs
161 Ing-Marie Andersson
162 Lars Mångs
163 Gunnar Eriksson
164 Gunilla Björk
165 Ulla-Pia Larsson
166 Anders Klockar

Orsa Skoltidnings premium till elev 
i årskurs 9 för särskilt intresse tillde
lades fiolisterna K atarina Brorsson 
och Agneta Larsson, trum petaren Jan-Ove 
Holmberg samt trumslagaren Anders 
Klockar. Dessa unga musikanter har 
alla visat stort intresse för sina instru
ment, och de har med den äran deltagit 
i olika musikaliska sammanhang. Vi öns
ka dem lycka till!

P- J-

A llt måleriarbete vid repa
ration eller nybyggnad ut- 
föres omsorgsfullt och till 
humana priser.

G. Holmströms Måleri
Stensgatan 7, Orsa. Tel. 402 35

Det enda rätta 
låt y  telins tvätta ...
ORSA Tel. 303 79

Vi erbjuder:

Kem-tvätt, Matt-tvätt, Skinntvätt, Industritvätt, Press
ningar. Reparationer och ändringar utföres. Uthyrning 
av skyddskläder. Färgningar. Konststopp.

S N A B B H E T  ★  R E S U R S E R  ★  K V A L I T E T
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Unna Er
ett B E K V Ä M T och M O D ERN T

BADRUM
Kontakta

NILSONS VVS AB
0210 / 400 35

Liljas
Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

Maja-Greta H O L T IN G

Advokaten 
Curt Carlström

MORA
Kyrkogatan 6

Tel. 13310, 13311 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

Urmakare
GUST. HELGESON
UR ■ OPTIK - Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 05

Glasögon utprovas

Bättre utrym m e och ekonomi 
med Elektrohelios nya fryslinje

elbolaget
Kers & C:o AB
ORSA Telefoner 412 55, 413 55

Fri idrott
Skoltävlingar i fri idrott på Lillåvallen 
fredagen den 8 sept. 1972.

Löpning 60 m pojkar åk 4 
1 Jan-Anders Ernlund St 10.1 2 Jan- 
Erik Köpman H a 10.2 3 Mikael Semne- 
by Ky 10.2

Löpning 60 m flickor åk 4 
1 Anneli Hansson Ky 10.2 2 Marie An
dersson Ky 10.4 3 Lena Löfqvist Ky 
10.5
Löpning 60 m pojkar åk 5 
1 Christer Rehn Di 9.7 2 Håkan Hol- 
vall Di 9.8 3 Rolf Bogg Ky 10.3

Löpning 60 m flickor åk 5 
1 Britt-M arie Andersson Ky 9.7 2 He- 
lene Knutsson H a 9.8 3 M aria Lind Di 
10.1
Löpning 60 m pojkar åk 6 
1 Kjell Orsborn Di 9.1 2 G ert Lind Di 
9.2 3 Jan-Åke Olsson Sk 9.5

Löpning 60 m flickor åk 6 
1 Laila Nordström Ky a 9.7 2 Marie 
Difs Di 9.7 3 M ona Gullstrand Sk 9.8

Slungboll flickor åk 5 
1 Britt-M arie Larsson Di 23.64 2 Su
sanne Hellberg Ky 23.46 3 M aria Lind 
Di 21.74

Längdhopp pojkar åk 5 
1 Christer Rehn Di 3.41 2 Jimmy Björk
lund Di 3.18 3 Rolf Bogg Ky 3.13

Längdhopp flickor åk 4 
1 Lena Löfqvist Ky 3.04 2 Monika 
Spännar H a 2.97 3 Annika Storm Di 
2.93
Kast med liten boll pojkar åk 6 
1 Tomas M årts Ky a 52.00 2 Håkan Lo
man Ky b 51.75 3 Anders Wesström 
Ky a 49.25

Kast med liten boll flickor åk 6 
1 Gunilla Elings K yb  42.60 2 Marie
Sjöström Ky b 35.70 3 Lena Dahlfors 
Sk 35.55

Höjdhopp pojkar åk 4 
1 O la Rehn Ky 100 2 Mats Loflers Di 
100 3 Hans Enmalm St 95

Längdhopp pojkar kå6 
1 Gert Lind Di 3.96 2 K jell Orsborn 
Di 3.59 3 Mats Eriksson Ky b 3.54

Slungboll flickor åk 4 
1 Marie Andersson Ky 18.48 2 Anita 
Norman Di 16.96 3 Anna Broberg Di 
15.77
Höjdhopp pojkar åk 5 
1 Christer Ren Di 105 1 Göran Sjööns 
Ky 105 3 Rolf Bogg Ky 105

Längdhopp flickor åk 5 
1 Birgitta Tupp Di 3.28 2 Helen Knuts
son H a 3.25 3 Sonja de Vreeze Di 3.24

Längdhopp flickor åk 6 
1 M aria Berglund Kyb 3.47 2 M arianne 
Jonsson Ky b 3.44 3 M argareta Karls
son Ky a 3.35
Kast med liten boll pojkar åk 4 
1 Jan  Schneider Di 48.10 2 O la Rehn 
Ky 40.30 3 Jan-Anders Ernlund St 39.1 å  
Slungboll pojkar åk 5 
1 Mats H indrika Ky 31.32 2 O la Svens
son H a 27.90 3 Hans Lind Di 27.14 
Kast med liten boll flickor åk 4 
1 Anita Norman Di 18.25 2 Ulla-Greta 
Nyman St 18.25 3 K ristina Sandberg 
Ky 17.42
Höjdhopp pojkar åk 6 
1 Gert Lind Di 126 2 Jan-Åke Olsson 
Sk 120 3 Staffan Hellenberg Di 115 
Slungboll flickor åk 6 
1 Anette Näs Di 26.18 2 Gunilla Elings 
Ky b 25.30 3 Lotte H edlund Ky b 25.24 
Längdhopp pojkar åk 4 
1 Mats Loflers Di 3.25 2 Mikael Sem- 
neby Ky 3.09 3 Jan-Anders Ernlund St 
2.97 4 Peter Karner Ky 2.88 
Höjdhopp flickor åk 4 
1 Anna Broberg Di 100 2 Anita Norman 
Di 100 3 M arina Jansson Ky 90 
Kast med liten boll pojkar åk 5 
1 Anders Hedvall Ky 49.40 2 Rolf Bogg 
Ky 47.37 3 Hans Lind Di 44.41 
Slungboll pojkar åk 6 
1 G ert Lind Di 29.58 2 Urban H orn
berg Ky b 28.43 3 Tomas M årts Ky a 
26.96
Kast med liten boll flickor åk 5 
1 Eva Sörtely Ky 31.10 2 Susanne Hell
berg Ky 27.58 3 Anneli Brandt Ky 25.50 
Höjdhopp flickor åk 6 
1 Laila Nordström Ky a 125 2 Anna- 
Lena Ljunggren Ky a 115 3 Marianne 
Jonsson K yb  110 
Slungboll pojkar åk 4 
1 O la Rehn Ky 25.09 2 Mats Loflers Di 
22.36 3 O la Granholm Di 21.77 
Höjdhopp flickor åk 5 
1 M arianne Löhf St 105 2 Anneli H ans
son Di 104 3 Karin Nylén Ky 102 
Stafett åk 4
1 Ky 52.2 2 Di 53.8 3 St 54.4 
Stafett åk 5 
1 Di 49.0 2 Ky 49.5 
Stafett åk 6
1 Di 46.7 2 Kyb 47.0 3 St 52.4

Till Eder tjänst i 
Ho len och Mässbacken!

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42
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M IN  HUND LAJSA

Jag har en hund, som heter Lajsa. 
Den har vita tassar och är vit under 
halsen. Den vill inte vara i sin koja på 
natten, så den biter sig u t genom nätet.

M ikael Borg, 
åk 3

VÅR SEMESTER

Vi var på semester vid Kolmårdens 
djurpark. Först skulle vi gå och titta  på 
en familj brunbjörnar, fast de var inte 
framme just då. De var nog i skuggan. 
Det var nog för varm t i solen för dem. 
Det var så mycket djur där a tt man in
te kommer ihåg, alla. Men delfinerna 
kommer man ihåg, för de var så roliga. 
M an fick gå in i ett särskilt hus och 
titta  på dem. Det var två tanter, som 
hade hand om dem.

En pratade i en mikrofon och talade 
om vad de skulle göra. De kallade pro
grammet lekskola. Första timmen hade 
de gymnastik. Det var tre delfiner. De 
hette Emil, Pippi och Flipp. Flipp ring
de i en klocka genom att hoppa upp 
och dra i ett snöre. Då pinglade den 
och timmen kunde börja.

Emil hoppade 4,5 m rakt upp och 
knuffade på en boll. Så hoppade alla 
tre igenom några ringar högt ovanför 
vattnet. De fortsatte med att spela fot
boll med stjärten. Så hade de m atte
timme. D å skulle de samla in  olika 
många ringar. Till slut drog de en poj
ke i en båt run t bassängen. Jag tyckte 
delfinerna var det roligaste på Kolmår
den.

Christer Ren, 
åk 5

I SOMRAS

I somras var vi på semester till Gö
teborg. Vi åkte tidigt på en söndags
morgon. Vi följde med några, som bod
de i Gråbo, tre mil utanför Göteborg. 
Och vi kom dit sent på kvällen. På vä
gen dit, stannade vi och badade i V ä
nern. D å kastade vi boll. De har tre 
pojkar och en flicka. Den största heter 
Torbjörn, och är lika gammal som jag. 
Och två tvillingar, och en liten flicka, 
som inte är ett år än.

På måndagsmorgonen åkte vi och 
handlade. Sen åkte vi ner till hamnen, 
där småbåtarna är. De har en båt där 
nere. Sen åkte vi ut med den. D et tog 
en timme att komma dit vi skulle. Sen 
stannade vi där hela dagen. Vi låg och 
solade på klipporna och badade i havet. 
M an kunde se botten, fast det var en 
fyra, fem meter djupt. O ch vi såg 
många brännmaneter. Sen fiskade vi en 
hel mängd krabbor. M an tog bara en 
mussla och knackade sönder den. Sedan 
tog man en tråd, som man har på met
spön, och knöt fast den på musslan. 
Därefter släppte man ner musslan bred
vid en krabba. N är de nöp sig fast, så 
drog vi upp dem och lade dem i en 
balja med vatten. Sedan å t vi i båten. 
Ungefär klockan fem åkte vi därifrån.

När vi kom till land, så satte vi på oss 
långbyxor, för vi skulle åka till Liseberg. 
Liseberg ligger m itt inne i centrum. När 
vi kom dit, fick man köpa ett block, som 
det stod karusellernas namn i. Allra 
först åkte vi Super 8. M an fick lov att 
ha målsman med sig, så min pappa och 
deras pappa åkte också med oss. När 
man kom längst upp, och sen åkte ner, 
så var det precis som man flög ur. Vi 
åkte jättem ånga karuseller.

Nästa morgon åkte vi till Borås d jur
park. Och vi tältade över natten på Bo
rås campingplats. Sedan åke vi hem.

Anna-Lena Gisslar, 
Åk 4

I LABBA

När jag och Theres och Kristina var 
uppe i Labba, då hade Allan hundar 
där. Så gick jag och Theres och Kristi
na ut och gick med Pricken. Och då 
såg Pricken något i gräset, och jag  trod
de, att det var en orm. Men det var en 
fågel. Sen gick vi vidare till gården och 
lekte. Och Pricken hoppade på Kristina. 
Men Kristina bara skrattade, och Pric
ken slickade henne i ansiktet.

lng-M ari Larsson, 
åk 3

Välkomna till

HDFFMRNN5
□R5R

Nu med utökat sortiment!
F Ä R G K O R T

snabbt
och

säkert

TIPS
TOBAK

T I D N I N G A R
P E N N IN G L O T T E R

------------------------------  416 30 ------------------------------
— NÄR DET GÄLLER TIDSBESTÄLLNING FÖR 
FOTOGRAFERING I VÅR TRIVSAMMA ATELJÉ

------------------------------  402 38 ------------------------------
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LILLE NILS I SOMRAS

D et var en pojke, som hette Nils. 
H an hittade en hundra-lapp. Sen gick 
han för a tt köpa saker. M en då kom en 
större pojke och frågade, var han hade 
fått pengarna ifrån. Då sa Nils: De här 
pengarna ska du låta bli, för jag har 
h itta t dem.

—- Då ska du gå till polisen med 
dem, sa den stora pojken.

Nils gick till polisen. Sen dess går 
han till polisen med varje sak han hit
tar.

Björn de Vreeze, 
åk 3

ANDERS MASmwm o  o

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas Xj- Fönsterglas 
Inramningar

För hemmet!
Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

r \
Luxor

Radio - T V
_____________ j

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns Elaffär
Orsa
Tel. 401 50, bostadstel. 402 03

I somras var jag i vår sommarstuga 
i Svärdsjö. En dag såg jag  en smal, li
ten kopparorm. På kvällarna brukade 
jag  bada och på morgonen med.

En tisdag var jag i Falun och hand
lade. Det fanns mycket a tt titta  på i 
affärerna. Sen åkte vi tillbaka till vår 
sommarstuga.

Erik Hinders, 
åk 4

R O L IG T  I SOMMAR

Sommaren 1972 den 9 juni började 
sommarlovet med alla bad och lekar. 
Själv åkte jag den 14 juni på ungdoms
läger i Sollerön. D är var det kul, ska 
jag tala om. D är gjorde vi allt möjligt. 
D är åkte vi och badade. Vi hade lek
tioner, och vi hade tävlingar och orien
teringar.

Det tråkigaste var nog ” tysta tim
men.” Det var en timme som vi måste 
vara inne på våra rum och vara allde
les tysta. Men på slutet fick vi göra en 
egen sång och h itta  på lekar. Jaa, vi 
hade mycket kul på lägret!

Maria Bergqvist, 
Åk 4

I SOMRAS

Dagen efter skolan hade slutat, så 
skulle vi åka på simläger. Vi fick träna 
två gånger om dagen. Men vattnet var 
så kallt, så det var inget kul a tt träna.

I juli skulle vi åka på femdagars i 
Småland. Jag skulle inte vara med och 
springa men jag ville vara med och 
titta  på. För på vägen dit, skulle vi in 
till Kålmårdens djurpark. N är vi kom 
dit, åkte vi buss till entrén, där vi skul
le gå in. N är vi kommit in, gick vi om
kring därinne och tittade på alla möj
liga djur.

Sedan gick vi till delfinariet och tit
tade, när delfinerna gjorde konster. De 
var jättebra. Det var tre stycken. De 
hette Flip, Pippi och Emil. Efteråt åkte 
vi linbana ner.

N är vi kom ner till Eksjö i Småland, 
där femdagars skulle vara, satte vi upp 
tältet. Sedan gick vi och lade oss.

På morgonen skulle vi åka u t till p lat
sen där de skulle springa. Det var unge
fär fem mil. Det var det till alla platser 
förresten.

När det var sista dagen, hade vi 
plockat ihop alla saker på morgonen. 
D å slapp vi åka tillbaka till platsen och 
häm ta dem efteråt.

När orienteringen var slut, åkte vi 
hem till Orsa.

Maria Britte, 
Åk 4

Teckning: Ola Svensson, 
åk 5
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Teckning: Fisketur av 
Hans-Åke Skött, 

åk 2

Teckning: M arknad av 
Maria Lind, 

åk 5

Teckning: Fladdermus av 
Marie Difs, 

åk 6
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HOS VALPARNA

En dag var vi hos valparna. Jag lek
te, a tt en hund var min. Han hette G rå
örat. H an kom alltid och bet i mina 
skor. H an bråkade alltid med mig. Han 
bet mig, men det kändes inte ett dugg. 
H an var så gullig. Ibland sa jag: ”Kom 
G rå-örat!” D å kom han som ett skott 
och bet i mina skor.

Lena Lindberg, 
åk 3

I SOMRAS

Vi var i Södertälje i somras. På vä
gen ner dit åkte vi om Sala. D är såg 
vi väldigt stora fåglar. Jag stannade 
där och fotograferade. N är vi kommit

Teckning: Monika Andersson, 
åk 2

Teckning: Anders Hambraeus, 
åk 5

/

Teckning: Jonas Svensson, 
åk 1

till en motorväg, såg vi en bil som 
brann. De som ägde den var från Da
larna.

N är vi kommit till Södertälje, gick vi 
u t på stan.

Då gick vi bl. a. till Obs och åkte 
rulltrappa samt handlade.

Andra dagen vi var där, åkte vi till 
ett ställe, som hette Dammkärr. D är 
var det så fint.

På vägen hem till Orsa stannade vi 
hos mina kusiner i Avesta. Vi fick se på 
undervattensfilm, som de filmat själva.

Sedan for vi hem. Det var jätte-roligt 
må ni tro.

Rose Marie Jonsson, 
åk 4

SOM M ARLOVET 1972

Jag har varit och fiskat.
Jag har badat.
Jag har cyklat.
Jag har fått en katt.
Jag har lekt med Marie.
Jag har tagit fisken.
Jag har börjat i tvåan.
Jag har varit och sett Lena Anders

son.
Jag har haft kul hela sommaren.

Annika Sjöström, 
Åk 2

Vägen till körkortet
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -  

Tel. 406 85, Orsa 
Teori tisdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

HÖSTVERS

På hösten ram lar löven ner röda och 
gula.

En del är fina en del ä r fula.
Då får vi sätta på oss varmare kläder, 
för med hösten kommer styggare väder. 
En del stänger in sig i sin stuga, 
för de tycker vädret är huga, huga! 
Till skolan får alla barnen gå, 
det är ingen skillnad på stora och små. 
Bara de fyllt sina sju år, 
mammorna därhemma en lugn stund får. 
I skogen kan man plocka bär och 

svampar,
men det är inte värt man i skogen 

klampar.
För då kan man väcka djuren, 
som bor ute i naturen.

Anneli Matslofva, 
Åk 6

EN H Ö ST-D IK T

Sommaren är slut, det är höst.
Nu växer frukt på buskar och träd. 
Löven på träden har blivit gula.
De singlar ner från trädet och landar 

mjukt och bildar en matta.
Ibland kommer en vind och tar med 

dem en bit.

Helen Knutsson, 
Sk 5

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
M ORA, tel. 100 00

Rekommenderas 
till alla
sammankomster!

Telefon 411 51

Bengtssons begravnings byrå
Orsa Tel. 403 23, Vångsgärde 443 66

O m besörjer allt inom  branschen

Ombud för Svenska Eldbegungelseföreningen
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Unik skolstart Forts, från sid. 3.

tonband, intalade läroböcker och punkt- 
skrivet materiel. Ävenså har lokalerna, 
som tidigare nämnts, anpassats till de 
handikappades krav.

M an räknar med att nästa läsår kun
na starta ytterligare en avdelning och 
får man döma av intresset, arbetsgläd
jen och trivseln hos både kursdeltagare, 
lärare och övriga medhjälpare bör det 
bli verkligt positiva erfarenheter a tt för
medla till kommande elever, liksom man 
är överens om a tt detta var ett gott initi
ativ, som man önskar skall gå vidare till 
andra kommuner.

C h.H .

I SOMRAS

I somras åkte vi båt till Åland. Den 
första båten, som vi åkte på, hette Bot
nia. Det var en stor båt. N är vi gick 
u t från bil-däcket, så kom vi till många 
små trappor. De ledde till hytterna 11— 
21, till matsal och till lekrummet. Vi 
gick och handlade i 20 min.

Så kom vi till Åland. D ärifrån åkte 
vi bil till stugan. Vi åkte därifrån till 
Pommern, som var en stor båt med ett 
stort lastrum. Sen åkte vi hem med en 
båt till Sverige.

Hans Enmalm  
åk 5

SIMBADET

Jag och Roland skulle börja i sim
skolan. Vi fick gå opp halv nio. Jag 
kunde simma före simskolan. Jag  tog 
femtio meter. Det var roligt a tt gå i 
simskolan. Vi gick där tre veckor. Vi 
åkte buss varenda morgon.

Åsa Lind, 
Åk 4

HOS VALPARNA

En dag var vi hos valparna, och då 
kom en valp fram och bet mig i stortån. 
H an var så gullig, a tt jag måste ta  ho
nom i knäet. Så kom mamman och bör
jade leka med valparna. Det såg så kul 
ut, a tt jag måste skratta.

Kristina Bergfeldt, 
åk 3

D ETEK TIV ERN A

Hej! Jag heter Ingela och har en 
kompis, som heter Gitte. Hon och jag 
har få tt ett detektivuppdrag. En mor
gon vaknade vi av att e tt meddelande 
kom i brevlådan. Gitte gick upp och 
skulle se vad det var. Hon kom in i 
rum met med ett brev. Vi öppnade bre
vet i väldig spänning. D är stod så här: 
Till Ingela och Gitte. Jag vill så gärna 
att ni skall hjälpa mig a tt få fatt i en 
bov, som har smugglat cigaretter för c:a 
en miljon. Från polisen. —■ V i ringer 
honom och säger a tt vi vill det, sa jag 
till Gitte. Jag ringde 90 000.

—  Hallå! Är det polisen?
—  Jaa.
—• Gitte och jag vill gärna ha upp

draget.
-— Jag kommer i kväll och skjutsar 

er till gamla Lill-gatan.
Klockan var halv 9 på kvällen.
G itte tittade u t genom fönstret och 

sa: Nu kommer polisen. Det ska bli 
spännande.

—• Jaa, sa jag. H an är civilklädd.
Nu ringde det på dörren. Jag sprang 

och öppnade.
—  Hej! Ja, ni kan börja klä på er 

nu.
Snart satt vi i bilen. U te var det 

skumt. Lill-gatan började närm a sig.
—- H är släpper jag av er, sa polisen.
Vi stod stilla och lyssnade.
—• D är kommer visst en man med 

hatt, sa Gitte.
—  Ja, skynda på, sa jag.
H an går ju  in i skogen.
—- Nu står han och lu tar sig mot ett 

träd. D et ser u t som om han röker, sa 
Gitte. Ja, det gör han.

-—- Skynda på! H an går ju.
—  Se en cigarettfimp! Den är mys

ko. Det är bäst a tt vi går till polisen 
med den. På poliskontoret en timme se
nare. Den är säkert smugglad. Han kan 
få ett helt års fängelse för detta, och 
ni får 300 kr var.

—  D et var bra, tyckte jag, för min 
våkhy tåkhy är trasig. Då kan jag kö
pa en ny. Hej då!

Ingela Westergard, 
åk 3

T IT T A  D IG  O M KRIN G

Om jag vrider på nacken, 
och tittar upp på backen, 
så ser jag ett hus, 
där det springer en mus.
Nej men skåda,
nu kilar den in i en låda.
D är står en häst,
den tycker jag är bäst.
V ad den är stor, 
sen den fått nya skor.
Kom vi går, 
där en stege står.
D är ligger en boll, 
ta  den inte din stoll.
Spring, spring,
titta  jag hitta  en ring.
D är står min stol, 
som jag fick i fjol.
På den ligger m ina dockor, 
och se mina gamla sockor. 
Snart är det natt, 
där är en katt.
D är ser jag min björk, 
som är så mörk.

Nina Persson, åk 5 och Ingela Riis, 
å k  6

O rs a  B e g ra v n in g s b y rå O rs a
(Enå Snickerifabrik) Tel. 400 78, 402 16 L a s tb ilc e n tra l

Ombesörjer allt i samband med dödsfall utför alla slags transporter

Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan Tel. 404 30, 404 31

14

Teckning: Leif Borbos, 
åk 5

Teckning: Lars Frisk, 
åk 2
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Avdragaren BeO (Patent) 

Påpressningsdon 
Smide & Mek

€ ö )  c F C A R L S S O n  AB
ORSA ■ Tel. 401 88, 419 11

F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

BECKMANS TRYCKERI AB 
Tel. 402 47

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Rum - M iddagar 
Begravningskaffe

för industri, bygge och jordbruk

AB O R S A K A L K
Tel. 502 00

BOMANS PLÅTSLAGERI
Tel. 415 29, bost. 404 65 
Järnvägsgatan 25, Orsa

Byggnadsplåtslagerier samt alla 
övriga slag av plåtslageriarbe

ten utföres

GUMMI-
verkstad
® Bilringar 
•  Batterier 
® Bensin 
® Oljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

Engelska . . . Forts, från sid. 5.

Engelska är jättekul, tycker Katarina.

färger. Vi fick lära oss a tt säga bok och 
penna. Sen hade hon med sig papper 
som det var olika bilder på och det får 
vi säga på engelska. Det går jättebra.” 

Katarina Hellberg

”Det är roligt ibland och tråkigt 
ibland. Vi pratar engelska. Vi är två 
och två och pekar på en katt eller nå
got annat och då får den andra svara.” 

Leif Wåhleman

55Jag tycker att engelska är kul. Men 
jag kan inte siffrorna så bra  för jag kan 
bara tyska nu. Vi frågar varann och 
fröken frågar och vi svarar. Jag och 
Monica brukar fråga varandra om oli
ka saker. Vi frågar på engelska och så 
sjunger vi på engelska ibland. Sen har 
vi olika saker t. ex. katt, hund, hatt3 
m atta och olika bilder.”

Susanne Johansson

”Jag tycker a tt engelska är nödvän
digt, och om man ska åka till England 
kan man ju  prata engelska.”

M ikael Andersson

Hanser Linas vallat Forts, från sid. 2.

tan att i toner söka skildra denna svår
modiga natur. En ny rapsodi började 
tona i m itt öra. Den skulle byggas på 
folkmusiken i socknarna norr om Siljan, 
men huvudsakligen från Orsa, där iag 
hade funnit låtar som på mig verkade 
sällsamt uråldriga. Rapsodin skulle få en 
alltigenom visuell prägel:

”Jag ser en vallkulla, sittande ensam 
uppe i fäboden. Hon längtar trånsjukt 
ned till bygden där hon har sin käraste. 
Hon tar sitt kohorn och blåser en melo
di för a tt få tiden a tt gå, men ack, vad 
den låten är tungsint! (Sopransaxofon 
i inledningen.) Hon lyssnar . . . långt 
bortifrån hör hon en brudm arsch (den

na urgam la brudmarsch är från O r
sa) . . .

D etta är det program, som ligger 
bakom min 'Dalarapsodi’. Jag önskade 
senare ändra denna titel till 'Orsarap- 
sodi’, men det var för sent. Förläggaren 
hade redan i sin katalog infört stycket 
under den förra rubriken.”

Mera om Dalarapsodin och andra 
verk av Alfvén kan man läsa i boken 
”Hugo Alfvén berättar. Radiointervjuer 
utgivna av Per Lindfors.” N atur och 
Kultur.

Karin Dahls 
Frisérsalong

Byggnctdssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

Nm______
Osar det svavel?
Hårda ord gör ingen gammal villa
panna bättre. Satsa på en ny i stäl
let! Våra svenska kvalitetspannor 
är bränslesnåla, lättskötta, driftsäk- 
ra och prisbilliga. Rumsvärmen 
sköts helt automatiskt. Vi kan villa
värme. Rådgör med oss!

wesströms ws
Orsa, tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt
R EK T O R  RUNE SAHLIN 

har erhållit förlängt förordnande t. o. m. 
30 juni 1973.

LOVDAGARNA NÄSTA LÄSÅR 
blir fred. 3 nov., månd. 5 mars —  fred. 
9 mars (sportlov), tisd. 24 april — 
månd. 30 april och fred. 1 juni.

DE KOM M UNALA
STUDIEBIDRAGEN

D et omnämndes i förra numret, att 
skolstyrelsen uppgjort förslag till nya 
bestämmelser för kommunala studiebi
drag. Kommunalfullmäktige har nu fast
ställt de nya reglerna.

N u har väckts förslag, a tt studiebi
dragen skall bli föremål för kommunens 
stora sparsamhetskampanj. Vi vet alltså 
inte säkert, hur det går med bidragen 
detta läsår.

Om inte annat bestämmes och full
mäktige anslår medel för 1973, ska bi
dragen sökas i januari månad på fast
ställda blanketter, som fr. o. m. decem
ber kan erhållas på skolkontoret.

Observera a tt bidrag endast erhålles 
motsvarande de verkliga resekostnader
na. Den som åker i bil med kam rat el
ler annan, måste alltså visa kvitto på 
kostnaderna.

LÅG- O CH  MELLANSTADIERNA 
har nu 29 klasser. Det har minskat två 
klasser i Kyrkbyn och ökat en klass i 
Digerberget.

En av de klasser, som försvunnit i 
Kyrkbyn, är skolmognadsklassen, som vi 
nu nu haft i många år. Den har varit 
en stor tillgång, där sent utvecklade 
barn fått mogna till och ta det litet ext
ra lugnt i början. Genom a tt de varit 
så få, har de också kunnat få mera 
hjälp av läraren än i en vanlig klass. 
Men i år blev det för lågt antal, så att 
den måste dras in.

Antal klasser i de olika skolenheterna 
är: Kyrkbyn 12, T runna 1, Hansjö 3, 
Digerberget 7, Stackmora 3, Kallmora 
2 och Skattungbyn 1.

Antalet elever är vid terminens bör

ORSA SKOLTIDNING ___________
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jan: Kyrkbyn 232, T runna 19, Hansjö 
34, Digerberget 132, Stackmora 42, 
Kallmora 34 och Skattungbyn 18. Sum
ma 511 elever. Föregående höst var an
talet 519.

Till skolorganisationen hör också en 
läsklinik, en obs.klinik och en talklinik.

H j. H-n

H Ö G STA D IET
För Orsaskolans del har det nya läs

året fört med sig en del nyheter. Först 
bör kanske nämnas, a tt elevantalet nu 
är något större än föregående läsår. Vi 
har nu 354 elever mot drygt 340 förra 
läsåret. D etta beror inte bara på att 
årskullen nybörjare i årskurs 7 är större 
u tan också på en del inflyttningar. O r
sa har ju  så smått blivit en inflyttnings- 
kommun. Antalet klasser är dock oför
ändrat 14 st.

T ill ordningen hör också a tt några 
nya lärare kommer till vår skola. Ad
junkterna Inga Andersson och Eva Wik- 
man lämnade oss i våras (den förra 
efter 10 års tjänst i O rsa), och de nya 
i vår krets är adjunkterna Dag Fahlén 
(Re, Hi, Sk), Tommy Johansson (Bi. 
Ge), G udrun Sandvik (Sv, Hi, Sk) och 
Lennart Åberg (Sv, Eng) samt ämnes- 
lärare Inger Jönsson (Sv, Eng) och 
musiklärare Carl-Gösta Skjöldebrand. 
Dessutom har folkskollärare Hans-Erik 
Laggar gått över från mellanstadiet för 
a tt besätta vår tredje tjänst som spe
ciallärare. Fru Brita Bjarling har vissa 
timm ar i hemkunskap och ekonomi.

Eftersom den nya läroplanen (Lgr 
69) nu gäller också årskurs 9, har möj
ligheten a tt välja en praktisk linje i 
denna årskurs fallit bort. Numera är 
klasserna helt sammanhållna i alla tre 
årskurserna. Elever, som inte har så 
stor fallenhet för teoretiska studier, kan 
i stället få s. k. jäm kad studiegång i 
nian, d. v. s. de får byta u t vissa ämnen, 
t. ex. engelska mot praktiska ämnen 
t. ex. teknik. Dessutom kan deras pryo 
utökas.

Till sist bör också nämnas a tt en del 
nya aktiviteter i ”F ritt valt arbete” har 
kommit igång: ” Fri textil” och ”Mode” 
med textillärarna Helga Johnson resp. 
Britta Barbro som ledare, ”Bilen och

Backmans Tryckeri AB, Orsa. 1972

dess konstruktion” med verkmästare 
Holger Rehn på Bil & Buss som ledare, 
typograf Björn Eklund leder en schack
grupp och adj. Johan Berlekom en tea
tergrupp. ” Modellbygge” och ”Silver- 
smide” leds numera av slöjdlärarna 
Täpp Sven Eriksson resp. Allan Berg
lund. Fru Karin Ohlsén och fru Moni
ka Caris leder grupper i ”Dans” resp. 
”Jazzgymnastik” , och ämneslärare Siv 
Rehn sköter maskinskrivningsgruppen.

E .S .

GYMNASIESKOLAN
Antalet utbildningsvägar och klasser 

vid gymnasieskolan är i år större än nå
got år tidigare. Verkstadsmekaniska u t
bildningen har 2 klasser med 21 elever, 
fordonsmekaniska 2 klasser och 26 ele
ver, hemtekniska skolan 32 elever och 
kamerala utbildningen 18 elever.

Gymnasieskolans dagkurser om fattar 
alltså c:a 100 elever.

All kommunal vuxenutbildning är ju 
numera koncentrerad till gymnasiesko
lan. Grundskolutbildningen på två ter
miner har samlat omkring 20 kursdel
tagare. Nytt för i år är 2-årig social och 
ekonomisk linje motsvarande gymnasie
skolans utbildning, dock med den skill
naden att kursdeltagarna läser tre da
gar i skolan och bedriver resten av stu
dierna i hemmet. D enna kurs har också 
samlat ett 20-tal kursdeltagare.

Som första skola i landet har grund
skolutbildning påbörjats för 13 kursdel
tagare med syn- och rörelsehinder. Det 
är med stor glädje vi kunnat ordna den
na utbildning, som vi hoppas skall få 
många efterföljare i andra kommuner.

Utöver ovanstående bedriver skolan 
en stor kvällskursverksamhet i olika äm
nen.

C:a 30 lärare tjänstgör på skolans 
olika utbildningar. Nya för året ä r ing
enjörerna Karl-Erik Flood på verkstads
mekaniska avdelningen och Stig Brå- 
mer på fordonsmekaniska avdelningen.

R . S.

i c  Gynna 
i c  Skoltidningens 
★  annonsörer!

Pris kr 1: 25.
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