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ORSA SKOLTIDNING

Talklinikläraren har ordet av Hjördis Storm
Sedan början av höstterminen har vi 

i Orsa förmånen av att ha en utbildad 
talpedagog. D et är småskollärare Hjör- 
dis Storm, som ambulerar mellan de 
olika skolorna. Visserligen endast på 
halvtid ännu så länge. —  Den andra 
delen av tjänsten fullgör hon å t om- 
sorgsstyrelsen. Hon berättar här om ar
betet i en talklinik.

De flesta barn ” talar ren t” när de 
börjar skolan. För vissa tycks det gå som 
en dans att lära sig tala, medan det för 
andra är en lång och mödosam väg. De 
blandar ihop k och g, t  och d, r-ljudet 
kommer sent, ersätts kanske med 1 eller 
j, eller utelämnas helt, tje- och sje-lju- 
den vållar också problem. Så småning
om rä tta r det hela till sig. D et finns 
emellertid en del barn, vilkas talutveck
ling av en eller annan anledning har 
blivit störd, så a tt de har svårt a tt u t
trycka sig klart och tydligt. M an räknar 
med a tt 3— 4 % av våra skolbarn be
höver speciell hjälp med sitt tal. Därför 
har man i många skolor talkliniker där 
barn, som behöver hjälp med talet, går 
under olika perioder.

Fr. o. m. läsåret 71—72 har också 
Orsa talklinik. De första åren är det av 
naturliga skäl flera som behöver hjälp. 

' På talkliniken går nu elever från både 
låg-, mellan- och högstadium. Önskvärt 
är naturligtvis a tt det mesta klaras av 
under lågstadietiden.

D et vanligaste uttalsfelct är läspning. 
I och för sig är läspning en bagatell, om 
man jäm för med t. ex. stamning, men

för barnet kan det vara av stor betydel
se a tt få hjälp. Dels låter ofta talet över 
huvud taget suddigare, om s inte är bra, 
dels blir en del barn retade av kamra
terna. M an behöver inte vara en im ita
tör av Bosse Parneviks klass för a tt kun
na härm a en som läspar eller stammar.

Till talkliniken kommer också barn, 
som fortfarande har småbarnsspråk. Det 
är naturligtvis ett handikapp vid läs
ning och skrivning a tt inte vara riktigt 
säker på ljuden. M an säger fel och då 
läser och skriver man också fel. En del 
elever talar sluddrigt och slappt, en del 
nasalerar, en del är hesa o. s- v.

M ånga som sysslar med barns röster 
anser a tt heshet bland skolbarn ökar oro
väckande. Det är då inte fråga om den 
heshet man får vid förkylning och som 
går över om man inte anstränger rösten, 
utan det gäller den som kommer av för 
mycket skrikande. Stämbanden orkar 
inte med påfrestningarna.

Stamning är u r många synpunkter den 
besvärligaste talrubbningen. Den kan i 
svårare fall störa kommunikationen med 
omgivningen. Det finns olika teorier om 
stamningens uppkomst och olika åsikter 
om behandlingsmetoderna. M ånga fors
kare anser, a tt traditionell behandling 
hjälper föga, i varje fall på längre sikt. 
M an försöker i stället få den stamman
de a tt acceptera sin stamning, a tt härda 
sig mot omgivningens reaktioner. Målet 
skall vara; frihet a tt tala, inte i första 
hand frihet från att stamma. Många

gånger är det så, a tt om talrädslan för
svinner blir stamningen mindre.

L åt den person som stammar tala till 
punkt! T a inte ”ordet u r munnen” på 
honom! D et är ingen hjälp. En lugn, 
avspänd, vänligt lyssnande miljö är den 
bästa hjälp vi kan ge en som stammar.

M ånga barn hakar upp sig och tar 
om ord och stavelser under olika peri
oder. I  3— 4 årsåldern har många barn 
en sådan period. V id skolans början kan 
det också bli besvär för en del barn. 
M an är lite rädd och spänd, och det 
kan inverka på talet. För de flesta för
svinner dessa symtom efter en tid. M an 
bör aldrig, varken i hem eller i skola, 
rubricera detta som stamning, göra bar
nen medvetna om det eller kräva korrekt 
tal, ty då kan dessa dllfälliga svårig
heter bli bestående.

Det är inte så lä tt a tt ändra sitt tal. 
I talkliniken säger eleven som läspar 
efter en tids träning e tt korrekt s, men 
a tt sedan använda detta riktiga s-ljnd, 
när man i stridens hetta  på ishockey
planen ropar: ”Slå in pucken!” det är 
minsann inte lätt. Därför är all hjälp i 
skola och hem värdefull. Framför allt 
bör man, när man umgås med barn, 
som har besvärligheter med sitt tal, 
själv vinnlägga sig om a tt tala tydligt.

Den som ger sig tid  a tt läsa och be
rä tta  för sina barn, besvarar deras frå
gor och lyssnar på deras utläggningar 
och berättelser ger barnen den största 
möjligheten att utveckla sitt tal och sitt 
språk. Hjördis Storm

FEBRUARISOL
Skåjn wittursol i febrari 
wärm upp öllt frusi, stelt o köllt. 
Skåjn ev ur daluma ö bjari 
Du sol sö lisur ewuröllt.
Sol, kära sol, di wil i fia 
um i gör willad ö bi trätt.
Skåjn gåjnum mölni ö märka stjia, 
lis mi Du, sä gör i rätt.

Okänd författare från Stackmora 
Upptecknad av Anna Falk

Mode
byxor

Manchester-Jeans
med nya fotvidden 70 cm 
i flera kvalitéer och färger. 

Storl. fr. 155 c-long.

jlu q . Å akssvns
*^TEL.40021 O R S A
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O R S A  S K O L T ID N IN G

Äldre tiders järnframställning 
i ORSA av Olof Löthman

Undertecknad, som i några tidigare 
nummer av denna tidning berättat nå
got om olika typer av fasta fornlämning- 
ar i Orsa framkomna bl. a. vid forn
minnesinventeringen 1969, vill med den 
här artikeln ta  upp ytterligare en forn- 
lämningstyp, nämligen platser för fram
ställning av järn  ur myr- eller sjömalm. 
Dessa platser markeras i terrängen av 
slagghögar (varp) eller spridd slagg i 
markytan. I  en del fall förekommer res
ter av ugnar (”blästor” ) i anslutning 
till slaggen. Fornlämningstypen är rikt 
representerad i Dalarna. Fornminnesin
venteringen i D alarna under 1960-talet 
jäm te tidigare av intresserade personer 
företagna privata inventeringar ger vid 
handen, a tt myr järnshanteringen varit 
speciellt omfattande i Öster- och Väster
dalarna med sina stora myrmarksområ- 
den. Även i södra D alarna har den före

kommit, men där i betydligt mindre 
omfattning. E tt viktigt område för myr- 
järnsframställning är bygderna kring 
Siljan, dit ju  även Orsa får räknas.

Vid Riksantikvarieämbetets invente
ring 1969 registrerades i Orsa 105 fram- 
ställningsplatser. Av dessa platser har 
55 spridd slagg i markytan (slaggföre
komster) och 50 platser har varp. Vid 
ett 30-tal platser finns rester av ugnar 
bevarade. Sedan dess har uppgifter om 
ytterligare fem platser tillkommit. Na
turligtvis finns många fler än de här 
redovisade. Konsten är bara  a tt hitta 
dem.

E tt intressant spörsmål när m an syss
lar med fornlämningar är deras ålder. 
Vid inventeringen 1969 togs kolprover 
i tre av de större slaggvarpen, för a tt 
en åldersbestämning genom C 14-analys 
skulle kunna göras. Prover togs i ett

stort varp vid Orsasjön (kartan nr 1), 
i e tt varp intill nya bron över Ore- 
älven (kartan nr 2) och i e tt varp 
på Ivarsnäs vid Skattungen (kartan nr 
3). Åldersbestämningen gav ganska 
intressanta besked. D et visade sig, när 
analysen var klar, a tt n r 1 är från ca 
500 år e. Kr., nr 2 från ca 600 e. Kr. 
och nr 3 från ca 800 e. Kr. I samtliga 
fall får man räkna med en osäkerhets
marginal av plus minus 100 år. Redan 
före åldersbestämningen räknade antik
varisk expertis med att dylika lämningar 
härrörde från sen järnålder (omkr. år 
1000 e. K r.). A tt en av läm ningarna 
visade sig vara ett halvt årtusende äldre 
än man trott, kan kanske inte direkt 
kallas för en sensation —  järnålderns 
början infaller ju  ca 50 år f. Kr., men 
nog torde uppgiften ha givit anledning 
till höjda ögonbryn hos flera av dem 
som intresserar sig för sådana här saker. 
Det står alltså fullt klart, a tt vi här i 
Orsa —  liksom sannolikt även i de fles
ta andra socknarna omkring Siljan och 
Orsasjön —  har förhistoriska järnfram - 
ställningsplatser. För Orsas vidkomman
de finns dessa platser utefter och öster 
om Orsasjön, i Stormyrenområdet, efter 
Oreälven upp till Heden samt vid Skatt
ungen. Av kartan framgår ungefär var i 
Orsa järnålderns framställningsplatser 
finns.

De ugnar, i vilka m an under järnål
dern smälte malmen, torde i de allra 
flesta fall ha varit byggda av lera. U t
grävningar i Leksand ger belägg härför. 
En ganska väl bevarad lerugn från dessa 
utgrävningar kan beskådas på Dalarnas 
museum i Falun. Järnåldersslaggen in
nehåller också ofta b itar med påbränd 
röd- eller gulaktig lera, vilken härstam 
m ar från ugnsväggarna. Lerugnarna 
hade nära nog cylindrisk form. Höjden 
var 7— 8 dm och den inre diametern 
ca 5 dm. Längst ner fanns en utslags- 
öppning, där smältan rann ut, samt ett 
hål för inblåsning av luft (se skiss). D et 
är möjligt a tt dessa ugnar har varit vad 
man skulle kunna kalla för ” engångsför- 
packningar”, dvs. de har använts vid 
bara en smältning. Man tror, a tt ugnarna 
efter en smältning helt enkelt gick sön
der, när m an skulle hacka bort den 
stelnande slaggen från ugnsväggarna. 
V id grävningarna i Leksand hittades 
under torvlagret rester av ett tiotal ler- 
ugnar. —  Järnåldersslaggen är grå eller 
mörkt grå till färgen och trögt fluten.
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Allt måleriarbete vid repa
ration eller nybyggnad ut- 
föres omsorgsfullt och till 
humana priser.

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

Nu kommer våren —  
då behövs

SOLGLASÖGON
med Polaroid eller optiska glas. 
Nya piffiga modeller.

( V l e k .  ^ ~ ö k ö ib y ^  cH V B
U R  ■ O P T IK  • G U L D

— Legitimerad glasögonoptiker —

Z A N U S S I
ett vettigt köp
★ Upp till 3 kg tvätt.

42 liters trumma, av rost
fr itt stål.

★ Program för alla slags tex
tilier: D L 3 10 st, DL 4 
12 st, DL 5 14 st.

★ Ren ny ull-program.

★ Bekväm inställning, bara 
en ratt.

★ Barnsäker: tvåbandsgrepp 
och automatiskt lucklås.

★ Inbyggbar. 60 cm bred,
33 djup, 83 hög.

★ Från Europas största till
verkare av  stora hushålls
maskiner.

JÄRNBIRGER AB
Tel. 409 00

Älvdalens Järnaffär AB
Tel. 0251 / 101 50

Malmen togs ur myrar eller sjöar. 
Myrmalmen kan ha lite olika utseende. 
Oftast förekommer den i små brungulak
tiga korn av gruskornstorlek. Sjömal
men förekommer i större och mindre 
ockragula klumpar, som lä tt kan brytas 
sönder. Sjömalm h ittar man ibland efter 
sjöstränder, där den spolats upp. Vid 
inventeringen 1969 hittades vid stran
den av en ö i Ämåsjön sjömalmsklumpar 
i stor mängd och av ett huvuds storlek. 
—  I det här sammanhanget kan det 
vara värt a tt nämna, a tt vissa forskare 
anser, a tt möjligheten finns a tt även 
bergmalm kan ha utgjort råvara inom 
områden, där sådan finnes. D etta kan 
emellertid knappast gälla Orsa.

I stor omfattning förekommer också 
järnframställningsplatser från medeltid 
eller senare (se kartan). I motsats till 
järnåldersplatserna, som ligger koncen
trerade i den centrala bygden, är de 
yngre platserna vitt kringspridda i Orsas 
skogsområden. På den s. k. Digerbergs
platån ligger de som regel i anslutning 
till fäbodar. D etta fenomen uppträder 
även på några ställen i skogarna norrut, 
t. ex. vid Ången och Griffelberg fäbo
dar. D etta förhållande gör det sanno
likt, a tt m an i samband med fäboddrif
ten passade på att syssla med järnfram 
ställning •— kanske som något slags 
” extraknäck” . Det allt överskuggande 
problemet var ju  att skaffa föda åt m än
niskor och djur, varför åkerbruk och 
boskapsskötsel torde varit de förhärs
kande näringsfången. Jakten och fisket 
spelade givetvis sin roll. För a tt få järn, 
dels till husbehov och dels till avsalu —  
och i vissa fall också kanske till a tt be
tala skatt med, passade man på a tt u t
nyttja de rika förekomster av myrmalm, 
som fanns i de stora myrmarksområdena 
på Orsas skogar. Att då fäbodarna, som 
dels låg i dessa områden och dels gav tak 
över huvudet, blev utgångspunkter för 
hanteringen är naturligt. Ibland finner 
man framställningsplatserna ända inne 
i själva fäbodarna, exempelvis som i Ö. 
Grunuberg.

Norrut i Orsa finns en del platser, 
där de inflyttade finnarna sysslat med 
järnframställning. I stort kan man säga, 
a tt de platser som hittats inom bespa-

A Du redö o a tt när

Dala-FOTO
finns-ä bö bredör ö smålör, 

d irör ö billigör

RÅMÖR
Kum in ö sjå-o!

I t r u j n  a -< y / 'lr n c ,/o rc r j ^

ringsskogens område kan hänföras till 
finnarnas verksamhet.

De medeltida och yngre smältugnarna 
skiljer sig från järnåldersugnarna såtill
vida, a tt de är uppmurade av sten. For
men är många gånger svårbedömbar, då 
ugnarna är svårt raserade och oftast 
kraftigt övertorvade. Det tycks dock 
som om de i de flesta fall skulle ha  va
rit kvadratiska eller svagt rektangulära. 
Rundad form förekommer i en del fall. 
En av de bäst bevarade ugnarna finns 
vid Mellansjön (kartan 4 ). Ibland tor
de någon form av takkonstruktion ha 
förekommit över ugnarna.

Blästorna, med vilkas hjälp man blås
te in luft i ugnarna, har varit vatten- 
drivna, tram pdrivna eller handdrivna. 
En viss reservation dock för den sist
näm nda typen. V attendrivna blästor har 
funnits vid N. Gällsjöån, Bäverån, Ämån 
och vid några småbäckar på Delåsmy- 
ren. De vinddrivna blästorna har använts 
vid ugnar med högt och blåsigt läge. 
Möjligen har en sådan blästa använts 
vid ugnen på Skäftberget (kartan 5). 
Avgjort vanligast torde de tram pdrivna 
blästorna ha varit.

Slaggen vid de medeltida och yngre 
framställningsplatserna är gråsvart, knott- 
rig och blåsig i ytan, ibland med fast
brända granitkorn, mera sällan trögt 
fluten samt tung, oftast tyngre än järn- 
åldersslaggen. Järnuttiningen lyckades 
tydligen bättre i järnåldersugnarna, san
nolikt beroende på att de var byggda av 
lera, vilken var kalkhaltig, och kalken 
har ju  en omvittnad betydelse vid u t
vinning av järn  u r malm.

Något bör även sägas om de slaggfynd, 
som gjorts i en del byar med omgivning. 
I de flesta fall torde det vara  fråga om 
smidesslagg från de förr vanliga gårds- 
eller bysmedjorna. Smidesslaggen är lätt 
och ibland blåanlupen och ofta rikt upp
blandad med kolrester.

Till sist kan man fråga sig, varför 
den västra sockendelen med U nnåns dal
gång praktiskt taget helt saknar fynd
platser för slagg. Nog borde man väl 
även där ha sysslat med järnfram ställ
ning?

Olof Löthman
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Ur Halvar Lars Larssons uppteckningar väljer vi i detta nummer 
av skoltidningen hans återgivande av en mycket färgstark persons 
berättelse. P Ä R A R  JU GA (Pärar Jon Persson) i Skattungbyn föddes 
år 1842 och dog år 1929. H an har haft så mycket att förtälja, att 
vi blivit nödsakade att sovra i det elva foliosidor långa materialet. 
Vi har t. ex. tagit bort sådant, som kan sakna allmänt intresse, t. ex. 
namnen på alla åkrar i Skattungbyn, hans beskrivning över hur 
man gör barkbröd, en sak som Räs M or berättade om i förra 
numret, samt en del om dåtidens arbetslöner.

PÄRAR JUGA av Halvar Lars Larssons

Jag är så gott som uppfödd i Hälsing
land. Det var mycket fattigt i m itt hem, 
och vi måste ge oss av varje år u t och 
tigga. Det var förskräckligt många från 
dalasocknarna Orsa, Älvdalen, Våm- 
hus och Sollerön, som gick in i landet 
(Hälsingland) och tiggde. Jag  kommer 
ihåg vid ett tillfälle, vi lågo tjugo en 
na tt i ett fjos i Alfta. De flesta voro 
från Skattungbyn. Det var både barn 
och äldre, både kullor och pojkar. ”Ä 
wa bö roli ö!” Vi fingo för det mesta 
både m at och husrum, men ibland fingo 
vi också bannor, ” sö mitji e djick i stjinn” 
(så mycket det gick i skinnet). Och vi 
hade nog också gjort oss förtjänta där
av. En gång skulle jag och en pojke 
till, Anders hette han, få klubbskjuts 
hem. Vi voro instängda och fingo ej gå 
ut. Hälsingbonden selade på hästen och 
gjorde sig i ordning. Det såg lite kus
ligt ut, och det gällde att hitta  på något 
sätt a tt komma undan. Men gumman 
övervakade oss strängt, fast mannen var 
ute. Jag började jäm ra mig, a tt jag nöd
vändigt måste gå u t och ”kucka” (na
turbehov). ”Nej du, sa gumman, ”du 
får allt stanna inne nu.” Jag höll mig 
lugn en stund, men började snart stånka. 
”Om jag  inte får gå ut nu, så måste 
jag göra det inne”, sade jag  och började 
knäppa ned byxorna. Gumman blev ra
sande och körde u t mig fortare än van
ligt. Jag  sprang, nappade åt mig min 
påse i förbifarten och kom u t på går
den. ”V art ska du då?” skrek gubben åt 
mig. ”Bört ö kucka” . ”V arför har du 
påsen med dig då?” —  ”Ja, jag har så 
hårt liv, så jag  måste smörja, om det 
ska gå.” —  ”Jag ska smörja dig jag,” 
hörde jag efter mig, men jag var redan 
bakom knuten och försvann så hastigt 
och spårlöst som möjligt. Men Anders

släpptes ej så lätt. Så snart gubben 
blivit i ordning, satte han sig upp i 
kärran och hade pojken bredvid sig. Då 
de kört en bit, kommo de till en grind. 
Anders erbjöd sig a tt gå ner och öppna 
grinden. ”Nej du, du får allt sitta kvar 
du!” Gubben steg ur, och pojken höll 
tömmarna. Just som grinden öppnats 
litet, fick hästen en duktig släng med 
tömlyckan och sprang till. H julet tog 
halva grinden med sig, och gubben var 
nära  a tt komma under. D et bar iväg 
i fullt sken för häst, kärra och pojke. 
Gubben kom kravlande efter, så fort han 
dugde, och fick väl tag i både häst och 
kärra nånstans, men pojken såg han ald
rig mer. Anders och jag  träffades vid 
en källa mellan Näsånger och Enånger, 
där vi stämt möte. Jag hade legat där 
så länge, då Anders kom. På natten tra
vade vi så fort i kunde till Söderhamn, 
och då tyckte vi, a tt vi voro så gott som 
hemma.

Jag fick ej gå i skolan på långa tag 
i sänder, bara några veckor, ty vi hade 
ingen mat. Jag var ofta mycket hungrig 
och hade inget annat a tt ä ta än rena 
”låkådejen” . Det var ingen annan u t
väg än a tt ta  tiggarpåsen och ge sig 
iväg in i landet. Rumbu-Far från Åberga 
höll skola i Skattungbyn, och jag gick 
för honom. Det var både stora och små 
barn. D är gick en kulla, som var 18 år, 
och en var 20 år. De hade av fattigdom 
förut varit hindrade a tt gå i skolan. De 
hade ”gått å beddas” för det mesta. 
De kände ej till bokstäverna, och det 
kom på min lott a tt lära dem läsa. Jag 
var monitor och förhörde dem läxorna. 
De ovannämnda kullorna gingo i skolan 
för a tt ”slippa fram” för prästen. Det 
var noga därmed på den tiden. De som 
ej kunde nog bra, d v s i katekesen och

några psalmverser, måste gå både två 
och tre år för prästen.

I Söderhamn fick jag arbete hos en 
grosshandlare, som hette Altberg. Jag 
var då nio år, och jag var hos honom 
emellanåt, tills jag var fjorton år. Jag 
hjäpte till med allt möjligt, i trädgården, 
i stallet och lite varstans. Altberg var 
rolig han. H an ville jag skulle köra hans 
vagn. Jag var klädd i en trasig päls. 
(Även på sommaren ville grosshandlaren, 
a tt jag skulle ha den). Jag satt på 
kuskbocken, när vi körde genom staden. 
Alla hade roligt åt Altbergs trasiga kusk. 
H an var mycket rik, ägde tre skepp och 
handlade med salt. H an var mycket 
snäll men häftig ibland. En gång skjut
sade jag honom till e tt sammanträde. 
D å vi kommo fram, sade han åt mig 
att följa med upp till herrarna. Jag var 
blyg förstås men måste följa. D är var 
ett stort bord med många glas. Jag bjöds 
också fram till bordet så trasig jag var. 
En herre tog en tallrik och lade en 25- 
öring därpå, gick sedan omkring med 
tallriken, och alla andra lade dit en 
slant. Jag fick alltsammans. Det var om
kring 5 kronor. Det var mycket pengar 
på den tiden.

Då jag kom till prästen och skulle 
gifta mig, blev jag nekad, ty jag hade 
ej tagit nattvarden mer än två gånger 
i hela m itt liv. Jag ansågs rentav som 
en hedning. Jag  talade om för prästen, 
a tt jag och kullan kommit överens om 
att ega varandra och ämnade leva till
sammans, vare sig vi blevo gifta eller ej. 
Så gick jag. Men Arborelius ropade mig 
tillbaka och såg efter i husförhörsboken. 
D är syntes, a tt jag varit med på husför
hören och hade god kristendomskun- 
skap. Det var ju  bra det, och han lova
de att viga oss. ”Men du skall gå till
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Stolsitsar
i plast och tyg Jr. kr 3:10
Stor sortering i

PLASTDUKAR 
Kakeldekorer m. m.

Orsa
Sparköp

LÅGPRIS-butiker
med förstklassiga varor

Kyrkogatan 23 
Järnvägsgatan 25

Levi’s JEANS
Scrub Sateen och manchester 
med nya fotvidden i mode
färgerna militärgrönt, brunt, 
rost, sand och marin finns nu 
i god sortering.

☆

Har N i läst i dagspressen om 
Silver Dollar’s jeans och s. k. 
”flyga.rja.ckor ” ? Vi har även 
dessa i bra sortering.

☆

URVAL • KVALITÉ • SERVICE 

hos

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Herrens Heliga nattvard tre gånger om 
året”, sade han. ”Det skadar dig icke, 
och det är en gammal god sedvänja.”

Tomtkalln finns alldeles säkert. Jag 
har ej sett honom, men jag har sett 
hans skugga. Men jag  har aldrig hört 
talas om, att han haft någon ”käling”, 
och det vore nog inte märkvärdigt, om 
släkten nu är utdöd. Är det endast kal
lar, så kan det naturligtvis ej bli någon 
avel.

Men ”grannasmor” har jag varit u t
satt för två gånger. Vi voro i e tt änge 
”nordamin Bjärkjonsrajs” och slog. Far, 
jag och min bror Päder voro kvar och 
skulle ligga i ladan. Vi hade även getter
na med oss. Det var regnigt och kusligt 
på kvällen och far sade, a tt vi skulle 
göra upp eld åt getterna, som lågo utan
för ladan. ”M en ni ska fara så tyst som 
möjligt och får ej dunka hårt nu, då det 
är kväll.” Jag  förstod, a tt det var gran
nasmor han var rädd för. Men jag  var 
inte rädd. Sedan vi gjort eld, tog jag 
yxan och slog tre slag så mycket jag or
kade i laduknuten. Vi gick in i ladan 
och lade oss. Efter en stund hörde vi, 
hur mor lockade på getterna. Vi kände 
väl igen mors röst, och hon ropade 
getterna vid namn, var och en, och loc
kade så vackert. G etterna satte också 
genast iväg. V i förstodo, a tt det ändå 
inte var mor, ty hon hade ju  gått till 
Torsmo och skulle vara där över natten. 
Far förstod genast hur det var och sade: 
”Ja, nu hör ni, vad följden blev, a tt ni 
dunkade så i väggen. Ge er iväg genast 
och se till a tt ni får reda på getterna” . 
Vi skyndade efter getterna och började 
locka dem åter. Vi hunno ifa tt dem 
en halv fjärdingsväg från ladan. De voro 
lugna och följde oss snällt åter till ladan.

Nu ska du få höra m itt andra även
tyr med grannasmor. Jag och m ina brö
der var vid Granåsviden och kolade på 
en stämpling. D är stod en fin tall, lämp
lig till ”spjåkvirke” (virke till stillkor- 
gar). Vi visste a tt det var förbjudet att 
hugga den, men vi fällde den ändå, 
ty den var så fin. Just som tallen föll, 
började det skratta alldeles förskräck
ligt borti skogen. Vi skyndade oss att 
kapa av en duktig stock, körde den till 
milan och gömde den väl i kolveden. Det 
skrattade oupphörligt, ända tills vi fått

AGAlS nya
Radiator-TERMOSTAT
Ekonomisk värmekomfort. Prisbillig. 
5-års garanti.

NILSONS VVS AB
0250 / 400 35

stocken gömd, men då blev det tyst. 
Sedan då vi vallade in milan, åkte Per 
stocken till Granån. D å skrattade det 
åter lika hemskt, ända tills han väl 
risat ner stocken. Jag  gjorde tolv still- 
korgar därav. Jerk gjorde m ånga och 
Päder likaså.

Jag  har nog varit fast för grannasmor 
flera gånger till också. D et säkraste sät
te t a tt bli av med henne är a tt sveda 
ludet skinn. Det luktar starkt, och den 
lukten tål hon ej.

År 67, det år jag  gifte mig, låg isen 
kvar på Skattungsjön på midsommar
dagen. Den 18 maj gingo jag och svärfar 
på skaren över gärdesgården vid Pers 
gård, och det syntes ej en enda gärds- 
gårdsstör upp igenom snön. D et året 
måste soldaterna gå till Tuna, ty Siljan 
var isbelagd, så ångbåten kunde ej gå, 
då de drogo iväg.

Jag  har ätit mycket barkbröd i yngre 
dagar. —  Barkbrödet höll magen i ord
ning, och avföringen gick utm ärkt. Men 
det var egendomligt en sån mögel det 
blev av barkbrödsavföringen. Vi hade 
höstfäbodar i Torsmo. D å vi kom dit 
och far varit u t och kom in, sade han: 
”Nu är ” skalajs” så fullt, a tt det ej går 
mer dit.” Det var som en dimma, all
deles fulla rummet med mögel. D å man 
hade barkbröd i bögen, hördes det, ty 
kakorna gnisslade mot varandra.

På Torsmo frös det ofta och även i 
Skattungbyn. Falla snuggade upp i ett 
såll kornet, som växte på Laduåkern. D et 
var väl två eller tre små gryn i topp
ändan på de fingerlånga och mycket 
glest växande kornstråna. D et var nöd
år, och sådana var det ofta. Jag var 
liten pys då. D å man kokade gröt av 
mjöl efter frusen säd, så sprätte det 
upp i ”skrajven” (skorstenen) nästan 
alltihopa. Skrajven blev nästan vit. Och 
illa smakade gröten. Och magen hade 
svårt a tt fördra den. På -—-70 var det 
ock nödår. Vi lyckades hos handelsman 
Blomgren komma över 1 pund mjöl 
(IV 2 kg). Det var allt som fanns och 

kostade 5 kronor. M or bakade, så vi fingo 
matsäck och gingo till Söderhamn och 
fingo arbete där.

Jag  har aldrig varit sjuk utom bränn- 
vinssjuk förstås, sedan vi ibland hävt 
i oss för omåttligt med öl och brännvin. 
Men det har ej hänt så värst många 
gånger. Jag  blev dock grundligt förkyld 
en gång. Och för några år sedan fick 
jag lunginflammation. Jag  kryade till 
mig så småningom. M en nog var jag  
illa sjuk den gången, så blir jag sjuk 
en gång till, då är det nog slut. För 
du ska komma ihåg, a tt jag  fyller 84 år 
den 16 februari. (1926).

(Efter några dagars sjukdom dog Pä
rar Juga den 26 februari 1929).
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Det var på den tiden...
— D E SMÅ SM ED JO R N A  — av Ernst

Vid så gott som varje bondgård fanns 
det för femti— sexti år sedan en liten 
smedja, använd mest vid enklare husbe- 
hovssmiden. Smedjan hörde till en mind
re grupp av småhus: torkhuset för säd 
(tösstuga), källarhus över jordkällaren 
(tjaldörajs) eller annat. De voro något 
skilda från de övriga uthusen. På den 
tiden var det inte att bara ”köpa och 
slänga”, då var det bra a tt ha den lilla 
smedjan, där man kunde smida och 
laga ett och annat. Ännu finns det några 
sådana smedjor kvar, men ej så allmänt 
i användning. U ndantag är en och an
nan större, verkstadsbetonad, av moder
nare typ.

Från min skoltid minns jag särskilt en 
sådan smedja, högt uppe på Viborgskrö- 
net, som jag  på hemvägen från skolan i 
Torrvål ibland stannade vid. Jag hörde 
på avstånd dels den dovare klangen, när 
smeden bearbetade det glödande järnet, 
dels det klingande, när hammaren eller 
släggan föll ned på städet. (E sjungöd 
i sted).

Från skorstenen (skrajvön) som var 
uppm urad av rektangulära stycken av 
sandsten (slipstensgätor), stod gnistorna 
som en kvast mot den mörknade him
melen.

D är inne i den mörka smedjan, en
dast upplyst av glöden på härden och 
det lilla fönstret ovanför filbänken, stod 
ägaren Gubb Anders Olsson (f 18G1 f  
1922) mellan städet och härden ifärd 
med a tt vässa och härda ett spett, svet
tig om pannan och sotig om näsa och 
mustascher. Ömsom stack han spettet i 
glöden ömsom i fin sand. Glöden höll 
han vid fyr med luften från bälgen 
(pustn ).

Bälgen var av svinskinn och försedd 
med ett rör som gick in under härden. 
Dess hävstång fördes upp och ned för 
hand eller med trampställning. Det var 
mycket som skulle smidas och lagas, väs
sas, härdas och vällas ihop. Redskap för 
såväl jordbruk som skogsarbete skulle 
hållas i brukbart skick. Vid sidan om det 
grövre smidet brukade Gubb Anders sys- 
la med tillverkning av lieringar (ljåkå- 
kär), potatishackor (pärongravor) och 
mycket annat. M ot sina grannar var An
ders hjälpsam med lagning av ett och 
annat.

Runtom stubben varpå städet vilade 
fanns tänger och släggor i olika storle

kar. Ja , även storsläggan, sem måste 
föras av en man särskilt (smidreng —  
sleggdreng). Där stod också en hink med 
vatten för härdning.

På filbänken med skruvstädet låg en 
hel del mindre verktyg; filar, större och 
mindre hammare och tänger. D är var 
även spik järnet med olika hål för form
ning av spik i olika dimensioner spajk- 
tör, någöl-tör och nitjärn. På ena väggen 
hängde en järnkrok med trähandtag, 
varmed man spände fast banden på lagg- 
kärl (jen båndajp). I ett hörn i smed
jan låg en bråte gammalt järn , en del 
brukbart, en del kasserat.

Tillfälligt kunde också Gubb Anders 
förse sin häst med nybroddade skor och 
även bistå någon grannes därmed.

U tanför ena långväggen fanns ett li
tet skjul för smideskolen. Smeden var 
mycket rädd om kolen, de fick inte tram
pas sönder.

U tanför på vägen brukade vi barn åka 
kälke (rennås). En gång blev ett par 
småpojkar instängda i kolhuset av någ
ra större pojkar. De tog sig dock snart 
ut, genom att bryta bort ett bräde på 
skjulets baksida. Vem den ena av små
pojkarna var, kan ni kanske gissa er till.

Ernst

Se

vårnyheterna
i

Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

_____________ ORSA SK OLTIDN IN G

U M  ESTA

Issin pöjtjen sjår glad ajt. On rajd
0 jen ponnyäst. Wen ponny ir ibland 
intä m itji stär en jen stur rackä. M jäst 
krippär titj um a tt ra jda o jen ponny. 
Ponnyn kån också dra dem i jen litn 
wången. D u ar nug sit jen rajdäst. Fär
1 tidi red ån mer en nunä, ä va je t bra 
set a tt ta  si fråm ina ä fåns tåg ö bilär. 
Nu rajd  an mjast fär nöjes skuld. Mick- 
lär krippär lär si ö ra jda i rajdskolor. 
Ita  i kånstji jen rytter fro jen rajdskola. 
Do an ra jd  sit an i jen sadel ö stir estn 
mi körter temer.

Bengt-Åke Höst, 
åk 6

MÅNEN

N är jag fick lov a tt åka till månen, 
det var en vacker dag när jag var 24 
år. Den dagen när jag skulle till månen, 
var jag väldigt orolig för jag skulle sty
ra. Och då vet jag inte om jag skulle 
krocka med Mars eller Orion eller en 
massa andra stjärnor.

Mats Lind  
åk 2

EN FÖRFÄRLIG DAG

En dag då jag och Christer var ute 
och cyklade, så ramlade Christer omkull. 
D å började han grina, så det blev en 
svallvåg, så a tt varenda hus flöt bort i 
Orsa. D ärför finns Orsasjön.

Leif Michols, 
åk 4

Träffpunkten . . .

Hansson & Candell 
Kiosk och Grillbar AB

Öl, Läsk, Kaffe, Glass, Juice, Saft

Varma och grillade R Ä T T E R

S C A N I A

bil&buM

O RSA
FÖRSÄLJNING vx 409 10
VERKSTAD
RESERVDELAR
GUMMIVERKSTAD
BILU TH Y RN IN G

M O R A
FÖRSÄLJNING 12603,13200 
VW-SERVICE 120 60
RESERVDELAR 12180
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Klass 6, Digerberget
Nedre raden från vänster: Pontus Johansson, Per Lindgren, K ent Andersson, Kjell- 
Åke Eklind, Leif Ulas, Göran Korsgren.
Andra raden: Jörgen Andersson, Pär Dahl berg, Hans Lanz, Bengt Rehn, Lars-Erik 
Gråd.
Tredje raden: Annicka Spännar, Carina Ivares, Viveka Borbos, Pia Carlström, 
Lena Morceus, Karin Froste, Helena Viese, Åsa Calleberg.
Övre raden: Anneli Snitt, Ulla Morceus, Susan Gref. Lärare Sven Lilja.

Julpristävlingen
hade lockat ett trettiotal bokintresserade 
deltagare. De titlar som gömde sig i 
rebusarna var:
1. Än lever Emil i Lönneberga
2. Pippi Långstrump går ombord
3. Bara roligt i Bullerbyn
4. Britt M arie lä ttar sitt h järta
5. Lotta på Bråkmakargatan
6. Ingen rövare finns i skogen
7. Mio min Mio
8. Karlsson på taket

Hade man hunnit så långt var det 
sedan inte svårt a tt finna den gemen
samma nämnaren: Astrid Lindgren för
stås.

Och pristagarna blev:
Anneli Lund, Handen, Anna Bengtar, 

Erik Dahl, Erik Bengtar, Eve Hedberg, 
samtliga Orsa.

Nya VÅRMODET 
just inkommet . . .
Stor sortering i klänningar. 
Billiga strumpbyxor från 3:20.

DAHLS EFTR.
Tel. 401 91

Kommunal vuxenutbildning
i Orsa kommun kommande läsår 1972/1973

All kommunal vuxenutbildning i Orsa kommun är numera koncentrerad till Orsa gymna
sieskola. Förutom de sedvanliga kvällskurserna planerar skolan nu följande utbildningar. 
Heldagskurser med planerad början i augusti månad 1972.
1- årig kontorsteknisk utbildning
2- årig social linje 
2-årig ekonomisk linje
Behörig att intagas i kurs är den som med hänsyn till tid igare studier och annan verk
samhet har förutsättn ingar att fö lja kursen.
Ålder: 18 år —
1-årig grundskoleutbildning
1-årig grundskoleutbildning gällande syn- och hörselskadade samt rörelsehindrade 

personer.
Inträdesålder: 16 år —
Samtliga kurser kan läsas genom enstaka ämnen, paket e ller hel examen.
Anmälan till Orsa gymnasieskola senast den 1 juni 1972.

REKTOR

Telefon riktnr 0250 Kontorsteknisk avd. 414 30 Fordonsmekanisk avd. 414 32
Expedition 402 72 Lärarrum 414 30 Verkstadsmekanisk avd. 414 33
Rektor ank. 420 72 Hemteknisk avd. 414 31
Postadress: 794 00 Orsa Lärarrum 414 31
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Årets skidtävlingar
Torsdagen den 24 februari anordnade 

Orsa Skolors IF  sitt årligen återkom
mande klubbmästerskap på skidor.

Tävlingen gick detta år vid Digerber
gets skola och gynnades av strålande vår- 
vintersol. Tävlingarna blev lika fina som 
vädret i det lättkörda föret. G lädjande 
var också det stora startfältet —  inte 
mindre än 196 tävlande. Det är roligt 
a tt se a tt längdtävlingarna på skidor åter 
tycks ha blivit populära bland ungdomen 
efter några års avmattning. Som vanligt 
tävlade årskurserna 1 och 2 750 m, års
kurserna 3 och 4 1250 m och årskur
serna 5 och 6 2500 an. Dessutom ligger 
tiderna för hästa flicka + bästa pojke 
+  bästa tredje tid (flicka eller pojke) 
till grund för en lagtävling mellan klas
serna med vandringspris i form av tav
lor för de bästa. H är är resultaten för 
de tre bästa i varje grupp:

J-E Broberg

Årskurs 1 Pojkar
1. Torbjörn Södersten Di 2.32
2. Torgny Laggar Ky B 2.42
3. Nils-Anders Svensson H a 2.53

Årskurs 1 Flickor
1. Erika Levenius Di 3.17
2. Susanne Trygg Ky a 4.03
3. Eva-Britt W allin Kyb 4.07

Pojkar åk 2
1. Anders Östling Ky a 2.20
2. Jan-Erik Köpman Ha 2.30
3. Lars-Åke Edvardsson Ky a 2.38

Årskurs 2 Flickor
1. Eva Tegmyr St 2.51
2. Lena Molin Ky a 3.13
3. Anette Ädling Ky a 3.18

Årskurs 3 pojkar
1. Roger Tylén H a 6.22
2. Per Riis H a 6.32
3. Jan  Schneider Di 6.33

Flickor åk 3
1. Anna-Lena Gisslar St 7.21
2. M arie Andersson Ky a 7.26
3. Karin Andersson H a 7.27

Årskurs 4 Pojkar
1. Hans Lind Di 6.28
2. Lars-Olof Svensson Ha 6.30
3. Per Caris Ky 6.47

Flickor åk 4
1. Marianne Löhf St 6.11
2. M aria Lind Di 6.59
3. M ajvor Johansson Di 7.02

Åk 5 Pojkar
1. Gert Lindh Di 8.04
2. U rban Hornberg Ky B 8.27
3. M ats Eriksson Di 8.41

Åk 5 Flickor
1. Anneli Matslofva Di 9.02
2. Mona Hansson St 9.15
3. M arianne Jonsson Ky B 10.04

Årskurs 6 Pojkar
1. Bengt Lövgren H a 7.45
2. Hans-Göran Laggar Ky B 8.02
3. Anders Leksell Ky A 8.08

Årskurs 6 Flickor
1. Mona-Lis Löhf St 8.35
2. Ingela Riis Ila 8.41
3. Ann Enmalm St 9.52

Lagtävling 1972
Åk 1.
1. Di 8.53
2. Ky b 10.21
3. Ky a 10.38

Åk 2.
1. Ky a 8.11
2. Di 8.31
3. St 9.14

Åk 3.
1. Ha 20.21
2. Di 21.06
3. St 21.44

Åk 4.
1. Di 20.21
2. St 21.18
3. Ky 3— 4 21.52

Åk 5.
1. Di 25.47
2. Ky b 27.58

Åk 6.
1. Ha 25.40
2. Ky a 26.27
3. Di 28.24

Samma dag kördes det 41 :a

Slipstensloppet
under idealiska tävlingsförhållanden vid 
Kallm ora folkskola. M änga föräldrar och 
andra intresserade slöt upp vid denna 
skolornas stora idrottsdag.

R. H.

R E S U L T A T :

Pojkar 750 m
1. Göran Björkqnist 4.55
2. Mikael Borg 5.14
2. Roland Erkapers 5.14

Flickor 750 m
1. Ann-Christin Eriksson 5.00
2. Ing-M arie Larsson 5.35
3. Eva Staffas 6.06

Pojkar 1,25 km
1. Jan  Larsson 11.32
2. Lars Göran Dahl 11.37
3. Per-Axel Rosenqvist 12.32

Liljas
Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

Maj a-Greta H O LTING

Byxor i massor!
Dressar • Jackor • Västar
och i övrigt vad ungdomen gillar
finner N i till lägsta priser
hos

Dalaboden i Orsa AB
Kyrkogatan 5 
Tel. 0250/407 61

Villa-
och husägare!

Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Fridhemsplan 4 C 
Tel. 0250/136 62

Flickor 1,25 km
1. Ann-Marie Lovar 11.49
2. Inga-Britt Pettersson 12.29
3. Lissy Hammare 12.53

Pojkar 2,5 km
1. Arne Lovar 12.52
2. Jan-Åke Ohlsson 14.00
3. Matz Ullström 14.01

Flickor 2,5 km
1. Lena Dalfors 14.18
2. Vivi-Ann Mångsén 17.45
3. Gun Britt Thalin 17.53
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Nu är det tid för

underredsbehand- 
ling av bilen

Ring och beställ tid 
hos

O K
ORSA

Tel. 0250/402 80

416 30
är numret när det gäller att 
beställa tid för

Barn- och
familj ef otograferingen
Serier i färg eller svartvitt

y
□ R 5 ^

Ateljé och specialaffär i foto

S lilriaB E R kW
i w w O *

Färg ska de vara...

( j& tttK M tt/ n o r d ITIende

T iiiiiii i i i i i i i i i i ir

1
Ii d i mm ;

......... - ....................... i l i S l i !

CENTRUM/NORDMENDE
COLOR
Exklusiv 22" färg-TV i trevlig 
formgivning. Enkel att sköta ge
nom lättmanövrerad och över
skådliga skjutreglage.

PIANO-NISSE Musik
Musik ■ T V

Tel. 406 04

Frågor och svar
Insyn och samverkan är begrepp som 

under senare tid kommit a tt prägla upp
fattningen om arbetsliv och offentlig 
verksamhet.

Flera av kommunens styrelser och 
näm nder har därför genom informations
möten och på annat sätt presenterat sina 
verksamhetsområden. Skolstyrelsen har 
för sin del ansett a tt behovet av kon
takt mellan föräldrar och skola tillgodo- 
setts ganska väl genom de föräldramöten 
och åhörardagar som varje läsår anord
nas i de olika klasserna.

Det är väl vid dessa tillfällen närmast 
dc pedagogiska spörsmålen som behand
las, medan de organisatoriska och ad
ministrativa nyheterna tagits upp i var
je nummer av Skoltidningen under rub
riken Skolnytt.

Nu är det ju  självklart, a tt det bland 
föräldrar och elever ändå uppstår en 
mängd frågor, som har med skolan att 
göra och som kan vara av allm änt in
tresse. Skoltidningen kommer därför i 
fortsättningen att med jäm na mellanrum 
ta  upp sådana frågor till behandling och 
i mån av förmåga försöka u treda och 
besvara dem. Red. hoppas a tt ni som 
har någonting på h järta t hör av er med 
ett telefonsamtal eller med några rader 
i e tt brev.

Och här kommer de första frågorna.

Fråga: Varför behövs en fritidskonsu- 
lent vid skolorna i Orsa? Och vad gör 
han? Undrande.

Svar: Det är en missuppfattning, att 
skolorna i vår kommun har en fritids- 
konsulent. Men missuppfattningen är 
förklarlig. N är tjänsten tillsatts, sakna
de kommunen lämplig expeditionslokal 
och anhöll då hos skolstyrelsen att få 
använda den s. k. tävlingsexpeditionen 
i sporthallen som arbetsplats för konsu
lenten. H an är alltså inte en tjänsteman 
under skolstyrelsen, även om han har 
expeditionen i skolans lokaler, u tan  sor
terar under fritidsnämnden. —  Och vad 
gör han? Ja, det är jag inte rä tta  man
nen att svara på. Jag ska be fritidsnämn
den svara på detta.

H j. Hn.

Fritidsledarens
huvudsakliga arbetsuppgilter kan i kort
het beskrivas sålunda:

H an skall bistå föreningarna i deras 
aktiviteter.

H än skall kontrollera och attestera 
de bidragsansökningar, som föreningarna

gör till kommunen samt hjälpa förening
arna med deras bidragsansökningar till 
andra instanser.

Vandringsleder och skidspår skall pla
neras och märkas. D etta svarar fritids
ledaren för.

Ungdomsvärdarna på Afrodite ■ kom
munens ungdomsgård - kan behöva ett 
handtag med planering och genomföran
de av aktiviteter av skilda slag.

Fritidsledaren skall tillsammans med 
simledarna planera och organisera vat
tenlekskola och simskola för barn och 
vuxna.

H an skall göro. berörda myndigheter 
uppmärksamma på behovet av lokaler 
för fritidssysselsättning i såväl nya sont 
gamla bostadsområden (lokal =  alla 
platser inom- och utomhus, där aktivite
ter av skilda slag kan äga rum ).

U nder skolloven skall anordnas olika 
arrangemang (ex. simkurser och turne
ringar i sporthallen).

Vidare skall fritidsledaren bevaka fri
tidssysselsättningen för alla ålderskatego
rier - de, behov av fritidssysselsättning 
som gäller för barn och ungdom gäller 
även för äldre.

Och så faller naturligtvis en hel del 
kansliarbete på hans lott - t. ex. a tt pla
nera, göra utredningar samt besvara skri
velser från föreningar och andra insti
tutioner.

Och sist men inte minst: Fritidsleda
ren skall bistå kommunens ö \riga näm n
der, när det gäller frågor som har med 
ungdomarna och deras fritid a tt göra.

Hälsovård
O fta kommer det frågor angående 

skolhälsovården av följande typ:
Min pojke måste opereras i Falun, 

skolan betalar väl resorna? — Min flicka 
har ordinerats glasögon, hon får väl dem 
av skolan?

Svaret pä båda frågorna måste bli 
”nej” . Observera att det heter skolhälso- 
vård, inte skolsjukvård. M an skulle kun
na förenkla saken så, att det är skolhäl- 
sovårdens uppgift att h itta  ”skavanker
na” och påpeka dem för föräldrarna. 
Och det är föräldrarnas sak a tt svara för 
nödvändiga åtgärder. Försäkringskassan 
kommer väl också in i bilden i vissa fall.

I skolläkarens instruktion står, a tt han 
vid skolmottagningarna ska lämna råd 
och anvisningar för behandling, då ”fort
satt behov av vård ej anses föreligga”. 
Om en elevs sjukdom endast kräver ett 

Forts, å sid. 15.
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När vi sitta i vår 
bänk . . .

M IN  SKÖNA DAG

Jag  skulle vilja ligga på en madrass och 
flyta långt, långt u t på sjön.

Jag  skulle vilja sitta hos en häst och 
trösta honom.

Jag  skulle vilja åka till Spanien och 
ligga och sola.

Jag  skulle vilja läsa mina hemliga 
Böcker när ingen är hemma.

Jag skulle vilja krama en mjuk liten 
katt.

Katarina Hellberg, 
åk 2

PÅ LINDORNA

Det är sommar och vi är uppe på 
Lindorna. Det är så roligt så ni kan ald
rig tro. Vi har får och getter och kyck
lingar och hund. Vi har farmors och far
fars kor och kalvar där uppe. På kväl
larna och rnornarna mjölkar jag. M ina 
bästa kor heter Snö-vit och Froda. Jag 
ryktar korna varje morgon och kväll. 
G etterna är så snälla och fina och dom 
är så gulliga. Fåren är också snälla. Tina 
och M arina heter fåren. T ina har fått 
barn och barnet heter Ull-rik.

Anna Smids, 
åk 2

PÅSKVERS

Nu blir det påsk med käring och ris. 
Men nu är det ägg istället för gris. 
Barnen klär ut sig till käring med korg, 
de går till var gård och de går till vart 

torg.

Äggen skall målas med rö tt och med 
grönt.

I hela huset det doftar så skönt.
U te det droppar från hus och träd, 
flyttfåglarna har nu börjat sin färd.

Skymningen lägger sig, och det blir natt. 
U te i mörkret smyger en katt.
Något lyser på himlen, en stjärna det är. 
Så blir det morgon. Och påsken är här.

Anna Leksell, 
åk 3

S N Ö F LIN G AN

En snöflinga dalar ner på vårt land. 
Den ham nar på en ödslig strand.
D är sätter den sig på en träskeds skaft 
och klam rar sig riktigt noga fast.
En flicka glömde den där i går 
och nu får den väl ligga där tills det 

blir vår.
N är snöflingan rest med kung Vinters 

hov.
Och småfåglar sjunga vårens lov.

Ingela Larsson, 
åk 4

Teckning: GLAD PÅSK av 
Elisabeth Smids, 

åk 2

D ETEK TIV EN  BRULUS

Det ringer en kort och gäll signal på 
detektiven Brulus hemliga telefon.

Hallå! säger någon i andra änden —
—■ Bocken ska slaktas.
—- Det är kommissariens nya kod, sä

ger Brulus eftertänksamt.
—- Lena! ropar Brutus. Vill du vara 

vänlig och öppna garaget. Jag ska till 
kommissarien! Brutus sprang ner till sin 
bil Sputnik 1905. H an lät handen glida 
över den blankpolerade bilen.

—  Nu ska vi u t och åku, sa han. En 
kvart senare sprang han andfådd in i 
kommissariens arbetsrum. Men vad fick 
han se? Jo kommissarien låg på golvet. 
Och det sprutade blod ur munnen, nä
san och pulsådrorna. Så kom en för
skräcklig tanke i huvudet på Brutus. 
Han har blivit mördad.

—- Kalla in personalen! ropade han. 
D är var den första, sa han när en polis 
kom in.

H an menade den första polisen, som 
kom in. Men han räknade inte de andra. 
Den polis, som kommit in  först, råkade 
vara mördaren själv. H an blev för
skräckt, när Brulus sa ett. För han trod
de Brulus upptäckt honom, så han 
sträckte upp händerna och skrek.

—-J a g  ger mig. Jag  mördade kom
missarien ! M an burade in den falska 
polisen i Centralfängelset. Men vad 
Brulus beträffar, så sa han upp sig och 
blev jordbrukare.

Sonja de Vreeze, 
åk 4

EN RYMDFÄRD

En dag fick jag ett brev från Anette. 
Så här stod det: Hej Eva, jag tänker 
åka till Mars och Venus. Jag blev så 
glad, för jag fick åka med dit. O ch så 
bar det iväg. Vi måste ha syrgas med 
oss. Fast det hade vi glömt. Så fick vi 
åka tillbaks. D å fick jag en idé a tt frö
ken skulle få följa med. Det tyckte 
Anette var en bra idé.

Jag  skulle gå och fotografera på m å
nen. Det var bara  stenar och sand och 
jättestora hål på månen. Jag  tryckte på 
en knapp och så bar det iväg till jorden.

Eva Tegmyr, 
åk 2

Hans Peterson Orsa Begravningsbyrå
Studebaker (Enå Snickerifabrik) Tel. 400 78, 402 16
Peugeot

Älvgatan 62
O m besörjer allt i samband med dödsfall

M O R A , tel. 100 00 Ombud fö r Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan
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Vägen till körkortet
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -  

Tel. 406 85, Orsa 
Teori tisdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

Advokaten 
Curt Carlström

M O R A
Kyrkogatan 6

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

Till Eder tjänst i 
Holen och Mässhacken!

W i k n e r s  Eftr.
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

Vårnyheter
i dam- o. herr sko don inkomna!

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

Armb andsur 
Solglasögon
Urmakare
GUST. HELGESON
UR ■ OPTIK - Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 05

T Ä N K  PÅ

VÅRFRISYREN!

/bwvLe/>
/  DAMFRISERING

Telefon 410 80

PÅSKKÄRINGARNA

Sista dagen före påsklovet kom det in 
fyra påskkäringar till vår klass. D et var 
Carina, Karin, Anna och Eva. Vi fick 
karameller av dem. Det var Eva som de
lade u t karamellerna. Sedan gick de ut. 
En stund senare kom K arin springande. 
Hon hade glömt att b juda magistern. Nu 
fick också han en karamell.

Kjell Björck, 
åk 3

D JU R EN  I SKOGEN

Skogen står mörk och tyst.
Räven säger ej ett knyst.
Plötsligt ett fladdrande hörs 
och tusen gräs-strån rörs.

D juren börjar fly och räven börjar gny. 
Örnen kommer för den hungrig är. 
Och den spejar in e tt byte där.

Det är en räv, men tänker örnen 
en räv är mycket sträv.
M en räven hör dånet, och han 

flyr i all hast.
Annars sitter han fast.

M en i vägen stod plogen.
H an hoppar över.

Men det skulle han aldrig gjort, 
för där kom en hjort.
För hjorten trampade på svansen, 
och räven önskade, a tt han inte fanns sen.

Sonja De Vreeze, 
åk 4

Teckning: RE A P L A N E T  K O M M E R  av 
Hans Löhf, 

åk 2

Teckning: MIN  H U N D  av 
Liselotte Ståbis, 

åk 5

Teckning: EN  R Y M D F Ä R D  av 
Anna Westergard, 

åk 2

MED TVÄTTBALJA T IL L  VENUS

På morgonen den 14 september steg 
jag  upp och tvättade mig. N är jag  skulle 
torka mig på handduken, ramlade jag 
baklänges rakt ner i en tvättbalja. H and
taget lossnade och baljan flög u t genom 
fönstret rakt upp mot molnen. Jag  var 
alldeles omtumlad. U ndan gick det 
verkligen, så fort a tt jag fick lov a tt 
lägga mig ner i raket-baljan. Vi kom 
upp i universum, först flög vi förbi m å
nen, sen Mars, och sen gjorde raket-bal
jan en störtdykning rakt mot Venus. 
Vi landade med en skräll.

Jag steg ur raket-baljan och tittade 
mig omkring. Det var fullt med hål i 
backen. D et kom upp några konstiga 
Venus-människor med fyra ögon, tre 
fram och ett i nacken. De pratade kons
tigt. Den ene sa: —  Syarkss smair ilten. 
Jag  gick bakåt och snavade så jag ram 
lade i ett hål. N är jag vaknade låg jag 
hemma i tvätt-baljan.

Mikael Hedmark, 
åk 6
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EN SKRÄDDARSYDD KLOCKA

D et var en gång en tjur,
som hade fått ett ur.
Det uret det var nytt.
som skräddarn  hade sytt.
O ch tjuren den sa’ stön.
för klockan den var grön.
Och urtavlan var gul,
men den var inte ful.

Lars-Erik Bäcker, 
åk 5

EN DAG PÅ BLÅKULLA

Nu skall jag berätta om en påsk-käring 
som heter Agda. Det var en dag i mars, 
Agda skulle ge s ig 'i  väg till Blåkulla. 
—  Åhå, ja , ja . Nu måste jag skynda 
mig till Blåkulla. V ar är katten? Och 
var är kaffepannan? M urre, M urre, där 
är du. Skynda dig! Vi skall till Bl&kulla.

Så bar det i väg över berg, hus och 
sjöar. Men efter några dagars färd var 
hon framme. Vilken syn! Tusentals påsk
käringar från hela världen hade samlats 
där.

O j, oj, tänkte Agda. H är finns ju  
ingen parkeringsplats. Men där finns ju  
en. Se upp där nere! Pang! tjong! Oj, 
det var en liten hård landning. N u skall 
jag titta, var vi skall samlas. D är är det 
visst.

—  Tystnad, var det en röst som ro
pade. Vi har samlats här, som vi gör 
varje år. M ötet höll på i 5 timmar. 
D et började skymma och alla fick upp
drag att kasta u t påsk-kort över hela 
världen.

Agda fick uppdraget över Dalarna. 
Ser ni henne så hälsa henne från mig.

Lena Moraeus, 
åk 6

SMUGGLARNA

D et var julinatt. De tre pojkarna Ju 
lius, Peter och Nicklas hade just krupit 
i säng i sitt tält, d t  de hörde ett under
ligt ljud. Peter viskade.

—- Julius, hör du det jag hör.
—• Vadå? sa Julius.
—  Hör du inte motorbullret?
—- Jo, men här åker ju  så många bå

ta r  förbi, så det är inte så konstigt.
Klockan var ett på natten.
De väckte Nicklas. Alla tre sprang ut. 

De såg i skymningen två män, som höll 
på a tt lasta några lådor.

—  Men här bor ju  ingen, sa Nicklas. 
D å måste de vara . . .

★  Gynna
★  Skoltidningens
★  annonsörer!

Åk 6
Stackmora

Främre raden fr. v. 
Mona-Lis Löhf Eva 
Slott, Ann Enmalm.

Andra raden fr. v. 
Eva Fors, Anneli 
Lilja, Margareta 
Johansson.

Tredje raden fr. v. 
Lars-Ake von Knor- 
ring, Kerstin Sven- 
nar, Roger Lillherg.

Bakre raden fr. v. 
Per Göran Henriks
son, Håkan Laggar, 
U lf Nääs.

Lärare:
Kjell Enmalm.

—- Vadå? sa Peter.
—  Smugglare, sa Nicklas. H an sprang 

det värsta han kunde till båten för att 
åka till fastlandet och häm ta polis.

En kvart senare kom tre starka polis
män, som omringade männen.

—  De här har varit efterlysta länge,

sade en av poliserna. Ni är värda en be
löning på femtio kronor var.

—  Tack så väldigt mycket, sa Julius. 
Sedan poliserna försvunnit, kröp de till 

kojs som om inget hänt.

Tomas Fjellström, 
åk 5

1 0  K m .

(D O aidW O d ■Smusoj)

IL + Björn so ve rf___ - £  +0+

Rebus Erik Jalking åk 5

T o y o t a ANDERS NÄS
Fler och fler väljer mmm% k v m
den japanska sensa- i °° \

tionsbilen! Glasmästeri
O R S A

Alltid bra, begagnade —

bilar i lager Järnvägsgatan 27

Tel. 408 91, bost. 411 78

BERGLÖFS BIL AB Bilglas 5} Fönsterglas

Tel. 404 57, 407 20 Inramningar
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Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Vårens nya mode 
inkommet. . .

Stor sortering i Jumprar

Barngarderoben
Tel. 402 19

För hemmet!
Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

r----------------------------------

Luxor
Radio - TVv._________ ^

Vänd Er
med förtroende till

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

Teckning: I H A V E T  av 
Stefan Ek, 

åk 1

Teckning: VIN T E R F IS K E  av 
Anders Wesström, 

åk 5

Bengtssons b egra vnings byrå
Orsa Tel. 403 23, Vångsgärde 443 66

O m besörjer allt inom  branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

SNÖFLINGAN

Jag ä r en snöflinga som heter Kliitg. 
Just nu sitter jag på  ett fönsterbleck 
och iitta r in i ett kök. D är ser jag 
mycket, mycket. Jag ser en hund, som 
ligger i sin korg och sover. Och en fru 
som står och lagar m at till tre hungriga 
barn. Och nu ringer telefonen, och ett 
av barnen springer och svarar och de 
andra barnen följer med. M or går ut 
för att handla. Så nu är det tom t i kö
ket. Men det är visst lite kvar av mig. 
Jag har smält.

Inga-Britt Pettersson, 
åk 4

SKIDTÄVLINGEN

Det började med a tt jag hade anm ält 
mig till skolans skidtävling. Fast jag  ång
rade mig efteråt. M en pappa tyckte a tt 
jag  skulle ställa upp.

D agarna gick, men jag tränade då
ligt. Jag  hade inga nya skidor, e tt par 
gamla ”nöjesåkare” bara. N är jag  åkte 
spåret i skolan ett varv åkte bindningen 
upp minst 10 gånger. Jag  var så arg 
a tt jag grät, när jag  kom i mål.

Dagen före tävlingen ville jag  inte 
för allt i världen åka med de skidorna. 
Men då sa Britt-M arie a tt jag fick låna 
hennes. Jag  blev toppenglad. Jag  hann 
inte lära känna hennes skidor. M en jag 
kände väl till spåret.

Skidtävlingen skulle hållas i våran 
skola. Jag  var så nervös kvällen innan 
a tt jag  sov inte m ånga timmar den nat
ten.

Vid starten pirrade det i magen så 
det nästan snodde runt. Det gick bra 
i starten ändå. Vi startade två och två. 
Jag startade med K atarina. N är jag 
kommit u t i halva spåret var jag  allde
les svettig. Jag tog av mig vantarna och 
toppluvan m itt i spåret, och kastade 
dem bakom en gran. Än hade inte 
bindningen lossnat en enda gång. Jag 
åkte allt vad jag förmådde, tittade mig 
om flera gånger, men jag såg inte Mo
nika än, hon brukade alltid vinna. När 
jag kom i mål var jag den förste av 
flickor i årskurs 5, men jag startade 
bland de första också. Jag väntade tills 
Monika kommit i mål. N är jag sen hör
de att jag  ledde över henne och alla 
andra, då förstod jag. Det var jag 
som hade vunnit. M en med b ara  nån 
sekund, men det var alltid något.

Jag  fick en liten pokal på prisutdel
ningen och pengar n ä r jag kom hem. 
Vandringspriset för årskurs 5 gick till 
Mobacka skola. D å var jag glad.

Ingela Riis, 
åk 6
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Teckning: Mikael Semneby, 
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Avdragaren BeO (Patent) 
Påpressningsdon 

Smide & Mek

CF CARLSSOn 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

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

Byggnadsplåtslagerier samt alla 
övriga slag av plåtslageriarbe

ten utföres

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Rum - Middagar 
Begravningskaffe

för industri, bygge och jordbruk

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

L I N D A N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!
Tel. 440 01

GUMMI-
verkstad
•  Bilringar
•  Batterier 
® Bensin 
® Oljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

Frågor och svar. Forts, från sid. 10.

enkelt recept, t. ex. vid blodbrist, ordi
nerar han nog lämplig medicin vid skol
undersökningen. M en denna medicin be
talas inte av skolan-kommunen. H ittar 
skolläkaren något hos en elev, som krä
ver ”fortsatt vård” eller specialistunder
sökning, hänvisar han eleven till allmän
na sjukvården och skriver oftast u t re
miss.

I instruktionen står vidare, a tt skol
läkaren ”vid i skolan inträffade olycks
fall och fall av plötslig sjukdom” är 
skyldig a tt ”giva vårdhänvisning”.

Så var det resorna. D et är två slag 
av reser, som skolstyrelsen svarar för. 
D et ena är resa till skolläkaren, då olycks
fall inträffat i skolan. D et andra är bi
drag till resor till Falun för tandregle
ring. Tandreglering kräver ju ofta ett 
stort antal resor under flera år. Och 
dessa resor ersättes ej av försäkrings
kassan. Övriga resor till lasarettet måste 
alltså föräldrarna svara för, men de lår i 
de flesta fall pengar tillbaka från försäk
ringskassan.

Teckning: E N  S K ID T U R  av 

Lars Tegmyr, 
å k  1

Teckning: Laila Nordström, 
åk 5

LILLEN
Jag  fick en gång en häst!
Nu gillar jag han bäst.
Jag  börja’ kalla honom Lillen 
fast ibland kallar jag honom dumma 

Bacillen!
Erika Levenius, 

åk 1

Karin Dahls 
F risérsalong

BECKMANS TRYCKERI AB 
Tel. 402 47

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäliare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÄ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

wesströms w s
Orsa, tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt
Skolläkare

Låg- och mellanstadierna har sedan 
läsårets början saknat skolläkare. Nu har 
prov.läkaren dr Axel Brundin i Mora 
åtagit sig a tt göra klassundersökningar
na, och det är vi glada åt.

T  erminstider
För nästa läsår har rektorskonferensen 

i M ora gymnasieområde föreslagit följan
de terminstider: höstterminen 18 aug.—  
21 dec., vårterminen 9 jan.— 11 juni. 
D är är nu M ora skolstyrelse som avgör. 
Vi övriga kommuner, Ore, Orsa, R ätt
vik, M alung och Älvdalen, har bara att 
godta Moras beslut, eftersom vi har så 
många elever vid gymnasieskolan i Mo
ra, a tt vi måste ha samma tider. Det
samma gäller ju  också lovdagarna.

Vuxenutbildningen
All kommunal vuxenutbildning inom 

Orsa kommun är ju  num era koncentre
rad till Orsa gymnasieskola.

Skolan kommer under april månad 
att som gruppkorsband distribuera pro
spekt för 72/73 till samtliga hushåll i 
Orsa.

Planeringen för nästa läsår tar sikte 
på en betydligt ökad kursverksamhet in
om ramen för kommunal vuxenutbild
ning.

Förutom den vanliga kursverksamhe
ten på kvällstid planerar skolan som van
ligt den populära grundskolekursen på 
heltid. Denna kommer dock att byggas 
u t för a tt omfatta speciella kurser för 
syn- och hörselskadade samt rörelsehind
rade personer med hela gymnasieregio- 
nen som upptagningsområde.

En nyhet i år blir en 1-årig kontors- 
teknisk utbildning samt 2-årig social och 
ekonomisk utbildning motsvarande lin
jerna på gymnasieskolan. Tvåårskurser
na kommer att läggas upp så a tt man 
läser i skolan tisdag— torsdag och öv
riga dagar i veckan läser man i hemmet. 
I samtliga kurser kommer möjlighet att 
finnas a tt välja ett eller flera ämnen 
eller hel examen.

Ålder: Grundskola 16 år i övrigt 18 år.

Ansökan till ovanstående dagkurser 
bör vara Orsa gymnasieskola tillhanda 
senast den 1 juni.

V år expedition på skolan betraktar 
vi själva som en serviceinstitution som 
skall ge upplysningar, råd och hjälp.

Välkomna att kontakta oss.

R .S .

Åk 6, Hansjö
Fr. v. Acke Hambrceus, Inge Larsson, Ingela Riis, Karl-Eric H edlund, Bo Sigrca 
Bengt-Åke Höst, Bengt Lövgren, Bo Spännar, Rune Björk, Mikael Hedmark, 
Jan Lindberg, K jell Bäckhem, Lars-Åke Fläck.
Frånv.: Anicke Phil. Lärare: Hans-Erik Laggar

SNÖFLINGAN G LITTERPÄ RLA

En dag när det snöade, kom snöfling
an Glitterpärla farande genom luften. 
Hon hamnade på ett fönsterbleck. Och 
hon tittade in genom fönstret. Inne i 
stugan såg hon far, mor och lillasyster. 
De satt framför brasan och grillade 
korv.Rätt som del var, kom en vind fa
rande, och Glitterpärla följde med. Näs
ta  gång hamnade hon på en fågel. Få
geln flög iväg. Men G litterpärla följde 
med. De flög en bit och kom fram 
till ett fågelbordstak. D är var G litter
pärla, tills det blev vår. För då töade 
Glitterpärla bort.

Kristina Kallman 
åk 4

M IN  HUND

H an ska vara snäll.
H an ska vara pålitlig
H an ska vara argsini.
H an ska vara söt.
H an ska ha bruna ögon.
H an ska vara lekfull.
H an ska tycka om a tt åka bil.
H an ska tycka om choklad.
H an ska tycka om katter.

Susanne Nilsson 
åk 5

T AXEL ROSÉN 
DÖ D

Just v id  tidningens pressläggning når oss 
budet, att f  läraren i Hansjö Axel Rosén av
lidit.

Undertecknad hälsade på honom på 74- 
årsdagen den 25 fehr. Han var då ovanligt 
pigg och glad, och det verkade inte alls vara 
något fel på hälsan. Då han så 3 veckor se
nare skulle genomgå en operation på lasarettet, 
orkade inte hjärtat.

Rosén var född i Leksand, tog studenten 
1918 och avlade folkskollärarexamen 1920. 
Till Orsa kom han 1922 och stannade där 
till pensionsåldern 1961.

Vi minns honom som den alltid glade och 
gode kamraten med den humoristiska glimten 
i ögat.

För Skoltidningen har han betytt oerhört 
mycket. I  nära 30 år var han med i redak
tionskommittén. Han var tidningens bildredak
tör. Och otaliga är de foton och teckningar 
han gjort för tidningen.

Vi tacka honom för allt vad han gjort för 
vår tidning, vår skola och vår bygd.

Hj. H-n.
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