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ORSA SKOLTIDNING.

Den nedlagda 
lokstationen av Herman

På järnvägsgatan i det lilla sam
hället gick två äldre järnvägsmän. De 
gick där och resonerade om hur det 
nu är och hur det varit i flydda dar. 
Båda hade förut varit stationerade på 
andra orter innan de blivit bosatta 
här i Orsa. Det var mycket som pas
serade revy i deras minnen. Mest var 
det dock både ont och gott från järn
vägen, som samtalet rörde sig om.

Hur det var så kom de att kasta 
blicken på Lokstallet, som låg på 
andra sidan järnvägsspåren. Båda blev 
en smula vemodiga till sinnes. Där det 
förr varit ett sjudande liv och rörel
se, där var nu allt tyst och stilla, ja, 
så tyst att det rent av var kusligt.

Jag minns, då jag kom hit, sa den 
som var äldst, hur det skramlade, och 
allt var liv och rörelse där på ban
gården och vid lokstallet.

Javisst, sa kamraten, även jag kom
mer ihåg den tid, då tåg kom och gick 
dygnet om. Var det inte något annat, 
som gav ljud ifrån sig, så var det 
alltid något av loken, som stod och 
fräste. Det var liksom loken genom 
sin rusånga ville ge tillkänna, att här 
må ni tro det finns liv och kraft.

Så ställer de båda kompisarna si
na steg ned till sitt gamla lokstall. De 
vill se i vilket skick deras gamla ar
betsplats befinner sig. Det första de 
saknar är den s. k. ” ljugarbänken” . 
Den stod alltid förr på sin plats 
framför Lokex :s fönster från tidigt 
på våren till sent på hösten. På den 
bänken har det berättats åtskilliga hi
storier, både trovärdiga och mindre 
trovärdiga. Handlade det om fiske 
eller skytte, var det väl för det mes
ta så, att berättaren själv knappast 
trodde vad han talade om. Men 
ibland kunde det också gälla politi
ken, och då var det nog ofta som me
ningarna gick isär. Bakom ljugarbän
ken låg Lokex. Åh, så många minnen 
dök upp om de resonemang, som där
inne förts mellan personal och lok
mästare. Det var ej alltid som ”Lo
kis” och hans personal hade samma 
åsikt då det t. ex. gällde en söndags- 
eller helgtjänstgöring. Men i regel 
ordnade det för det mesta upp sig 
till ömsesidig belåtenhet.

Men nu fortsatte vandringen genom 
stallarna. Där stod uppställda de lok, 
som de så många gånger kämpat till

sammans med. Och minnena rann på. 
Det där E-loket, som står där, var 
bra för ånga och gick bra. Men där 
står ju också ett L-lok. Ja, det kom
mer vi väl ihåg hur det stötte och 
skramlade. Det var ju knappt man 
kunde hålla sig kvar på det. Man var 
ordentligt omskakad då resan var 
slut. Men vad ser jag? Där står ju en 
annan bekant. J-loket som gick så 
bra! Det gick som en oljad symaskin.

Men varför står de här alla dessa 
lokomotiven? Det är ju slut med lok
stationen. Jo, de står där insmorda 
och konserverade, ifall de vid något 
tillfälle skulle behövas. Annars är de 
på sätt och vis pensionerade liksom 
vi själva. De båda kumpanerna rent 
av tycker sig se, att alla loken liksom 
tittar på dem med sorgsna blickar. 
Det är som om de skulle vilja ut på 
linjen igen och göra nytta.

Ja, tankarna kretsar kring dessa 
trotjänare. Hur det än varit på dessa 
lok, slitigt och mödosamt många gång
er, så har de dock varit som kamra
ter i arbetet. Man har blivit på nå
got sätt fäst vid dem. Ibland har de 
hostat och stönat och nätt och jämnt 
orkat med sin tunga last, ja, de har 
t. o. m. haft feber och gått varmt. Då 
har de fått sin specialmedicin — 
smörjolja, sen har de knallat på igen. 
Men många gånger har de varit på 
ett strålande humör. Då har de löpt 
så det sjungit i rälssträngarna. Ett 
har det varit med dessa gamla lok, 
det har varit LIV i dem.

Ja, så kom tankarna att flyga iväg, 
då ett par äldre lokförare går och ser 
på de lok, som de framlevt en stor 
del av sitt liv på.

Och lokstationen — ja, även den 
står där och ser bedrövad ut i all sin 
övergivenhet. Den personal, som på 
sistone utfört sitt värv där, är för
flyttad. Det är den s. k. rationalise
ringen eller centraliseringen som gjort 
att de fått flytta till annan ort för 
att så småningom sedan även flytta 
därifrån. För verket är väl dessa om
flyttningar många gånger vinster en
dast på papperet.

Ja, så hade de båda kumpanerna 
fått hälsa på sin gamla arbetsplats, 
och nu var det inget annat än att 
återigen börja sin promenad på Järn
vägsgatan.

Herman

Slipstensloppet
Fredagen den 26 febr. hölls i Ne- 

derberga det 34:e Slipstensloppet för 
byarna längst i norr med över 50 täv
lande. De bästa:
Klass 1—2 Pojkar
1. Per Åke Hedén, Sk, 3.39; 2. Tord 
Fläck, Sk, 3.59; 3. Olle Fredberg, 
Ka, 4.00.
Klass 1—2 Flickor
1. Britt Enoksson, Ka, 4.22; 2. Inga- 
Lill Eriksson, Sk, 4.45; 3. Karin Berg
kvist, Ka, 4.54.
Klass 3—4 Pojkar 
1. Rolf Enoksson, Ka, 6.46; 2. Tom
my Dalfors, Ka, 6.48; 3. Sven-Olov 
Thulin, Ka, 7.07.
Klass 3—4 Flickor 
1. Carina Larsson, Ka, 7.28; 2. Lisbet 
Erkapers, Ka, 7.47; 3. Anneli Berg
kvist, Ka, 8.22.
Klass 5—6 Pojkar
1. Tomas Åberg, Sk, 11.48; 2. Kent 
Björkkvist, Ne, 13.08; 3. Ulf Kvarn
ström, Ne, 13.18.
Klass 5—6 Flickor 
1. Ulla Gustavsson, Ne, 11.32; 2. 
Birgitta Fredberg, Ne, 12.25; 3. Mona 
Aspman, Ne, 12.26.
Lagpriser:
Klass 1—2
1. Skattungbyn 16.38; 2. Kallmora, 
17.15.
Klass 3—4
Kallmora, 28.09. Sk. saknade lag. 
Klass i —6
1. Nederberga 50.23; 2. Skattungbyn, 
51.39.

Julpristävlingen
Tomtens rebus var visst lätt den här 

gången. Det kom in närmare 100 
svar, och de flesta var helt rätt. Red. 
tackar för visat intresse. Dragningen 
gav följande resultat:
1. fru Thyra Spåhl, Malmö
2. sköterskeelev Ann-Marie Nyberg, 

Falun
3. fru Greta Haglund, Orsa
4. fru Lilly Eriksson, Stackmora
5. hr Wille, Järnberg, Orsa.

Vårnytt
i klänningar och hattar

DAHLS EFTR.
Tel. 401 91

2



.ORSA SKOLTIDNING

Orsa i Karlfeldts diktning av Hj. H-n.
Dalarna hade Karlfeldtsjubileum år 

1964. Det var då 100 år sedan skal
den föddes.

Jag tänkte i somras i anslutning 
till jubileet skriva något om att vår 
egen socken också förekommer i Karl
feldts diktning. Men så tyckte jag det
ta vara alltför väl känt och därför 
onödigt att påminna om.

Efter en liten gallupundersökning 
har jag nu erfarit, att det stora fler
talet inte vet om förhållandet. Och 
för dessa hoppas jag, att följande ra
der kan vara av intresse.

Karlfeldts sista diktsamling, Höst
horn, kom ut år 1927. I denna finns 
dikten Kyrksångarne, där det berät
tas om tre män, som besöker en kyr
ka en midsommardag. Litteraturkri
tikerna hade i början olika meningar 
om de tre sångarnas identitet. Man 
gissade hit och dit. Skalden Bo Berg
man tyckte att det var misstänkt likt 
Heidenstam, Fröding och Karlfeldt. 
En del försökte tyda dem som symbo
ler, alltså att det var uppdiktade per
soner och att dikten ej hade något 
verklighetsunderlag.

Men så småningom fick man reda 
på vilka personer, som dikten verkli
gen handlar om och var händelsen 
hade ägt rum.

Det var år 1936. Skoltidningens re
daktionskommitté hade just samman
träde, och då berättade dåvarande re
daktören, Karl Wennberg, att en äld
re kvinna i byn sagt, att det som 
skildrades i dikten Kyrksångarne ha
de hänt i Orsa kyrka. Om jag minns 
rätt, hade kvinnan själv varit med i 
kyrkan. Och hon visste också, att en 
av de tre var en prins.

Vi talade mycket om detta. Och vi 
antog, att de tre måste vara Prins 
Wilhelm, Zorn och Karlfeldt. Av des
sa fanns bara en kvar i livet, och vi 
beslöt att skriva till honom och frå
ga.

Sagt och gjort. Redaktören skrev, 
och kopian av brevet finns fortfaran
de kvar. Det står där bl. a.:

”Det säges här i bygden, att Karl
feldt i dikten Kyrkosångarne skildrar 
ett besök i Orsa kyrka, som Ers 
Kunglig Höghet gjort tillsammans 
med författaren och Anders Zorn. Vi 
skulle gärna vilja ha visshet därom. 
Detta inte bara för att tillfredsställa 
nyfikenhet utan fastmer för att i vår 
undervisning om Karlfeldt och hans 
diktning därigenom få en aktuell ut

gångspunkt. Om denna utsago om 
dikten är riktig, våga vi då be Ers 
Kunglig Höghet ge oss i Orsa Skol
tidning en skildring av tillfället ifrå
ga?”

Och från Prins Wilhelm kom ome
delbart följande vänliga svar:

”Stenhammar slott, Flen, den 4.11 
1936. Till Orsa Skoltidning. För Edei 
skrivelse av den 30/10 jämte hitsän- 
da nummer av tidningen ber jag myc 
ket få tacka. Att Karlfeldt i sin dikt 
Kyrkosångarne verkligen avser ett 
besök i Orsa kyrka som han i säll
skap med Anders Zorn och under
tecknad företog en midsommardag, 
äger sin riktighet. Jag skulle gärna ge 
en kort skildring därav men hinner 
omöjligt just nu, överlupen som jag 
är med bokanmälningar ur den stora 
bokfloaen. Det kanske kan bli en an
nan gång. Eder förbundne Prins Wil
helm.”

Prinsen gav alltså ett halvt löfte 
att ” en annan gång” ge en skildring 
av orsabesöket. Senare begärde Prin
sen vissa uppgifter. Bl. a. gällde det 
att fastställa årtalet för besöket. Prin
sen kom ihåg, att de skrivit sina 
namn i en besöksbok i kyrkan. Jag 
fick i uppdrag att forska efter besöks- 
boken. Der visade sig då, att samma 
besöksbok fortfarande låg på sitt bord 
vid sakristians dörr. Den tjocka bo
ken var då nästan fullskriven. Men på 
ett av bokens första blad, med date
ring 24/6 1919, hittade jag de tre 
namnen: Prins Wilhelm, Anders Zorn, 
E. A. Karlfeldt. Det var faktiskt ett 
högtidligt ögonblick.

Prins Wilhelm ville också veta 
namnet på predikanten m. m. Det var 
värre för oss. Men vi hänvisade till 
domkyrkokomministern Axel Ham
braeus, som då tjänstgjorde i Uppsa
la och som år 1919 var komminister 
i Orsa. Och han visste och kom ihåg.

Berättelsen om orsabesöket kom 
dock inte så snart. Vi gjorde ett par 
försynta påminnelser. Men ingenting 
hände.

Men s å ------när vi nästan gett upp
hoppet — — kom skildringen av de 
tre herrarnas besök i Orsa kyrka. Och 
den hade svällt ut till en lång berät
telse, som stod som första kapitel i 
Prins Wilhelms bok ”Fritt land” , som 
kom ut 1941.

Skoltidningen fick tillstånd att ta 
in utdrag ur kapitlet. Den som är in
tresserad kan läsa detta i nr 4/1941,

som ännu finns kvar på tidningens ex
pedition. Boken ”Fritt land” finns 
också att låna på biblioteket.

Här ska endast göras en kort sam
manfattning, så att ”nya orsabor” , 
antingen de är inflyttade efter 1941 
eller av annan anledning inte var 
med då, får en uppfattning både om 
Prins Wilhelms och Karlfeldts stor
het som författare.

Prinsen berättar först, hur han lå
nat en stor och klumpig bil, den ti
dens ”vrålåk” tydligen, och i den fa
rit till Anders Zorn i Mora, där han 
firade midsommar. Karlfeldt var ock
så ditbjuden. På midsommardagen 
skulle de ut och pröva bilen. Zorn 
ville visa några gamla byggnader i 
Skattungbyn, och de skulle även gö
ra ett besök i Orsa kyrka.

Framme vid kyrkan blev de tre 
herrarna och fru Zorn, som också var 
med på bilfärden, något tveksamma, 
då de upptäckte, att det pågick guds
tjänst i kyrkan.

Men här låter vi Prins Wilhelm be
rätta:

”Fru Zorn satt kvar i vagnen och 
vi tre karlar trädde in genom den 
lövsmyckade porten. Templet var 
fyllt av en andäktig men ej särskilt 
talrik församling med ungdomen i 
majoritet. I Orsa pågick som bäst ett 
kristligt ungdomsmöte, och det var på 
dettas föranstaltande gudstjänsten 
hölls. Solen föll snett in genom fönst
ren, den lyste på friskt björklöv och 
nyplockade ängsblommor, på färggla
da dräkter och slätstruken konfek
tion. En kort stund blev vi stående i 
mittelgången men satte oss sedan i 
en av bänkarna för att inte väcka 
onödigt uppseende.

Kort därefter slutade predikan.
När prosten såg upp från det sista 

blad
av predikan, såg han tre män i rad 
som stodo under gångens båge av 

björk,
just där solen sken in, medan kyrkan 

var mörk.
De stodo med förklarat ljus över hyn 
och kyrkfolket trodde sig skåda en 

syn:
”Förvisso är detta de vice män 
från österlandet som gå igen” .

Men amen vart sagt, och psalmen tog 
vid,

och orgorna spelte Den blomstertid.
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Orscr
Lostbilcentral

uttör alla slags transporter. 

Telefoner 404 30, 404 31

Det finns alltid 
något gott till kaffet

hos

C. G. Nyström s

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

Arm band sur 
Solglasögon
Urmakare

Gust. Helgeson
Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

...amj r a

^  utför
•jr Förstoringar upp till meter

format
•jr Industrifotografering, bl. a.

tone-line 

•jr Reklam 
•jr Porträtt- och

passfotografering

De tre stämde in med iver och fart 
och sjöngo både fagert och underbart.

Så börjar Karlfeldts bekanta dikt, 
'Kyrkosångarne’ vilken just hämtat 
stoffet från vårt besök i Orsa kyrka, 
midsommaren 1919.

När ”Hösthorn’ sedermera kom ut 
rådde bland litteraturkritici till en 
början skilda meningar om de tre 
sångarnas identitet. . .

Beskrivningen förefaller lika fullt 
så rakt på sak den gärna kan vara.
Den förste såg ut som en midsom

marstång
förty han var smäcker och rak och 

lång. ^
Han sjöng som från ovan med 

furstligt dån,
och sannfärdeligen var han en 

konungason.
O. s. v.

Bilden av Zorn är inte mindre träf
fande. Den har tecknats med äkta 
karlfeldtsk must och bredd så att man 
ser den myndiga gestalten livs levan
de framtör sig.
Den andre var diger och röd och het 
och såg sannerligen ut som en större 

profet,
eller ville man finna en pfalzgreves 

plym
på hans hatt som ett krön åt hans 

ampla volym.
Men hans sång flög lätt och ljus som 

en fjäril
kring altarets heliga tyg och käril, 
den steg efter pelarn till korets valv 
och låg som en lärka bredvid duvan 

och skalv,
den for som en smekning, förstående, 

len,
över gammalt guld och liljor i sten. 
Så sjöng han konstens och 

skönhetens lov
som en Hiram av Tyrus i Salomos 

hov.
Diktens tredje sångare är givetvis 

skalden själv. Förklädnaden genom
skådades lätt. I några få men ytterst 
expressiva rader tecknar han sitt 
trygga självporträtt, återgivande någ
ra av de i djupaste mening fundamen
tala dragen i den självmedvetne, folk
käre och rotfaste Fridolins väsen.
Den tredje var mera av landets typ, 
lägre till växten, men intet kryp, 
spände sitt bröst, simulerade buk, 
som fogdar och gelikar hava för bruk. 
Men hans hjärta var fullt av 

sommarens lust,
och hans röst var frodig av sol och 

must,

än hög, än låg, som stundom man hör, 
då kyrkovärdar sjunga i kör.
Han stod som för hela

fädernestammen
och drillade långt på bönernas amen 
Så sjöng han med andakt och fyr- 

väldigt ljud
som en åkermäns son till åkrarnas 

Gud.
Detta är Karlfeldt opp i dagen, 

målad med kläm och must såsom det 
höves när han själv håller i penseln.

Varken Zorn eller jag hade några 
röster att skryta med utan det var 
Fridolin som fick klämma i för oss 
alla tre. Det gjorde han så att den 
manliga, en smula hårda stämman 
ekade under valven och menigheten 
för andra gången vände sig i bänkar
na för att se vem det var som sjöng 
med sådan eftertrycklig övertygelse. 
Jag tror Karlfeldt aldrig var medve
ten om att han den gången föll in i 
psalmen så ljudligt, han stirrade rakt 
framför sig och gjorde intryck av att 
dväljas långt bort i världar, dit ing
en förmådde följa honom. Kanske 
formade han i det undermedvetna re
dan någon strof av den blivande dik
ten som väntade att klädas i ord. Sä
kert är att han drillade längre på bö
nernas amen än någon annan i för
samlingen såsom det anstår en för
sångare och kyrkovärd, mån om sitt 
anseende. Med en sådan pålitlig per
son kände han sig helt visst på något 
sätt befryndad eftersom kyrkovärden 
skymtar även i ett annat självport
rätt, det från Svenska akademien.

Zorn och jag följde med den som
marljusa psalmen — en av psalmbo
kens mest rättframma och innerliga 
— så gott vi kunde. Vi greps av den 
trohjärtade stämningen runt omkring 
och menighetens allvar, av orden och 
musiken, av solstrålarnas spel i det 
ålderdomliga gudshuset. Och vi kän
de lyckan av den djupa samhörigheten 
med allt detta och med landet runt 
omkring, dess 'fagra blomsterängar 
och åkerns ädla säd, de grönskande 
örtesängar och alla gröna träd’ som 
det stod i den allra äldsta psalmbo
ken. Det blev en högtidsstund i kret
sen av andäktig allmoge i den ur
sprungligaste av dalamiljöer.
Och prosten steg ner och kom ut på 

gången
och sade: Tack för den märkliga 

sången!
O. s. v.

Efter gudstjänstens slut tog vi oss 
en hastig titt på kyrkans sevärdheter 
varefter vi tågade ut 'efter längd och
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rang, och menigheten följde på sten 
som sang’. Fru Zorn tyckte nog att 
vi dröjt oss kvar bra länge därinne.

Nu slogs hastigt en kompakt ring 
av intresserade åskådare kring bilen. 
Nyfikenheten var stor och man hörde 
en och annan förnumstig anmärkning 
om det besynnerliga åkdonet.
Det stod en vagn utan hästar vid 

porten,
en sådan var aldrig skådad i orten.

O. s. v.
På den tiden var en motor inte lika 

lättstartad som nu varför det dröjde 
en stund innan den kom i gång, men 
i gengäld förde den sedan lika myc
ket oväsen som den värsta racer. 
Puttrade, spottade, smällde och rök. 
Kretsen omkring den vidgades snabbt, 
man ryggade förskräckt några steg 
tillbaka och betraktade med oför
ställd häpnad det flåsande vidundret 
som betänkligt störde en gassig helg- 
dagsaftons frid.
Ett moln slog upp kring den frustan

de kärran
och folket sade: De fara till Herran.

Så långt slapp vi dock fara den 
dagen. Vi fortsatte den avbrutna fär
den till Skattungbyn, Zorn visade och 
föreläste om sina gamla timmerknu
tar varefter vi utan vidare äventyr 
återvände till Mora. Påföljande mor
gon lämnade jag Dalarna.”

För någon tid sedan fick jag hö
ra, att de tre herrarna på återresan 
från Skattungbyn även skulle ha be
sökt Zorns syster Mejt i Stackmora. 
Hon bekräftar, att detta är alldeles 
riktigt. Hon har t. o. m. en anteck
ning om besöket i sin dagbok. Och 
hon nämner därtill en rolig detalj. 
När prinsens bil kom farande i ett 
moln av damm på landsvägen genom 
Stackmora, kom tre skrämda löshäs
tar springande före bilen. Det var 
troligen första bilen, som besökte 
Stackmora by, så det var inte så un
derligt, att hästarna blivit rädda för 
”det flåsande vidundret” .

Vid undervisningen i svenska har 
jag ofta använt Karlfeldts dikt Kyrk- 
sångarne och även Prins Wilhelms 
”kommentarer” som inledning till 
Karlfeldts diktning. Och det har va
rit förvånande, hur intresserade de 
flesta eleverna blivit. Sedan har det 
också gått lättare att överföra intres
set till andra dikter av samma skald. 
Jag vill därför varmt rekommendera 
mina kolleger på alla stadier att an
vända cle utmärkta hjälpmedel vi fått 
av Karlfeldt och Prins Wilhelm.

Folke Mellström
In memoriam

Oväntat kom budet om Folke Mell- 
ströms död. Hans bortgång innebar 
en stor förlust för Orsa Skoltidning. 
I över 20 år var Kåge, som han all
tid kallades, Skoltidningens energiske 
annonschef. Men han var mer än så 
När jag för många år sedan skulle 
överta redaktörssysslan och uttryckte 
en viss oro inför uppgiften, fick jag 
denna tröst: ”Var inte orolig du! Är 
det något, som är svårt, så klarar Kå
ge det!” Ocn så blev det. Många 
gånger var det Kåge, som fick råda 
och hjälpa den fåkunniga redaktören. 
Var någonting bekymmersamt, sa han 
alltid: Nog ska vi klara det på något 
sätt.

Sådan var han. Aldrig omöjlig. All
tid redo att hjälpa. Vi i Skoltidning
ens Redaktionskommitté vill uttrycka 
vår stora uppskattning av Kåges 
osjälviska insatser för tidningen. 
Länge ska vi med tacksamhet minnas 
hans glada hjälpsamhet.

D .H .

STIPENDIEFONDENS
HEDERSLISTA

Ytterligare två kurser är färdiga.
Den etthundratrettioandra: Gull- 

Britt Gustavsson, Skattungbyn, Plan
geometri.

Den etthundratrettiotredje: Gull- 
Britt Gustavsson, Skattungbyn, Ast
ronomi.

Den etthundratrettiofjärde: Lars
Wickman, Samhället, Aritmetik I-II.

Hj. H-n.

Slutligen vill jag citera, vad en elev 
i fortsättningsskolan sa efter läsning
en av Kyrksångarne: ” Jag har trott, 
att alla dikter var tråkiga, men den 
här var ju både rolig och intressant.”

Hj. H-n.

VÄGEN TILL KÖRKORTET
b ä s t  g e n o m

Orsa Bilskola
— Inge Nyman —

Te! 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Kykogatan 21

Rör & Värme
VVS, Oljeeldningar och allt vad 
Ni behöver inom vår bransch

F:a Nilsons
Rörledningsverkstad, Orsa
Tel 400 35, 405 76, 120 97

Vårnyheter
i dam- och herrskodon 
inkomna!

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Allt för hårets värd!

Annies
Damfrisering, Orsa, tel. 410 80

Att handla rätt 
är att handla hos

EKO A » *
Vår specialité:
Extra god hemlagad 
pälsa

Tel. 402 33, 402 25

Butiker i Samhället och på Born
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Vaktchef Manne Palm eskorterar norska truppen efter ett gudstjänstsbesök

Den 9 april 1940 invaderade tyska 
trupper Danmark och Norge. När nu 
tjugofem år gått sedan dess kan det 
vara anledning att minnas något av 
vad detta kom att innebära för vår 
bygd. Många hem drabbades av att 
snabbinkallelser skedde för att stärka 
beredskapen vid norska gränsen. 
Trupptransporttåg passerade i rask 
följd Orsa station och lottor ordnade 
där med utspisning av militären, tid
vis så ofta som varannan timme dyg
net runt. Men en vecka efter inva
sionens påbörjande kom dock kriget 
att än mer bli en realitet för oss i 
Orsa.

Den 15 april meddelade Arméns 
Informationscentral att 3000 norska 
soldater gått över gränsen till Sverige. 
År 1940 var sekretessen stor — En 
svensk tiger — och vad som sedan 
hände dessa män stod inte i någon tid
ning. Nu kan det sägas, de soldater 
som då kom över förlädes i tnterne- 
ringsläger i Vansbro, Mora och Orsa. 
En av de norska soldaterna, ingeniör 
Einar Pedersen från Hamar, berät
tar:

— Da vi over örje närmet oss 
svenskegrensen var de tyske tropper i 
helene på oss. Vi leverte fra oss til 
vaktene våre enkle våpen og marsjer
te videre i nattens mulm og mörke 
mot Årjäng. Her stod svenske laste- 
biler og ventet oss. Vi var sultne som 
ulver. Mat hadde vi ikke sett på to 
döjn, men guttene var trass i tretthe- 
ten i godt humör. Svarte var vi, fille- 
te, frosne med 6 dages skjegg på ha
ken. —

Så gick tåget norrut mot Dalarna, 
och när det kom till Orsa var det c:a 
900 soldater som skulle interneras här. 
Området kring stationen var avspär

rat och vaktmanskap ur Landstormen 
stod beredda att ta hand om de mod- 
fällda och illa farna soldaterna. I Or
sa hade under dagens lopp, den 16 
april, chefen för Falu-Mora fo, övers
te Anden i samråd med polismyndig
het utsett de tre platser där interne- 
ringsläger skulle ordnas. Den största 
kontingenten förlädes i Folkets Park 
Sker, en grupp förlädes till folksko
lan i Hansjö och en grupp slutligen 
till Tabernaklet och skolan i Sten
berg. Vaktmanskap inkallades och 
fick sina order, och för att snabbt lö
sa bäddfrågan för så många fick jord
ägare i närheten av lägren forsla 
vagnslaster med halm, som helt en
kelt breddes ut på golven. Utspisning- 
en ordnades av Orsa Lottakår. Dess 
dåvarande ordförande, fru N. Ehrlin, 
berättar att hon först fick skaffa nya 
50-liters tvättgrytor att laga mat i, 
senare kom kokvagnar till. År 1940 
hade ransonering redan införts på en 
del födoämnen som t. ex. kött och 
socker. Kristidsnämnden i Orsa hade 
inga befogenheter att lämna inköps- 
tillstånd till de mängder som nu be
hövdes, men enskilda affärsmän ställ
de sig positiva och förskotterade va
ror tills inköpstillstånd kunde utver
kas.

Maskinist M. Palm, Orsa, tillhörde 
den grupp landstormsmän som blivit 
uttagna till vaktmanskap. Han minns 
hur den långa raden av norska solda
ter ställde upp för att marschera till 
sina förläggningar. Många av dem 
var bristfälligt klädda, i snöslasket 
fick de gå med fotterna omlindade 
med trasor i stället för skor. De var 
så trötta att det var svårt för dem 
att orka fram, men kamratskapet var 
gott och hjälpsamheten stor. I snö

slask och skymning kom så de olika 
grupperna till sina läger. Ingeniör 
Pedersen berättar om ankomsten till 
Sker:

— Her hadde de svenske lotter 
gjort färdig et måltid, suppe med di
verse smörgåsar. Guttene spiste ikke, 
de åt med begge hender i talerkene 
og öste i seg, og sovnet hvor de stod. 
I den store nöieshallen var kjört in 
noen lass med höi. For oss som had
de prövet å sove i sne og kulde var 
dette edderdun å ligge på. —

I Hansjö stod också allt berett att 
ta emot de norska soldaterna. De 
klasser som vanligen undervisades i 
skolan hade fått flytta på sig. Under
visningen fick dubbleras, två klasser 
undervisades i den nerlagda småsko
lan. En klass läste mellan klockan 8 
och 13, den andra mellan klockan 13 
och 18. Eftersom eftermiddagspasset 
var det drygaste turades man om och 
läste varannan vecka på förmiddagen, 
varannan vecka på eftermiddagen.

I Stenberg kunde eleverna hela ti
den undervisas i skolan. Där utnytt
jades för förläggningen dels en gym
nastiksal, dels ett spiskök som hörde 
till lärarbostaden, dessutom använde 
man tvättstugan. Gymnastiksalen låg 
vägg i vägg med klassrummet, den 
gemensamma korridoren avdelades 
med hjälp av en trappstege. På ena 
sidan stegen ringlade sig matkön, när 
de internerade skulle äta, på andra 
sidan tittade barnen storögt på sina 
nya skolkamrater.

Oron för dem de lämnat hemma i 
Norge var första tiden det stora be
kymret för de internerade. När post
gången så småningom kom igång och 
den oron kunde stillas, kom bristen på 
sysselsättning att bli deprimerande.
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Man släppte dock snart efter på de 
stränga interneringsbestämmelserna, 
och då de norska soldaterna fick kon
takt med ortsbefolkning blev mycket 
lättare för dem. Overbetjent Jens Ny
gård i Moss berättar:

— Jeg kan ikke la väre å nevne 
hva befolkningen rundt Stenberg var 
for oss i den förste tiden. Vi måtte 
jo komme som et veldig uro-moment 
inn i deres liv, vi beslagla jo bedehu- 
set og flommet utöver området, men 
vi merket ikke annet enn at vi var 
velkomne. Folkene bar til oss mat og 
klär og lesestoff, og vi ble gjästfritt 
mottatt, hvorhen vi kom. Jeg kan ba- 
re som en kurositet nevne at en av 
våre folk hadde spasert en tur en sön
dag var blitt bedt inn over 20 gång
er. —

Dr. D. C. Martens, som låg förlagd 
på Sker, berättar:

— Det var nettop i disse förste da- 
gene hvor man var mest nedfor, at 
man fölte varmen av den deltagelse 
man överalt mötte, fra alle som vi 
kom i kontakt med. —

Lottakåren anskaffade en norsk 
flagga och de norska soldaterna kun
de marschera ner till kyrkan och del
taga i gudstjänsterna. Den syttende 
mai, Norges nationaldag, ordnades en 
särskild samlingsstund för dem i kyr
kan. Kanske har aldrig förr sången 
klingat så mäktigt, som när de norska 
soldaterna den dagen fick sjunga sin 
nationalsång.

Många problem uppstod naturligt
vis, när så många man blev interne
rade i norra Dalarna. Butiksförestån- 
dare O. Storm, som var kommissarie 
för samtliga interneringsläger, berät
tar att ett av problemen var posten. 
Såväl ingående som utgående post 
måste censureras. Många svenskar ut
nyttjade också möjligheten att sända 
paket till de internerade för att lät
ta upp deras vardag. Tyvärr brast det 
ofta i emballeringen, tårtor, pannka
kor och syltburkar spred sitt innehåll 
ohämmat. Posten östes på lastbilar 
med skövlar och ett ”postkontor” in
rättades i Mora, där norska befälsele- 
ver fick försöka bringa någon sorts 
reda i röran.

Allteftersom veckorna gick lätta
des interneringsbestämmelserna upp. 
Många av de internerade fick gå ut 
i arbete, både i skogen och jordbru
ket var behovet av arbetskraft stort, 
eftersom så många svenskar var in
kallade, och många yrkesmän kunde 
även beredas arbete inom respektive 
branscher. De norska soldaterna över
tog också mer och mer skötseln av 
kök och marketenterier på lägren,

Norskt befäl med egen flagga och 
svensk bevakning

men innan interneringstiden var slut 
hade de duktiga Orsa-lottorna tjänst
gjort c:a 2500 timmar på de tre läg
ren. Upplösningen av lägren skedde 
successivt. Först frigjordes skolorna, 
så småningom kunde även Sker fri
göras och i slutet av juli 1940 kunde 
de norska soldater som så önskade 
återvända till sitt eget land.

Tjugofem år efter interneringstiden 
uttrycker en av de internerade, Jens 
Nygård, sin mening om tiden i Orsa 
med följande ord:

— Jeg tror ikke at noen på noe 
sted kan opvise maken til den gjest- 
frihet og vellvillighet som vi ble mött 
med i Orsa-området på den tiden. 
Selvom tiden og forholdene var tunge 
og så trösteslöse ut, ser jeg på opp- 
holdet i Orsa-området som et lyst 
minne, nettop på grunn av de men- 
nesker jeg mötte og på grund av de 
forhold vi levet under. —

M. E.

En av de här i Orsa internerade 
norrmännen — dåvarande fänriken 
Henry Lie från Hamar — skriver 
med anledning av 25-årsminnet föl
jande brev:

Hamar, den 15. februar 1965.
I april 1965 blir det 25 år siden 

tyskeme overfalt og okkuperte Norge. 
Det er et lite hyggelig jubileum som 
vi i Norge ikke vil feire med noen 
glede. Men om krigen brakte med seg 
megen elendighet og uhygge, så fin
nes det også noen gledelige og hygge- 
lige minner fra denne tiden. Jeg ten- 
ker da spesielt på de mange lands- 
menn som under krigen mere eller

Till Eder tjänst 
i Holen och Mässbacken

Wikners Efftr.
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

Cyklar,
Mopeder
av ledande märken . . .

N YA  J Ä R N H A N D E L N
Tel. 402 52

Biblioteksnytt
Sjuka och handikappade, som 
inte kan komma till bibliote
ket, ring eller skriv om Edra 
bokönskemål, så sänder vi 
hem böckerna.

Orsa Sockenbibliotek
Tel. 410 84

PHILIPS
PHILETTA

fö r mindre än
Batteriradio 
med snabb

k o p p lin g  för P1 • P2  • P3
l 200:-

J

S va la s R adio 
4 T V Tel. 413 50 

Kyrkogatan 8

Auktoriserad Radio- och TV-service
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Vid TV- eller radiofel 
ring 401 50 eller 403 85

så hämta vi Er apparat för 
reparation.

TV & Radioservice
Järnvägsgatan 27, Orsa

Hans Horvath
G losmästeri

Fönsterglas 
^  Inramningar 
^  Bilglas

Även kvälls-
och söndagsservice
Verkstad
innanför Beckmans Tryckeri

Bost. tel. 405 48

Svart manssko, narvat läder med 
tunn gummisula. Pumps eller snör

33: -
Dampumps i cobragrain, svart 
eller röd

32: 50

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37, Orsa

Hemslöjd
Leksaker

Musik 
& Hemslöjd
G. Kloekar Tel. 403 20

mindre ufrivillig kom seg over gren
sen til Sverige, der de fant et fristed 
og ble mottatt på den besste måte av 
det svenske folk.

Jeg var sel v en av de nordmenn 
som allerede i den forste fase av ok- 
kupasjonen i aprildagene 1940 måtte 
dra over grensen, og jeg horte til de 
norske milittere styrker som i en re
lativ kort tid måtte bli internert i 
Sverige. Så vidt jeg kan huske kom 
vi inn i Sverige ved Årjäng den 15. 
april ut på kvelden en gang og ble 
mottatt a.v de svenske militasre styr
ker. Ble så straks brakt ombord i 
jernbanevogner for å transporteres vi- 
dere — hvorhen hadde vel ingen av 
oss anelse om. På det tidspunktet var 
vi no'k alle så utkjorte og trette at vi 
ikke reflekterte noe over dette pro
blem. Jeg antar at vi nesten alle sam- 
men lå i dyp sovn i toget da dette 
forlot Årjäng st. med et for oss ukjent 
mål. Helt utsovet var vi nok heller 
ikke da toget en gang ut på formid
dagen neste dag stoppet i Orsa i Da- 
lame. Dette skulle vise seg å vxie må
let for vår togreise, og vi fikk senere 
god anledning til stifte nasrmere be- 
kjentskap med dette vakre og trivelige 
sted og med dets gjestfrie og elskver- 
dige befolkning. Ved ankomsten til 
Orsa var vi vel ikke akkurat i form 
til registrere så mye av det vi så om
kring oss. Men etter at det hadde gått 
noen dager, var vi alle enige om —• 
når galt skulle vasre og vi måtte in- 
terneres — at vi kunne ikke ha valgt 
noe bedre sted å komme til selv.

Det var nok blandede folelser vi 
hadde da vi ble purret ut av toget i 
Orsa for å marsjere til våre forskjel- 
lige forleggningssteder. Skamfulle kan- 
skje, og med en folelse av å ha gjort 
en dårlig innsats under det for oss 
avsluttede feittog, og samtig nokså 
motlese og usikre på fremtiden. Men 
etter at vi var kommet fram til våre 
forleggningssteder og det hade gått 
noen dager, begynte vi å se noe ly- 
sere på tillvarelsen. Dette skyldtes 
ikke minst den dehakelse og med- 
kjensle vi mette fra den svenske be
folkning. Selve interneringen blev 
gjennomfort på en slik lempelig og 
human måte at vi ikke fikk folelse av 
å vasre undergitt noen form for fang
enskap. De staute dalkarlene fra 
Landstormen som skulle passe på oss 
og vel påse at reglene for en inter
nering ble fulgt, var alle hyggelige 
karer som vi fort kom på talefot med 
og kom til å sette pris på. Vi fikk 
inntrykk av de var lei seg og be- 
klaget at de måtte folge sin ordre om 
å passe på oss, slik at vi ikke forlot

forlegningene u.ten permisjon. De for
ste dagene etter ankomsten kan en 
vel si at bevoktningen var så pass 
streng at vi hadde en liten folelse av 
å vaäre internert. Men det ble ganske 
fort gitt lettelser, slik at vi kunne få 
bevege oss litt utenom selve forleg- 
ningsstedet.

Sammen med andre nordmenn var 
jeg blitt forlagt på Stenberg, et mi- 
sjonshus litt oppe i heyden ca. 1/2 
timmes marsj fra Orsa-byen. Derfra 
hadde vi fin utsikt over den vakre 
Orsa-sjoen og mot de idylliske Fryks- 
ås fasbodar i bakgrunnen, og det må 
vel vtere noe av det mest naturskjon- 
ne sted i Sverige. Omgivelsene i seg 
selv gjorde vel sitt til å sette oss i 
bedre humor. Området vi hadde å 
bevege oss på innenfor gjerdet var 
ikke stort. Til å begynne med var vi 
jo en god del opptatt med å få inn- 
rettet oss på en best mulig måte i for- 
legningen. Men ellers hadde vi litet 
eller intet å ta oss til, og detta virket 
dempende på humöret. Vi syntes nok 
forferdelig synd på oss selv mange 
gånger, enda vi hadde det trygt og 
godt og burde ha va:rt glade for å ha 
sluppet nokså helskinnet fra krigen. 
Men alt bedret seg ganske fort. Vi 
begynte å få en del nyheter hjemme- 
fra om at alt sto bra til med kjasre 
og kjente, og vi fant oss etter hvert 
godt til rette. Svenskene hjalp oss på 
beste måte og gjorde det de kunne 
for gjore alt lettere for oss. Jeg vil her 
ikke unnlate å nevne den store inn- 
satsen som de svenske lottene med 
sjefslotte fru Nanna Ehrlin i spissen 
gjorde ved å förestå forpleiningen av 
de norske, samt ved ellers å yte oss 
hjelp ved råd og dåd på mange for- 
skjellige vis. Vi ble skyldig dem stor 
takk for deres uegennyttige arbeide 
for oss i denne tiden.

Oppholdet på Stenberg ble dog ik
ke av så lang varighet. Etter noen 
u'ker — husker ikke hvor mange — 
ble de internerte nordmenn i Orsa-om- 
rådet samlet i Folkeparken Sker, der 
det også var förlagt norske. Sam
let marsjerte vi så i retning Mora 
og ble forlagt ved Fasmes skole. 
For mitt eget vedkommende ble 
dog ikke oppholdet der av så lang 
varighet. Jeg var nemlig så heldig at 
jeg sammen med 10—12 andre nor
ske fikk komme ut av forlegningen 
for å arbeide som kolvedhogger. Det 
var fru Nanna Ehrlin og hennes 
mann, kapten Bror Ehrlin, som etter 
mange bonner fra oss hadde hjulpet 
oss til dette. Ferden gikk igjen tilbake 
til Orsa, der vi ble utstyrt med osker 
og sager og nodvendige redskaper.
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Ble så kjort opp i skogene innenfor 
Fryksås til et sted som jeg synes å 
huske ble kalt Hellvasslan. Vi ble 
plasert i en skogskoje og ble overlatt 
til oss selv uten noen slags bevokt- 
ning. Det ble noen uker med et herlig 
liv der oppe i skogen. Det ble et 
uvant slit for mange av oss — sserlig 
for de som aldri hadde vant borte i 
den slags arbeide for. Det blev mange 
stive rygger og såre fingrer de for
ste dagene, og dagsfortjenesten var 
heller liten til å begynne med. Men 
humöret var på topp og vi folte oss 
herlig frie etter å ha sluppet vekk fra 
dagdriverlivet i interneringsleiren. 
Samtidig hadde vi også en folelse av 
at vi fikk lov til å gjore en liten inn- 
sats og derved avbetale noe på den 
gjelden vi folte vi stod i til våre 
svenske verter. Vi greide i hvert fall 
å forsorge oss selv i denne tiden.

Ca. midten av juli samme år måtte 
vi igjen tilbake til våre forlegninger, 
og vi får vel si at det var gode ny
heter som mette oss ved ankomsten 
dit. Det var nernlig kommet beskjed 
om at de som önsket det kunde få 
vende tilbake til Norge, og den 18. 
juli tok vi fatt på hjemreisen.

I de 3 månadene som internering
en sto på, kom jeg til å sette stor pris 
på Orsa og menneskene der. Det sier 
seg selv at den store skaren med 
nordmenn som i aprildagane 1940 på 
denne måten oversvommet Orsa, måt
te både virke generende og bli til 
stort bry for befolkningen på for- 
skjellige måter. Men vi fikk ingen 
felelse av å vsere uönsket. Vi ble 
tvertimot mottatt som venner, og vi 
ble hjulpet på beste måte i en vanske- 
lig tid. På egne vegne og på vegne 
av de andre nordmenn som våren 1940 
fikk nyte godt av den store gjestfri- 
heten i Orsa, vil jeg nå 25 år etterpå 
få rette en hjertelig takk til de for- 
skjellige myndigheter i Orsa og til be
folkningen i Orsa som var oss til så 
stor hjelp i denne tiden.

Med hilsen.

Henry Lie

Nederberga skola, klass 6
Sittande fr. v.: Sven Erik Forsgren, Kent Björkkvist och Ulf Kvarn

ström.
Stående fr. v.: Ulla Gustavsson, Birgitta Fredberg, Mona Aspman och 

Eva Israelsson.

Skolnytt
Högstadieskolan

Skolöverstyrelsen har den 20 jan. 
1965 godkänt skissritningarna för 
högstadieskolan.

Avsked
Lärarinnorna Lena Nilsson och 

Helga Hahne i Kyrkbyn har erhållit 
begärt avsked fr. o. m. 1 juli 1965.

Den nya gymnastiksalen 
vid Kyrkbyns folkskola är alldeles 
för liten, påstår vissa kritiker. Den 
skulle ha varit mycket, mycket stör
re. Skolstyrelsen lär inte alls ha för
stått tidens krav.

På detta vill jag bara svara, att sa
len är byggd enbart för skolans be-

IABBLUNCH

—  träff
punkten i 
Påsk
brådskan

God
grillad mat

hov, och den har exakt den rätta 
storleken, 10X16 m, som är föreskri
ven. På högstadietomten (invid real
skolan) planeras ju en sporthall i stor
lek 18X36 m. Detta blir en dyrbar 
byggnad. Och då kan man inte bygga 
gymnastiksalen vid folkskolan större 
än nödigt. Eller menar kritikerna, att 
vi ska ha två sporthallar i Kyrkbyn? 
Jag tror vi får vara glada, om kom
munen orkar med en.

Pass o nu!
Nu ar Du tjängs ö fo billigo färg
kort fro färgdiapositiv -  slajko 
färgbilda sum vajsäs uppoväddji 
— Ast 15 april fo Du dem fär 
1: 75/st, äldes kwösta dem 2: 25. 
Kringe Di ö beställ nu!

BalalFCMP®
• ORSA • TEL 40055 • BERTH NORDLUND ■

När wöss fo Du prut-pris ajta 
prutning . .  .
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BOSCH
KÖ KS MAS Kl N
-  provad vid Statens institut 
för Konsumentfrågor. Lätt- 
skött och mångsidig.
Se den hos:

elbolaget
Kers & Co AB
Tel. 412 55, 413 55

ANDERS NÄS

Glosmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar

ORSA SOCKENBIBLIOTEK
KYRKBYN -  TELEFO N  41084 

Ö P P E T :  
september—maj:

Måndagar, onsdagar och 
fredagar kl. 11.00—14.00, 

kl. 17.00-20.00 
Lördagar kl. 11.00—14.00

Läsrummet öppet även tisdagar 
och torsdagar kl. 11.00— 13.00

SAGOR BERATTAS 
på biblioteket varje onsdag 

kl. 16.00

juni—augusti:
Måndagar, onsdagar och 
fredagar kl. 12.00— 14.00, 

kl. 17.00-19.00
Lördagar stängt.

Filialer:
DIG ERBERG ET
onsd., fred. . .  kl. 14.35—15.00 
SKA TTUN G BYN
fredagar ..........  kl. 19.00—20.00
ÅBERGA
fredagar ..........  kl. 19.00—20.00

MIN KATT

Jag tycker mycket om djur. Där
för har jag skaffat mig en liten katt
unge, och den ska jag nu berätta om.

Min katt heter Muss, och den är 
svart och vit. Den har gröna ögon, 
som är rätt stora.

Muss har en korg, som det ligger 
en mjuk filt i. Där sover han. Han 
får äta mjölk på morgonen tillsam
mans med sin kattkamrat, som är 
vild. Den kallar vi för Missi. Muss 
äter flera gånger om dagen. Därför 
är han rätt rund. Ibland, när vi kö
per strömming, blir Muss alldeles till 
sig, för då vet han att han ska få 
smaka.

Muss är lekfull. Ibland, när jag 
kommer hem från skolan, ligger min 
lilla katt på lur någonstans. Då jag 
kommer in genom dörren, hoppar 
Muss fram från sitt gömställe och 
skrämmer mig.

Muss är en mycket förståndig katt. 
När man säger att han ska gå och 
lägga sig, göra han det.

Min syster brukar dra honom i 
svansen men han blir inte arg ändå.

Jag tycker vår lilla Muss är en 
trevlig katt.

Marianne Smids, 
Klass 5

KJELL PÅ ÄVENTYR

Kjell var en elvaårig pojke, soro 
alltid brukade läsa äventyrsböcker. 
Hans mamma frågade, om han inte 
ville läsa sagor istället. Men Kjell sa 
alltid att det hade han slutat med för 
länge sedan. Varje kväll trodde Kjell 
att han hörde någon utanför fönstret. 
Men den här gången, var det på rik
tigt. Kjell trodde bara att det var in
billning. Men när han tittade ut ge
nom fönstret, såg han en ficklampa. 
Kjell satte snabbt på sig kläderna och 
smög sig ut. När han kom ut, såg 
han en figur, som sprang över gårds
planen. Kjell följde efter mannen. Han 
såg att mannen gick mot den stora 
herrgården, där det fanns mycket sil
ver. Kjell släppte inte mannen med 
blicken. Det knakade i en gren under 
Kjells fötter och mannen vände sig 
om, men han upptäckte inte Kjell. 
Han bröt sig in i herrgården, så Kjell 
hade ingen konst att ta sig in.

Så fattade Kjell ett beslut. Han 
smög sig ut ur herrgården, och sprang 
allt han orkade hemåt. När han kom 
in i hallen, ryckte han till sig telefon
luren och ringde polisen. De skulle 
komma så fort de kunde. Kjell sprang 
än en gång till herrgården. Där stod 
tjuven och plockade i silvret. Då 
skrek Kjell åt honom. Men det borde 
han inte ha gjort, för mannen kasta
de en kniv mot honom. Men då hör
des polissirenen. Mannen sprang iväg, 
men Kjell fällde honom. Så fick Kjell 
stort beröm och han var mycket stolt.

Lena Westlund, 
Klass 4

Orsa Begravningsbyrå
(Enå Snickeri) Tel. 400 78, 402 16

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan
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När vi sitta 
i vår bänk...

Teckning: av Birgitta Fredberg, klass 6



ORSA SKOLTIDNING

DUKTIGA FLÄCKEN

I ett litet vitt hus i södra Sverige 
bodde en gång ett ungt par. De levde 
där lyckliga med fem pigga barn, två 
flickor och tre pojkar. Utanför hu
set stod en rödmålad hundkoja. Hun
den, som låg där, var en gråhunds- 
tik och barnens stora kelgris. Nu skul
le hon snart få valpar.

En regnig natt födde Lady åtta val
par, och efter några månader sprang 
de omkring i hela huset. En av val
parna var särskilt morsk. Han lärde 
sig snart att gå upp och ner i trappor 
och mycket annat. När valparna blev 
litet större, såldes de en efter en. Alla 
utom den lilla morska valpen. Han 
hade en vit fläck i pannan, därför 
fick han heta Fläcken. Fläcken väx
te snabbt, och Märta, den yngsta flic
kan, tyckte han allra mest om. En 
dag lekte Märta vid bäcken med en 
liten barkbåt, som hon fått av sin 
tolvårige bror. Rätt som det var, 
fångade strömmen barkbåten, och den 
flöt ut mot bäckens mitt. Märta kas
tade i all hast av sig strumpor och 
skor. Fläcken, som stod strax intill, 
gnällde varnande, men Märta hörde

Teckning: På väg till B låkulla av 
Birgitta Bengtsson, klass 2

Teckning: Lasse Lönndahl och Towa Carson av 
Eva Israelsson, klass 6

det inte. Hon vadade mot barkbåten, 
som hade fastnat i en gren längre 
ner. Nästan framme råkade Märta 
slinta på en sten och ramlade raklång 
i vattnet. Hon skrek på hjälp, men 
ingen hörde hennes rop utom Fläc
ken, som utan att tveka kastade sig i 
vattnet.

Märta vaknade av att någon slic
kade hennes hand. Hon slog upp ögo
nen; såg att hon låg nerstoppad i sin 
säng. Runt omkring sig kunde hon se 
föräldrarna och syskonen luta sig över 
sängkanten. Bredvid kudden stack ett 
lurvigt huvud upp. Det var förstås 
Fläcken. Märta tittade frågande på 
sin mor, och modern berättade utför
ligt, hur det hela gått till. Fläcken 
hade dragit upp henne på land, och 
sedan hade han hämtat hjälp från 
gården.

Efter denna händeis var Märta och 
Fläcken oskiljaktliga vänner.

Astrid Lofs, 
Klass 5

Ha alltid 

(£ sso) 

i tankarna!

Väl
kommen
till
ESSO-
Service
Tel. 41470 
Orsa

B R Ö D E R N A  B Y K V I S T

Husqvarna 2000 -
en modern nyttosömsmaskin 
med elastisk raksöm . . .

Säljes och demonstreras av

B. A. Sjödén
Tel. 402 87, Orsa

Advokaten
CURT CARLSTRÖM

ORSA

Kontor 2 tr. Hotell Orsa 
Tel. 410 26, 41017 

Kontorstid 9.oo — 17.oo

LILJAS Damfrisering
Borngärdet

Maja-Greta Holting
Tel. 403 06

1 alla väder Nu är rätta
tiden att plantera om

Barngarderobens Edra krukväxter. . .

kläder. . .
Vi erbjuder:

Blomsterjord
specialpreparerad

Solmull och Terra
förnyar jorden

"  Garderoben

Växtnäring,
Ohyresmedel
stor sortering

Hedins Färghandel
Lennart Olsson —  Tel. 40219 O R S A

För Er som tänker

ut och sporta
har vi ännu stor sortering

sportkläder
både i dam och herr. . .

Aug. Larsson kb
Orsa, tel. 400 21
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ORSA SKOLTIDNING,

EN ROLIG DAG

På onsdagen skulle tre klasser åka 
till Fryksås. Det kostade två kronor 
att åka buss dit. Bussen kom och 
hämtade oss tjugo i nio. Vi sjöng i 
bussen.

När vi kom fram fick vi binda 
upp skidorna och ställa ifrån oss väs
korna. När vi åkte i backen satte vi 
upp stavar och åkte slalom mellan 
dem. Jag rev ner några stavar. Jag 
och Monika åkte i slalombacken. Det 
var rätt så drygt att gå uppför. En 
annan flicka, som heter Lena, vågade 
åka ända uppifrån. Jag tyckte att 
hon var jätteduktig. Sedan vi hade 
åkt en stund, skulle vi äta. Jag hade 
mjölkchoklad och smörgåsar med mig 
och lite gott. När vi ätit, åkte vi i en 
mycket lång backe. Sedan åkte vi 
hem. Jag tyckte, att den dagen var 
rolig.

Marita Nilsson, 
Klass 3

Som Ni 
behagar

kan Ni få Er nya kostym sydd 
efter mått hos oss. Välj sjä lv ut 
tyg och modell —  resten ordnar 
vi. Leveranstid c:a 14 dagar.

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Kvalité Urval Service

MIN LILLEBROR

Min lillebror heter Lars-Roland och 
är snart 1 år.

Jag och lillebror har så roligt. En 
kväll satt han på min mage och hop
pade, så att jag blev alldeles öm. I 
bland står han alldeles själv på gol
vet. När det är fint väder, går jag ut 
med honom. Lillebror är så väldigt 
kittlig på magen. När han var till 
doktorn, skulle doktorn undersöka 
honom.

När doktorn satte dit den saken, 
han lyssnar med, skrattade lillebror 
så att doktorn måste skratta åt ho
nom.

Lisbeth Erkapers, 
Klass 3

NÄR DET BLÅSTE

I går skulle Neta göra en drake av 
en papperskasse. Den såg så rolig ut, 
för den fick så stora ögon. När Neta 
skulle gå ut och se om den gick bra, 
sprang hon ner till deras brädstack. 
När hon skulle springa tillbaka fast
nade hennes drake i ett träd och ban
det gick av. Sen gick jag hem efter 
min drake. Den var mycket större än 
Netas.

Elisabet Rahm, 
Klass 2

DET VAR HÖGTIDLIGT
På julaftonen hade jag ätit julma

ten. Jag hade fått mina julklappar 
och tittat på dem. Jag hade fått eu 
väska, som jag kunde ha på ryggen, 
och flera båtmodeller, en bok, ett par 
skidstavar och sen åttio kronor.

Tony och jag hade bestämt att kloc
kan nio skulle vi gå ut och gå, för vi 
hade varsin fackla. När klockan var 
nio, kom Tony. Vi tog våra facklor 
och tände på dem. Sen gick vi. Vi 
skulle gå ner till Konsum, sen upp på 
Ristningarna och titta på granen, som 
det var lampor i. Sen skulle vi gå 
hem. När vi gick ute på åkrarna, tit
tade jag på facklans eld, och jag tyck
te, den var så ståtlig. Vi gick på Rist
ningarna och tittade på granen. Sen 
gick vi hem.

När jag låg i sängen och skulle 
somna, såg jag den fina elden, som 
brann på min fackla ute på åkrarna. 
Och jag tyckte det var så högtidligt.

Per-Olof Mårts, 
Klass 5

Vårt mål
nu och i framtiden är att behålla våra 
kunders förtroende . . .

Vårt varumärke
borgar för kvalitetsvaror och för bästa 
service vid alla tillfällen . . .

O R S A  Tel. 409 00
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Teckning: En skridskoprinsessa av 
K e rs t in  H a sm a ts , k la s s  3

Teckning: The two boys av 

In g e r G re f, k la s s  6



Teckning: av Birgitta Swälas, klass 6

HOS FARFAR
Farfar bor på en bondgård i Järvsö, 

men han har tyvärr inga andra djur 
än grisar och höns. Öet tyckte jag var 
synd förut, för jag ville så gärna lå
na en häst och rida. När jag sade det 
till farfar, tyckte han att jag skulle 
gå till grannen och fråga, om jag in
te kunde få rida på deras häst någon 
gång. Ewa och jag gick dit och frå
gade om jag fick rida någon gång. 
Jag skulle få det redan nästa dag. Se
dan följde vi med Karin, som är någ
ra år äldre än Ewa, ner till fåren och 
gav dem bröd. De puffades och skuf
fades för att få en enda liten brödbit, 
så det verkade som om det var av 
guld. De hade kattor på gården ock
så, och en av dem hade fått ungar; 
fem små gulliga ungar låg i en låda 
och pep.

Nästa dag gick jag till Karin så 
fort jag ätit frukost. Jag skulle få 
rida, medan hästen arbetade. Han 
hette Bläsen och var brun med vit 
bläs i pannan. De skulle hässja hö den 
dagen, och Bläsen skulle hjälpa till att 
dra ihop det slagna höet med en stor 
räfsa. Det gick ganska sakta, men jag 
tyckte att det var den roligaste stun
den i mitt liv. Ibland fick jag gå 
bredvid, så att en pojke, som var

Allt
i livs ...

Goda varor 
God service

Valters Livs AB
Tel. 401 06

DEN STORA DAGEN

Redan i hostas gick vi och frågade 
magistern, när vi skulle spela ishoc
key mot Hansjö. Magistern sade, att 
han skulle tala om, när det blev. Och 
i går var den stora dagen.

I skolan, när vi skulle förbereda 
oss, fick Nils-Georg och Stig gå ut 
till ishockeyplanen och hämta utrust
ningen. Jag kunde inte vara med och 
spela, för jag hade stukat foten. Vi 
skulle åka ner till Hansjö och spela. 
Lasse och Jonny och jag fick skjuts

ungefär lika gammal som jag, skulle 
få rida.

Men dagen varade ju inte i evig
het, och snart var det dags att gå 

hem och äta middag. Då fick både 
pojken och jag rida. Glad sprang jag 
hem till farfar och berättade om mitt 
äventyr.

Nu är jag inte fullt så tokig i häs
tar, men min första ridtur glömmer 
jag aldrig.

Mona Aspman, 
Klass 6

Snart är det Påsk. . .
★ Bonader

★ Löpare
★ Påskägg
★ Kycklingar
★ Påskkort
★ Dekorationer

Största sortering hos

Orsa Tobaks»
& Pappershandel
Tal. 402 38

___________ ORSA SKO LTIDNING

av Lasses mamma, som lovade, att vi 
skulle få karameller, när vi hade spe
lat färdigt. När vi kom fram, satte 
Stig på sig målvaktsutrustningen. Vi 
trodde alla att vi skulle förlora. Snart 
skulle vi börja spela. Magistern skul
le vara domare. Spelarna ställde upp 
sig, och domaren släppte ner pucken. 
Alla barn från Hansjö skola var med 
och tittade. De skrek, så att man fick 
ont i öronen. Spelet gick fram och 
tillbaka. Så fick Hansjö ett mål. And
ra perioden var ställningen två—två. 
Jag var nästan säker på att Hansjö 
skulle vinna. Så kom tredje och sista 
perioden. Då fick Nils-Georg tag i 
pucken och gjorde ett mål. Jag blev 
jätteglad. Snart var perioden slut. Vi 
hade vunnit! På hemvägen åt vi ka
rameller hela tiden. När vi kom till 
skolan, fick vi sluta en timme för ti
digt, därför att vi hade vunnit.

Thomas Carlsson, 
Klass 4

När det 
gäller inköp 

av
tvättmaskiner, strykmaskiner, 

kyl och frys, 
dammsugare, armaturer 

samt radio och TV

hör efter priserna hos oss

Kåhléns Elektriska
Orsa, tel. 401 92, 410 37

Steinmann
Piano modell 108
>3- ren och vacker ton

exakt och behagligt anslag
Sj- tekniskt högvärdigt
5$- elegant, modern formgivning 

mångårig garanti 
populärt pris

— Allt i musik
Ny affärslokal å Järnvägsgatan

F:a Piano-Nisse
Nils Klockor Tel 40694, aff.406 04
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Teckning: Karius och Baktus av 
Olle Morceus, klass 3
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MITT JULLOV

Nu ska jag berätta, vad jag gjorde 
på jullovet. Jag börjar att berätta vad 
jag gjorde den 21 december.

Jag vaknade rätt så tidigt, för 
mamma skulle bort och jobba. Jag 
gick upp och bäddade och klädde på 
mig, och sedan skulle jag äta. Mam
ma gick, när klockan var en kvart i 
nio. Jag skulle få se efter min lillasys
ter (2 år) och min lillebror (7 år) he
la julveckan, medan mamma jobbade. 
Jag fick diska, städa och plocka i 
ordning före jul. På tisdagen den 22 
dec. blev min syster Annelie sjuk, så 
hon fick vara inne dagarna före jul
afton. Dagarna blev så långa, för vi 
hade ingenting att göra inne. Men 
onsdagen den 23 december fick vi klä 
granen, så vi hade då någonting att 
göra. På onsdag kväll skulle mormor 
och morfar komma, så jag fick städa

Ett parti

Mocka- & skinnjackor
utförsäljes

Låt oss ta hand om Eder 
päls för sommarförvaring!

Skinn- och pälsvaror
Orsa, tel. 403 88

på eftermiddagen. Sedan blev det änt
ligen julafton. Jag tittade på TV he
la eftermiddagen. Vid 7-tiden skulle 
vi äta, sedan diskade mamma och 
gjorde klart i köket.

När det blev riktigt mörkt, gick 
pappa och klädde ut sig till tomte. 
Han hade en stor päls på sig, och så 
hade han en kudde under pälsen. Han 
hade stora stövlar och en käpp att 
stödja sig på. Sen hade han en tom
temask också. Min syster har en napp, 
som hon brukar suga på, när hon är 
ledsen, och hon hade lovat att hon 
skulle ge tomten den. Men när hon 
fick se tomten, blev hon så rädd, och 
hon ville inte ge honom nappen. Jag 
var uppe till klockan halv tolv på 
julaftonen, men sen somnade jag 
lugnt.

Ann-Christin Hansson, 
Klass 5

När det gäller

klockor
vänd er till fackmannen som 
ger råd om kvalité och läm
nar betryggande garanti.

Utvalda fabrikat, 
utvalda modeller 
hos

(JZieh. ^öhötbij, cflfB

LADY ÄR FÖRSVUNNEN

En dag för ungefär två år sen hän
de något märkvärdigt. Jag hade va
rit sjuk i en vecka och legat till sängs. 
Den här dagen fick jag vara uppe. 
Vi hade en hund, som var tre år. Hon 
var hemma hos mig. Jag hade lagt 
pussel i köket en stund, då jag kom 
ihåg att det var ett bra program på 
TV, så jag gick och skruvade på.

När jag hade tittat en stund, tyck
te jag det blev för tråkigt, och där
för stängde jag av. Då kom Lady in 
till mig. Hon viftade på svansen och 
ville bli klappad. Jag klappade hen
ne. Så gjorde jag ett uppehåll. Då 
krafsade hon mig på benet. Det gjor
de ont, så jag slog till henne lite. Så 
gick jag in i köket och fortsatte att 
lägga pussel. Efter en stund kom jag 
ihåg att Lady var i TV-rummet.

När jag kom dit, var hon inte där. 
Jag blev så förvånad att jag bara stod 
stilla och tittade. Sedan sprang jag 
och letade. Jag letade igenom hela 
huset. Ändå hittade jag inte Lady. 
När jag kom in i rummet, där hon 
syntes sist, tittade hon fram under 
sängen. När hon såg mig, kröp hon 
under sängen igen. Då jag såg det, 
blev jag full i skratt. Jag gick fram 
till sängen och lockade fram Lady. 
Sen klappade jag henne. Och allt var 
bra igen.

Annika Johansson, 
Klass 5

Bengtssons begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23

O m besörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen
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Teckning: Anncharlott Svennar, klass 4

Teckning: Vinterlov av 
G unnar Larsson, klass 3
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FRE L I NS  KONDITORI
Telefon 40027 

•

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Harry Bomans Plåtslageri
Tel. 404 65, verkst. 415 29 

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris

beräkningar.

T A P E T S E R I N G
Rums- och Byggnadsmälning

Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

A B O R S A K A L K
Tel. 501 90

C. F. Carlsson AB 
Å K D O N S F A B R I K

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä 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
Ringcenlral
Alf Andersson
Tel. 403 55

Skattungbyns skola, klass 6.

Sittande fr. v. Ulla Emanuelsson, 
Anna Lena Jonsson och Birgitta Sva
las.

Stående: Per Olov Olsson och To
mas Åberg.

ETT MINNE FRÅN JULLOVET

På annandag jul följde jag med 
pappa och mamma till skogskojan i 
Kvarnberg. Jag skulle egentligen va
rit med och övat för söndagsskolans 
julfest. När vi kom fram gick jag 
först till stallet. När jag öppnade dör
ren blev jag så full i skratt, för ena 
hästen hade slitit av grimskaftet och 
tittade på mig med ett så förvånat 
ansikte. Sedan åkte pappa och jag ut 
med hästen. På kvällen gick vi upp 
till tant Rut och farbror Torgny och 
såg på TV. När vi skulle åka hem, 
bad jag pappa, att vi skulle ligga över 
i kojan, för jag tycker att det är ro
ligt i skogen. Men han sa nej. Sedan 
åkte vi hem.

Inga Britta Ellborg, 
Klass 3

Rättelse
I nr 2/64 hade vi en artikel om 

socknens siste slipstenshuggare.
Vi var den gången ute i sista stund. 

En kort tid efter samtalet med Erik 
Lindå var hans tid i denna världen 
slut. ”Bort gå de, en efter en.”

I uppsatsen (spalt 3, första stycket) 
talas om att man ”knackade slipste
nar” . Och det har från läsekretsen på
pekats, att detta är alldeles fel. Ja, 
det är det. I manuskripet stod ”hac
kade”, som är det riktiga ordet. Det 
är alltså ett korrekturfel i tidningen, 
som upptäcktes först efter tryckning
en och som red. beklagar.

Hj. H-n.

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri 

T  apetserareverkstad
Tel. 401 64

Möbler och madrasser om
stoppas — Dragkedjor iör 

skinnjackor

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäliare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENA SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 40078

A N L I T A  V V S -  
F A C K M A N  N  E  N

WE S S T R Ö MS
rörlednings ab

OR S A Tel. 0250/405 19
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ORSA SKOLTIDNING.

Skolskidtävlingen

Skolnytt
Tre adjunktstjänster 
vid samrealskolan har varit ledigför- 
klarade i många år. Nu har det hänt 
något så underligt, att vi fått kompe
tenta sökande, som söker Orsa i för
sta hand, till alla tre tjänsterna.
S. J :s  propaganda
brukar låta så här: ”Unna Er att re
sa bekvämt! Ta tåget! Allt talar för 
tåg: tiden, priset, tryggheten.”

Vid sammanträdet i Falun fram
höll S. J:s representant att landsvägs- 
buss är ”ett billigare och lämpligare 
alternativ” än järnvägsbuss. Vad ska 
man tro? Hur går. det ihop med S. J:s 
annonser?
Ny smäskollärare
i Kyrkbyn denna termin är fröken 
Eva Kisnis från Sollerön. Hon hälsas 
välkommen till Orsa.
Skolkontoret
är fr. o. m. mars ej öppet för allmän
heten på lördagarna.
Skoltåget
från Furudal till Orsa vill S. J. dra 
in fr. o. m. nästa läsår. Samarbets- 
kommittén för kommunblocket Orsa- 
Ore har protesterat och är beredd att 
gå till högsta instans, om det blir nöd
vändigt. Det har också hållits ett 
sammanträde inför länsstyrelsen, som 
i yttrande till S. J. stöder kommuner
na.
Simbadet
ska enligt en uppgörelse med fritids
nämnden var tillgängligt för småskol- 
barnen 2 ggr och för elever i folksko
lan och samrealskolan 4 ggr per år för 
avläggande av simprov m. m. Barnen 
från skolorna i Skattungbyn, Kallmo- 
ra, Nederberga, Torrvål, Holen samt 
Stackmora småskola får vid dessa be
sök fria bussresor.
Dispensären i Mora 
har upphört med sin verksamhet. 
Därigenom har det uppstått stora 
svårigheter för befolkningen i norra 
Dalarna. Skolstyrelsen har också fått 
bekymmer. Hur ska det nu gå till att 
få bespisningspersonal, skolskjuts
chaufförer m. fl. årligen röntgade? 
Det är långt till Falun.
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Den 23 febr. hölls folkskolornas 
stora skidtävling i Kyrkbyn. I år fick 
också småskolans elever vara med. 
Efter tävlingen hölls Skolidrottsför- 
eningens årsmöte. Jan Erik Broberg 
omvaldes som ordförande och i sty
relsen invaldes Anna Holting som re
presentant för småskolan. Tävlings- 
resultat:

Klass 1—2
1. Monika Lindgren, Ha 1, 3.17; 2. 
Kerstin Brette, Sm, Susanne Anders
son, Ha 2, och Agneta Lindberg, Ky 
2 a, 3.23.
Pojkar:
1. Ulf Stäring, Ha 2, 2.40; 2. Per 
Klockar, Ky 2 B, 2.44; 3. Kurt Nils
son, Sm, 2.55.
Lagpris:
1. Hansjö 2, 9.01; 2. Kyrkbyn 2 B, 
9.34; 3. Stackmora, 9.46; 4. Trunna, 
9.53; 5. Kyrkbyn, 2 A, 10.14; 6. 
Kyrkbyn, 1 A, 10.28; 7. Torrvål, 
10.52; 8. Hansjö 1, 11.48.

Klass 3 Flickor
1. Marita Nilsson, Ky 3c, 5.57; 2. 
Karin Hilmers, Ha 3, 6.04; 3. Berit 
Johansson, Di 3, 6.17.
Klass 3 Pojkar
1. Per Bengtsson, Ky 3c, 4.54; 2. Lars 
Nyström, Ky 3a, 4.55; 3. Torbjörn 
Granlund, Di, 5.01.
Lagpris:
1. Kyrkbyn 3c, 15.54; 2. Digerber
get, 16.23; 3. Hansjö 3, 17.34; 4. 
Stackmora, 18.07.
Klass 4 Flickor
1. Ulla Wallmark, Di, 4.56; 2. Ul- 
la-Karin Ernlund, Sm, 4.58, 3. Ann- 
Katrin Skarp, Sm, 5.14.
Klass 4 Pojkar
1. Leif Johansson, Ky b, 4.49; 2. 
Nils-Georg Axelsson, Sm, 5.14; 2. 
Per-Olov Nissa, Di, 5.14; 2. Håkan 
Toregård, Ky a, 5.14.
Lagpris:
1. Stackmora, 15.26; 2. Digerberget, 
15.26; 3. Kyrkbyn 4 B, 16.22; 4. 
Kyrkbyn 4 A, 16.25; 5. Hansjö, 21.23.

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1965

Klass 5 Flickor
1. Anne Bylund, Ha, 12.14; 2. Gu
nilla Nyström, Ky a, 12.49; 3. Ann 
Marie Lindgren, Ha, 13.25.
Klass 5 Pojkar
1. Lars Erik Johansson, Ky b, 11.10;
2. Per Gölen, Ky a, 11.38; 3. Karl- 
Göran Ståbis, Sm, 11.43.
Lagpris:
1. Kyrkbyn 5 A, 36.56; 2. Hansjö, 
37.09; 3. Kyrkbyn 5 B, 38.43; 4. 
Stackmora, 40.37; 5. Digerberget,
41.47.

Klass 6 Flickor
1. Sonja Norén, Ky a, 11.05; 2. Ka
rin östlund, Di, 12.09; 3. Eva Mo- 
raeus, Ky b, 13.36.
Klass 6 Pojkar
1. Hans Skarp, Sm, 11.40; 2. Bengt 
Norman, Di, 11.59; 3. Leif Klockar, 
Ky b, 12.03.
Lagpris:

1. Kyrkbyn A, 36.12; 2. Digerber- 
get, 37.17; 3. Kyrkbyn B, 38.38; 4. 
Stackmora, 39.17; 5. Hansjö, 42.18.

Klass 7 Flickor
1. Inger Rehn, Di, 13.15; 2. Ann 
Cathrin Storm, Ky, 13.36; 3. Kristina 
Grindal, Di, 13.39.
Klass 7 Pojkar
1. Göran Nääs, Ky, 11.15; 2. Kjell 
Öberg, Ha, 11.29; 3. Ingemar Skog
lund, Ky, 11.41.
Lagpris:
1. Kyrkbyn, 36.32; 2. Digerberget, 
37.11; 3. Hansjö, 38.15.
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