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ORSA SKOLTIDNING.

Solen lyser, bilmotorn spinner, vä
gen sträcker sig framför oss strimmig 
av ljus och skuggor. Vi lämnar sjön 
Gäsen, glittrande i morgonljus bakom 
oss och följer Unåns dalgång. Dani- 
elsänget passeras, Tandbergsvasslan 
och Djupnäs. Vi tar avtagsvägen åt 
vänster och stannar vid den höga 
bron. Där är vackert. Skissblocket 
kommer fram, och medan bilden väx
er fram på papperet, tar vi andra en 
promenad. Vi hör Djupån brusa. Den 
ska vi följa. Vägen blir smal och kro
kig och följer åns slingrande lopp.

En spetsig bergstopp sticker upp 
framför oss. Det måste vara Näckå- 
napp. Så skymtar en grå gärdesgård 
och ett grindhål. Där kan vi läsa på 
en skylt: ”Här slutar allmän väg” . 
Och så rullar vi in i Näckådalens by.

Medan min 'bror söker upp ett 
lämpligt motiv, vandrar vi bygatan 
fram. Mellan stugorna växer de fi
naste grönsaker och de vackraste 
blomster. Här tycks vara god jord
mån och gynnsamt läge i denna soliga 
kitteldal. Från äldre tider berättas 
det, att man fick frösäd från Näckå- 
dalen, när det var smått om sådan i 
andra delar av socknen.

Och än vittnar skvaltan i ån om

odlarmöda och arbete för brödfödan 
i gångna tider. Men nu, säger bybor
na, börjar det bli lite ensligt här i 
byn.

Många bilar kör upp och vänder, 
kanske hjortronplockare eller turister. 
Längst upp i byn hittar vi hemslöjd 
i ett gammalt härbre. Vi sitter på 
härbrestrappan och njuter av solske
net och känner, hur len den vita trä
skeden känns i handen.

Skolhuset med flaggstång på går
den väcker minnen och tankar. I 
kammaren ovanpå bodde prästen vid 
sina predikobesök. Per Medén kom 
ofta från Skattungbyn åkande efter 
Grav Anders’ häst. En sommar bod
de Medén och hans syster Karin här 
och hade konfirmandundervisning. 
Ovanför skolan, högt och fritt, ligger 
den lilla kyrkogården med sin nya 
klockstapel och med vacker utsikt 
över en djup dal och skogklädda 
höjder.

Vi reser vidare. Det -bär brant upp
för. Vi möter en kraftledning. Och så 
en överraskning: ett helt berg — en
ligt kartan Korkeapalo — som lyser i 
en röd violett färg. Man kommer att 
tänka på de skotska kullarna eller

Liineburgerheden. Men här är det inte 
ljungen utan den högväxta rnjölke- 
örten, som ger färg åt landskapet. Ef
ter kalhygge oeh hyggesbränning har 
rallarrosen vandrat in. Vi skådar ut 
över vidder av lysande rött. Efter att 
ha nått krönet åker vi utför igen på 
sluttningen av Noppi och når en plats 
med vacker utsikt över Untorps iby 
och höjden bortom, där vägen och 
kraftledningen ses klättra över ber
get. Fortfarande brant utför, över 
Unån, här liten och smal, in i Un
torps by.

Röda stugor, öppna fält, skolhuset 
rött och vitt, flaggstång, en grön 
plan. Här möter vi en bybo, en kvin
na i 70-årsåldern, som berättar om 
byn, där hon bott hela sitt liv. Hon 
talar med glädje om att hon gått i 
skola för Erik Stenkvist. Tolv veckor 
på hösten och tolv veckor på våren 
varade skolåret på den tiden. Nu 
finns här bara ett skolbarn, som skjut
sas till Orsa i bil dagligen. Men nog 
finns det väl ännu någon som i likhet 
med signaturen minns julfesterna i 
Untorps skola på gamle prosten 
Berggrens tid. Hans speciella sätt att 
läsa berättelser, hans flödande humor 

Forts, å sid. 8.
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Rikt materia lurval!
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Adress: Beckmans Tryckeri 
Tel. 402 47

H ö s 3  B*
in kom na  . . .
Garn i lager —

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsalfär 
Tel. 400 04, Orsa

Till Eder tjänst 
i Holen och M ässbacken

Wikners iEffe.
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42
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ORSA SKOLTIDNING

O m

orsamålet
i allmänhet 
och om

bibeln på orsamål
i synnerhet av Per Lindvall

Slå vakt om Orsa-målet, Ni alla, 
som ännu kan tala det! Det är en kle
nod, något omistligt i sockenkulturen! 
Lär era barn att tala det, genom att 
Ni som en självklar sak använder det 
i hemlivet! Barn är plastiska och 
mottagliga, när det gäller språk. Det 
är ingen belastning för en människa 
att vara två- eller flerspråkig. Språ
ken är nämligen inga ”askar med 
lösa kulor” , som kan ramla om var
andra och sammanblandas. De är, när 
de ”vuxit ut” , stora sammanhängan
de organismer; vart och ett är som 
ett sammanhängande träd, med rot, 
stam och grenar. Och två eller flera 
träd kan ju växa bredvid varandra 
utan olägenhet.

Lär inte bara barnen målet! Försök 
också tala med det ibland med Din 
make eller maka, om Du lever i ett 
”blandat äktenskap” ! Håll överhu
vud dess fana högt! Var stolt över 
det! Tag det i försvar mot dess be
lackare!

Så manar en ”kruskall” Er, Orsa- 
bor. En som kommer utifrån, en som 
ser med ”avståndets perspektiv” på 
det ”unicum” i vårt land, som ” dal
målen” — sockenmålen i övre Da- 
larne — utgör.

Varför, närmare bestämt, är det då 
något så fint med sockenmålen?

Jo, främst därför, att sockenmålen 
är en del — och en central del — av 
hela sockenkulturen, av Orsabygdens 
urgamla egenart.

Vill Ni, Orsabor, verkligen släppa 
av på egenarten, som är Er hemorts 
charm. Vill Ni bli likriktade ” folk- 
hemssvenskar” enbart?

Då kan Ni slopa andra yttringar 
av den gamla sockenkulturen också.

Ur orsabibe ln . Den för lorade sonen. Teckning: Joh. Hasmats

Orsa spelmanslag kan lägga av. På 
midsommar kommer ju då ändå pop
musiken att ljuda till dansen från el
gitarrer och elektriska förstärkare. 
Sockendräkten är ju då också gam
malmodig och löjlig. Hembygdsför
eningen bör lämpligen träda i likvida
tion. Skräddardjurberga kan ju säljas 
till sportstugutomter. Kanske kunde 
det bli en sådan där fritidsby, som 
Kungl. Fritidsutredningen så varmt 
förordar och som företagsamma bolag 
bygger i Sälenfjällen!

Det hädiska i sådana här ordalag 
märker ju alla. Men att det sagda har 
sin tillämpning även på sockenmålet, 
tycks inte så många ha gjort klart för 
sig. Bejakar vi folkmusiken, socken
dräkten och den gamla materiella fä- 
dernekulturen — så varför inte också 
bejaka och slå vakt om sockenmålet?

Detta är alltså huvudmotivet till 
att sockenmålet borde hållas högt.

Sedan finns det fler motiv.
Sambandet med fäderna och de

ras kulturbyggande gärning i bygden 
luckras upp och bryts av, om deras

mål läggs bort. Kännedom om deras 
redskap, sedvänjor och dagliga liv 
försvinner, om det gamla målet och 
därmed de genuina namnen på red
skap, klädesplagg, arbetsprocedurer, 
o. s. v. glömmes. Rotlöshet i tillvaron 
hotar.

Ett annat motiv: med sockenmå
lets försvinnande försvagas ett vik
tigt och berikande band mellan soc
kenborna inbördes. Orsamålet är en 
första rangens gemenskapsfaktor mel
lan allt äkta ”Ossfok” . Det kan inte 
minst de många Orsaborna i försking
ringen vittna om. När Orsabor träf
fas i ”Stockåla” , på ” Slipstensträf- 
far” och i andra sammanhang — då 
om någonsin får man höra genuint 
Orsamål talas. Och språket kommer 
med ny hemkänsla till de fjärranbo- 
ende.

Flera motiv: det är en kulturell ri
kedom för hela vårt land, att några 
bygder bevarat uråldriga skönkling- 
ande, äktsvenska bygdemål. Orsamå
let är i princip 1200-talssvenska, allt
så gammalsvenska, sådant vårt språk
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var utformat på landskapslagarnas 
tid, med många kasusformer och 
verbändelser, med en fast gjuten och 
regelbunden grammatik. Detta i mot
sats till den nutida rikssvenskans 
starkt oregelbundna och nivellerade 
formlära, som förefaller många ut
länningar och immigranter så omöjlig 
att lära sig. Orsamålets bestånd visar 
den kulturella självmedvetenheten hos 
de manhaftiga fäder, som röjde bygd 
häruppe. De fortsatte språk och kul
tur efter egna linjer fram genom år
hundradena. Det var inte utan grund 
som det vid medeltidens slut sades (av 
patrioten Hemming Gadh): ” Juten,
tysken och djuvulcn rädes lika myc
ket för Dalabygden” .

Orsamålet är alltså, mer än mycket 
annat, ett bevis för att bygden verk
ligen har en egenart att bjuda på, en 
äktsvenskhet; att den är en svensk 
kärnbygd. Språket är ett bygdens 
adelsmärke, som ännu i dag starkt 
faller främlingen i ögonen, även om 
bebyggelse och dylikt efter hand an
tar modernare och ”uniformerat” snitt 
här uppe.

Ett tecken på den uppskattning ut
ifrån, från rikssvenskens och turistens 
sida, som detta ”bygdegenuina” drag 
— sockenmålet — faktiskt i dag åt
njuter, är den uppmärksamhet i press, 
radio m. m., som förhandmedelande- 
na om en ”Orsäbibel” väckt. Och i 
samma riktning talar det stora bifall, 
som kommit Orsaskalden Ernst Gran- 
dells uppläsningar av egen dikt på 
Orsamål vid de s. k. ”Orsa-aftnarna” 
på Hembygdsgården de senaste åren 
till del.

Och nu går jag över till att tala lite 
om den ”Orsäbibel” , som snart kom
mer ut (och för vilken undertecknad,

Presentböckerna

Bibelwörd o oss-mål

Bomärken inom Orsa 
socken
finns hos

enligt dess idégivares och skapares yt
tersta vilja Jiar ett visst ansvar).

Varför bibeltexter på Orsamål?
Reformationens store man, Martin 

Luther, ville att Bibelns budskap skul
le komma var man så nära som möj
ligt, på hans eget modersmål. I enlig
het med denna reformationens prin
cip har det Internationella Bibelsäll
skapet ombesörjt översättning av Bi
beln eller delar därav till betydligt 
över 1.000 språk.

Detta sällskap står inte bakom Or- 
sabibeln. Det gör en äkta Orsakarl, 
vilken som så många andra kom att 
framleva större delen av sitt liv ”i 
förskingringen”, och därför brändes 
av en ständig hemlängtan till Orsa- 
bygden — Jemt Hans Jonsson från 
Mässbacken, med släkt i Mickelvål, 
Slättberg och Skattungbyn.

Jemt Hans, som han ville kallas 
som hembygdsskald och skribent, är 
den förste, som gjort allvar av att 
göra Orsamålet till skriftspråk. Med 
avståndets klarare perspektiv såg han 
tydligare än många i hembygden, att 
Orsamålet såsom uttryck för ”Orsa- 
kulturens själ” befann sig i dödlig fa
ra, genom massattacken från massme
dia i våra dagar. Han diktade på soc
kenmålet och publicerade sina hem- 
bygdshyllningar och sina appeller till 
sockenborna i olika tidningar. Till slut 
samlade han sig till att ge ut den för
sta boken på Orsamål, den lilla fina 
diktsamlingen ”Måj enibigd” (Ohl- 
séns förlag, Orsa, 1962), nu i det när
maste slutsåld.

Driven av samma nitälskan för 
hembygden, dess språk och kulturella 
särart, tog sig vidare Jemt Hans un
der sina båda sista levnadsår för att 
tolka centrala bibeltexter till Orsa
mål. Sådana andliga klenoder som 
början av Bergspredikan, Arbetarna i 
vingården, Julevangeliet, Fyrahanda 
sädesåker, Den barmhärtige samari
ten, Den förlorade sonen, Jesus väl
signar barnen, Fariseen och pulblika-

Wedörkalln i nug bra svår ö 
knäpp kort o. Män munna, ta l
la, momo, mota, fåmo ä ld  lata  
ar Du kanstje ko i t  o. Um Du 
ar tänkt Di ett d je ra  nä sturt 
kort tast joli , plukk do fråm 
gåmmelkorti redan nu ö läm- 
män dem när

i D a l a l P ® ^ ®
■ ORSA • TEL 40055 ■ BERTH NORDLUND •

nen — detta och åtskilligt annat 
finns med. På dödsbädden överlämna
de Jemt Hans detta sin ålders käraste 
arbete i undertecknads och några and
ra vänners händer.

Behövs nu detta?
Klart är, att detta arbete i dagens 

läge utförts inte främst för bibeltex
ternas skull, utan för Orsamålets 
skull.

Det är tänkt som en fanfar, som 
ett upprest baner: Se här! Även till 
bärare av så sublima stilvalörer som 
Bibelns duger fädernas gamla språk.

Bibelns klassiska texter är ännu i 
dag, allt sekularisering till trots, en 
given, gemensam ”referensram” för 
de flesta människor. Om dessa texter 
får framträda i dalmålsdräkt, blir det 
fler ”gemensamma utgångspunkter” , 
när det gäller sockenmålets fortsatta 
eventuella liv i skrift, och i klarare 
kulturell medvetenhet, som vi hoppas 
på.

Men å andra sidan är detta företag 
även ur andlig synpunkt något, som 
borde utförts för länge sen. Reforma
tionens höga princip, att Bibelordet 
borde få komma varje människa i 
möte så nära och intimt som möjligt, 
den principen nonchalerades, när 
riksvenskan påtrugades dalfolket från 
kyrkans predikstolar. Reformationen 
genomfördes ju här i landet av en 
brutal statsmakt, där de religiösa hän
synen, när det så passade, sköts åt si
dan för politiska riksenhetsintressen. 
Resultatet blev olyckligt. Religionen 
kom genom århundraden i Dalarne 
att möta allmogen ”i herrskapsdräkt”, 
på distans.

Denna nonchalans, vars bakgrund 
alltså är politisk, har en iögonenfal
lande parallell i den — likaledes po
litiskt motiverade — upprörande be
handling, som i samband med refor
mationen vederfors vårt västra grann
land Norge, som då lydde under Dan
mark. Till Norge överskeppades utan 
vidare Kristian III:s danska kyrkobi- 
bel. Någon översättning av Bibeln till 
det gamla, äktnorska språket kom av 
politiska skäl inte i fråga. Resultat: 
det äktnorska språket dog ut — utom 

Forts, å sid. 15.

Fritidsområdets

bastu:

Torsdagar: Damer 
Fredagar: Herrar 
Lördagar: Herrar

18 — 21.Z0 
17 — 20 
07 — 09
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Utbyggnad av 

Skräddardjurberga fäbod av 
Erik Moraeus

Just nu händer revolutionerande 
byggnationer i Skräddardjurberga. 
Gamla grunder får tjäna som under
lag till 1600-talsbyggnader, som pla
ceras i sin rätta miljö och gör bilden 
fullständig vid Jonsgården och Asp
stugan (Nissagården).

Intill Aspstugan uppföres den be
ryktade mjölkstugan från Kväkksel, 
som höll på att hamna i Stockholm. 
Genom ingripande av Skattungbor 
och Orsa Skattunge hembygdsför
ening fick den vända hem till Orsa 
igen efter att ha legat på Matsgården 
i Östbjörka några år i avvaktan på 
vem som skulle vinna den hårddrag- 
na kampen. Mjölkstugan, som ägdes 
av Fru Elsa Nordström, Skattungbyn, 
köptes av vaktmästare David Carls
son, Stockholm — anställd vid Ul
riksdals slott och därför kallad Kung
ens tjänare — vilken i sin tur done
rade stugan till Nordiska museet, 
Stockholm. Stugan märktes ner och 
revs under vilda protester från fäbod- 
laget, som självfallet ville ha denna 
klenod kvar i Kväkksel och många 
hårda ord växlades vid detta tillfälle.

I sanningens namn bör framhål
las, att mjölkstugan var i dåligt skick 
och taket höll på att murkna ner, vil
ket var anledningen till att den nya

ägaren av stugan ingrep och ville räd
da den åt eftervärlden. Man hade 
dock önskat, att hembygdsföreningen 
på platsen blivit inkopplad på detta 
stadium, så hade säkert frågan fått 
en snabbare lösning.

Det märkliga med mjölkstugan från 
Kväkksel är dörrpartiet med årtal 
från 1661 och ritsningar av lappar 
och renar samt ryttare, vilket vittnar 
om att lapparna förmodligen funnits 
i våra trakter en gång i tiden. Enligt 
Karl Erik Forslund, som skrivit det 
stora verket ”Från källorna till ha
vet” , är nämnda ristningar de märk
ligaste som finns i Orsa. Byggnaden 
har onekligen ett stort kulturvärde 
och vi kan vara stolta och glada över 
att den nu återbördats till Orsa, även 
om den inte placeras på sin ursprung
liga plats i Kväkksel, som delägarna i 
fäbodlaget helst av allt önskat. Nor
diska museet har nämligen ställt som 
villkor för att hembygdsföreningen 
skulle få överta mjölkstugan, att den 
placeras i anslutning till de anlägg
ningar som hembygdsföreningen tidi
gare har för att få betryggande skydd 
för framtiden. Detta har även varit 
David Carlssons önskemål, som Nor
diska museet tagit hänsyn till vid be
dömningen av frågan. Vidare skulle

För
skolungdom . . .

Väckarur
Armbandsur

Utvalda modeller 
i t  U tvalda kvalitéer  
i t  Lämpliga priser

^R j('k. "T jh ö tk tj, cAuB
U R  55- O P T I K  S3- G U L D

Marknadstips!
Spori-
och fritidsskjorta,
rutig i två moderna färger. 
Per st. 10:—, 2 st. 19:—.

Sporl-
och arbetsskjorta,
f lanelltyp i tre färger.
Per st. 10:75, 2 st. 20:—.

Arbelsstrumpor
i y l lekva l ité  med nylonför- 
stärkning.
Per par 2: 75, 3 par 7: —.

Ankelsockor
/ hög y l lekva l ité  med nylon- 
förstärkning, elastiska.
Per par 3: 25, 3 par 8: 75.

Ankelsockor
i stretch-nylon, mönstrade och 
enfärgade.
Per par 3: —, 3 par 8: —.

Ovanstående varor finns så
väl i vår affär, Järnvägsga
tan 19, som på vårt försälj
ningsställe på marknadsplat
sen.

IC I. 7 U U U 3

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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Mjölkstugan under uppförande vid Aspstugan Foto: Berth Nordlund
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Rör & Värme
VVS, Oljeeldningar och allt vad 
Ni behöver inom vår bransch

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

Tänker Ni köpa

frysskåp, frysbox 
eller tvättmaskin?

Det lönar sig att besöka 
eller ringa

Kåhléns Elektriska
Orsa, tel. 401 92, 410 37

Vi presenterar 
på Orsa Marknad

Kamera
sensationen

Polaroid Svinger
Färdiga kort på 10 sek.!

Den billiga ungdoms- 
kameran D I A N A
Med film kr. 1 0 :  —

Välkommen till vår affär och 
vårt marknadsstånd!

Eldhuset från Telneråsen. (Ur Orsaboken III).

Landsantikvarien vara med om att 
bestämma platsen och efter överlägg
ning har beslutats att placera mjölk- 
stugan i Skräddardjurberga och intill 
Aspstugan, vilket accepterats av alla 
parter. Stugan, som är en liten pärla 
bland kulturbyggnader, kommer att 
pryda sin plats.

Förutom nämnda mjölkstuga, kom
mer Aspstugan att få sällskap med yt
terligare ett par 1600-tals'oyggnader. 
Hembygdsföreningen har förvärvat 
ett stall av Mickols i Kallholen. Detta 
har stått invid södra fäbodstugan i 
Skräddardjurberga. Stallet är nu upp
fört på gammal grund efter fägatan 
vid Aspstugan där det passar utmärkt. 
Mot stallet kommer en mindre lada 
att placeras och ett lider bildas mellan 
stallet och ladan, vilket kommer att 
utgöra ingång till Aspstugan eller, 
som gården rätteligen borde kallas, 
Nissagården. Stall och lada har tidi
gare funnits till Nissagården, men des
sa har varit placerade omedelbart in
till stugan och snett framför densam
ma, vilket var en ogynnsam placering 
med tanke på bl. a. den fina utsikten 
från stugans tun. Nu är byggnaderna 
öppet och luftigt uppställda och bil
dar en gynnsam vinkel mot stugan. 
Vidare blir nu gårdsplanen rymlig och

praktisk. Estetiskt sett kommer går
den att vinna på den nya placeringen.

Ett intressant eldhus från tidigt 
1700-tal har hembygdsföreningen fått 
av Kyrkoherde Erik Thorsell, Avesta, 
som tidigare varit präst i Skattung- 
byn. Thorsell har fått eldhuset av en 
Skattungbo, vilken ropat in byggna
den på auktion för länge sedan. Eld
huset var mycket skadat av väder och 
vind och skulle ha skattat åt förgäng
elsen om inte hembygdsförening ome
delbart fått äganderätten till huset. 
Nu skall det uppföras på gammal 
grund för byggnad av likartad stor
lek omedelbart bakom Jonsstugan i 
Skräddardjurberga. Eldhuset är avri
tat i Orsaboken del III sid. 180 och 
181 och är även av den anledningen 
värdefullt och intressant att få kvar 
till våra efterkommande. Eldhus är 
inte så vanliga i vår socken, varför vi 
är angelägna att bevara dem som 
finns kvar. Mot eldhuset har tidigare 
funnits en mjölkstuga, som blivit flyt
tad. Att restaurera eldhuset på ur
sprunglig plats i Telneråsen var helt 
uteslutet, även om detta varit vår för
sta tanke. Hembygdsföreningen kan 
inte breda ut sin verksamhet till alla 
fäbodar inom Orsa av ekonomiska 
och praktiska skäl. Vi har beslutat oss

Mjölkstugan i Kväkksel innan den flyttades till Matsgården i Rättvik
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för att slå vakt om Skräddardjurber- 
ga fäbod och placera de byggnader 
där som passar in i miljön och som 
har särskilt stort värde. Av denna an
ledning kommer Thorsells eldhus att 
uppföras i Skräddardjurberga.

Byggnadsplan kommer att upprät
tas för Skräddardjurberga fäbod men 
är ännu icke utställd och godkänd. 
Byggnadsplan är ett nödvändigt ont 
för fäboden för att få den skyddad 
för bebyggelse som kan verka störan
de på de anläggningar som restaure
rats och uppförts av hembygdsför
eningen. Vi måste slå vakt om Skräd
dardjurberga fäbod och tillåta att en
dast fäbodbyggnader uppföras där, så 
att åtminstone en fäbod i Orsa blir 
bevarad åt eftervärlden i så ur
sprungligt skick som möjligt. Vi hop
pas och tror att alla delägarna i fäbo
den gällande såväl Åbergadelen som 
Kallholdelen skall ge oss allt stöd för 
att 'bevara och utveckla Skräddar
djurberga på ett stiltroget och värdigt 
sätt. Vi kommer säkerligen att få stor 
glädje av denna anläggning om alla 
goda krafter hjälper till i rätt rikt
ning. Någon anledning att betvivla 
fäboddelägarnas goda medverkan till 
en gynnsam utveckling i Skräddar
djurberga har hembygdsföreningen 
inte för närvarande.

Än är Skräddardjurberga en levan
de fäbod. Skräddar Stina Persson, som 
varit vallkulla i fäboden under snart 
30 år, är fortfarande kvar där med 
sina kor. Stina är ovanligt vital för 
sin ålder, vilket bevisar att det friska 
livet i skog och mark är välgörande. 
Vi inom hembygdsföreningen är tack
samma för att Stina är i fäboden med 
sina djur, vilket ger liv åt vallen. Hon 
har uträttat ett storverk och borde få 
medalj för lång och trogen tjänst som 
vallkulla i Skräddardjurberga. Vi 
hoppas givetvis, att Stina ännu i 
många år skall pryda vallen med sin 
tillvaro. Vallkullor är sällsynta nu för 
tiden och särskilt de som bereder 
mjölken till smör och ost på gammalt 
maner. Än klingar bjällror och yx
hugg i Skräddardjurberga fäbod, som 
vi hoppas och tror skall överleva ti
dens omdaning.

Erik Moraeus.

Klass 6 Digerberget

Klass 6 Digerberget. Främre raden fr.h.: Thomas Carlsson, ]an-Erik Arvidsson, 
Mats Stenberg, Åke Eriksson, Pär-Olof Nissa, Lars-Göran Hansson. Mittersta 
raden fr. h.: Karin Eriksson, Anna Froste, Elisabet Setterlund, Hillevi Bruks, 
Ulla Wallmark, Kerstin 'Vikman. Bakre raden fr. h.: Inga-Lilla Norman, Åsa 
Löthman, Lena Rehn, Britta Göthe, Tina Bäcken. Lärare: ]an-Erik Broberg.

SOMMARLOV

En dag var jag och lekte indian i 
skogen. Då var vi 7 indiankvinnor 
och 10 indianhövdingar. När vi hade 
lekt ganska länge blev det mörkt. Då 
gick vi hem. När jag kom in sa mam
ma att jag skulle gå och lägga mig. 
På morgonen sa mamma att jag skul
le åka ner och simma för märken. 
Om några dagar hade jag simmat för 
järn- och simborgarmärket och brons- 
och silver- och guldmärket.

Monika Lindgren, 
Klass 3

BÖRTI SELI

Seli ed i nögör budör etter Twörr- 
wålswejön. Berti Seli a ik, sistör, fal
la ö munna bott je el vika. I budär 
grillöd wi fistjen ö åtum, i åt upp 
twer sturär nöger. Uppå dåjön wa i 
ö falla börti skojön ö aggum widn. 
Uppå kwäldn såtum wi iring jaldn ö 
lasum ir je bok sum jättöd: Uti Sta
den. Se uppå lögördåjn skulld wi fåra 
em. Firi innå wi skuld åka kåm i ijug 
botji sum i skuld a mi em.

Stig Svensson, 
Klass 6

Köp marknadsbrödet ■yr •+- /A V  U ? M
hos oss! /\ T l T / l \  sJS AV R f
C. G. Nyström D o d å  b o ts i  um Bomärtsi i o  Du b e s t ä l l a  g å jn ö m  mi.

Bageri och Konditori Ernst Grandell, te l .  442 39
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Or so
Lostbilcentrol

utför alla slags transporter. 

Telefoner 404 30, 404 31

Handlo 
förståndigt i 
Klockors stånd
på marknadsplatsen . . .

MUSIK 8 HEM SLÖJD
G. Klockor —

Tel. 403 20

Höst-
ekipera
under
marknadsdagarna. . .

Vi kan nu visa Er ett rikt 
urval av höstens nyheter 
både för DAMER och 
HERRAR.

Handia kvalitet hos

J i u q . Å a t e s v n s
T E L .4 0 0 2 1  O R S A

— han skrattade hjärtligt själv åt si
na påhitt, yach den Obligatoriska ka
ramellpåsen åt 'barnen, som förvän
tansfullt trängdes omkring honom.

Men byn lever än. Tio gårdar och 
elva personer finns här. Affärsbussen 
kommer var lördag. Då handlar man 
för hela veckan, och mjölken står sig, 
då den förvaras i kallvatten. En ny 
tid börjar, då sommarstugorna växer 
upp, den ena större och präktigare än 
den andra. Vildmarken lockar.

Vid Dyvernäs svänger vi av åt norr. 
Naturen är omväxlande, skog, berg 
ooh myr. Här och där blänk av vat
ten. En skogstjärn, blank som en spe

gel mellan lysande grönt myrgräs och 
blanka löv. Vilka färger! Vilken frisk
het! Harpsjöklacken och Stora Harp- 
sjön passeras. Och just innan vi nått 
fram till sockengränsen i nordväst och 
har Stora Trundhatten, 696 m. hög, 
framför oss, ändrar vi körriktning och 
följer Ämåsjön mot sydost. Här och 
där lyser stora granna hjortron ute i 
myrkanterna, ja, ända inne på vägen. 
Och allt oftare ser vi hjortronplocka
re och parkerade bilar.

Vi är nära att köra förbi en av
tagsväg, som vi väntat på. Men vi 
varsnar ett staket vid vägen, en liten 
välskött kyrkogård med grönt gräs

l  L '■* ■ SKOIlA

Hasma4 5 Vi6é>.
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och blommor. Och så forcerar vi bac
ken upp emot Myggsjö, som ligger 
högt med sin utsikt över berg och 
åsar. En sjö blänker i närheten, och 
eftermiddagssolen lyser på ett högt 
torn mot bilbergen i öster, Vässinkos- 
ki, platsen för det nya kraftverket i 
Ore älv. Grå stugor, tomma och över
givna, rester av en hemmagjord vind
motor. En gammal brunnsstång reser 
sig skyhögt över låga tak. Nässlorna 
trängs kring knutarna och mjölk
örten lyser röd och grann mot vatten
blänket nedanför. Där skymtar också 
gamla kyrkogården med sin vackra 
portal. Det är tyst på skolgården, där 
läraren, Stenkvist, på sin tid måste 
hysa in skolbarn och ha skolhushåll. 
Eri gulärla trippar på tunet. Svalorna 
pilar snabbt genom luften.

Medan vi vandrar runt och ser oss 
om, sitter Lill-Per kvar i bilen. Tre 
hästar kommer travande. En av dem 
sticker in huvudet genom bilfönstret 
— vill väl ha socker. Lill-Per blir 
rädd och kryper in i ett hörn. Men

hästen är inte farlig, bara smeksam 
och sällskapssjuk. Snart går sex häs
tar betande på vallen, vackra djur, 
en trevlig syn. Solen börjar dala, men 
konstnären vill rita ännu några streck, 
innan vi startar motorn, rullar ner för 
backarna och sätter kurs mot Vässin- 
koski. Vi hinner se en del av det på
började arbetet, där vi kör fram på 
den blivande jättesjöns botten. Men 
så blir det stopp. Vi får avstå från 
planerna på Noppikoski och stora 
Koppångsvägen och i stället ta när
maste väg söderut. Den går mellan 
Korpmäki och Gäddsjöberget. Där 
måste vi stanna och se utsikten bak
åt mot blåbergen i norr. Längs Orm- 
vasslan rullar vi ner emot Emådalen 
och ut mot stora huvudleden. Just då 
vi åker över flygfältet i Tallhed, lyf
ter ett litet rött plan mot den blå him
len. Lill-Per ser hänförd efter det 
och utbrister: ”Hit åker vi igen” . Ja, 
visst åker vi gärna och ofta ut i det 
lockande vildmarksriket.

R. H.

Urmakare
GUST. HELGESON
UR — OPTI K

Glasögon
exp. efter recept

Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

Valet
är över . . .
men

valet av skor
gör Ni fortfarande bäst 

hos

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

Hos oss finner Ni 
de ledande fabrikaten!

Prisexempel:
Frysboxar, 250 lit. 875: — 
Frysskåp, 200 lit. 1.100: —
Bekväma avbeta ln ingsvil lkor!

elbolaget
—  Kers & Co AB —

O RSA, te l. 412 55, 413 55
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LILJAS Damfrisering
Borngärdet

M aja-G re ta  Holting
Tel. 403 06

Tillfällighetsparti

plastmattor
till nedsatt pris!

Prisex.
60 cm 70 cm 70 cm bredd 
9: 50 11: 50 12: 50 pr met.

Nyheter i borddukar och 
mönstrad plast

F Ä R G H A N D E L

För

älgjakten
Vapen, ammunition 
samt övrig utrustning 
i största sortering 
hos

Järnbirger AB

r------------------------------- ■n
a

Slakt jen kwött, jåtå gwött

I-da, sku-ni tro, ar-i jeti gwött.
Slaktsuppo. Wi åm slaktad jen kwött.
I äst-upp ö åt-i mer ö mer 
ö gosär mi wöst’n ö nitjinnåd smer.

Se stjild-i nid-ä mi embruggad dricka.
I wart mätt ö trätt ö bird-i-o nicka.
”Bäst i slår-mi börto såffo jett tag.
I åt-nug litä i strajdöst lag” .

” Ja, sjå ur-ä gör” , puttröd-o munnå.
”Du jat ö bi diggör ö stinn sömå tunnå.
Bäst du slutör mä tidär i.
Eldöst ån wet’nt ur-ö kån bi” .

” Ja, tjär! I ädd-för sku ajt ö öldo mi widöm.
Men dö i wart sö mätt ö stinn ini kwidöm.
Men dö slaktsuppa wa sö fär-ovånli gwött 
ö wi addöm sö sturån å fetån kwött.

Åv Ernsta

V J
Blockflöjtexamen

Listan över de blockflöjtspelare som 
under vårterminen lyckligt klarat 
provspelningen för Diplom I uteblev 
i förra numret av tidningen. Men 
bättre sent än aldrig! Här har vi dem 
med vårterminens klassangivelse:

1032 Annika Friberg, Kyrkbyn 4A
1033 Staffan öhlin, Kyrkbyn 4A
1034 Hans Bergkvist, Kyrkbyn 4A
1035 Anna Ohlsén, Kyrkbyn 4B
1036 Lisen Ehrlin, Kyrkbyn 4B
1037 Berit Eriksson, Stackmora 4
1038 Åsa Bengts, Stackmora 4
1039 Karin Hilmers, Hansjö 4
1040 Christina Proos, Kyrkbyn 4B
1041 Rodny Davidsson, Kyrkbyn 4B
1042 Tommy Johansson, Kyrkbyn 4B
1043 Arne Broberg, Digerberget 4
1044 Agneta Larsson, Kallmora 3
1045 Karin Lindgren, Hansjö 5
1046 Yvonne Andersson, Hansjö 5
1047 Per-Olov Nissa, Digerberget 5
1048 Olle Fredberg, Kallmora 4
1049 Alf Danielsson, Kallmora 4
1050 Lisbeth Erkapers, Kallmora 4
1051 Iris Holmstrand, Kallmora 4
1052 Alice Björkkvist, Kallmora 4
1053 Peter Lissmyr, Kallmora 3
1054 Irene Hansson, Kallmora 3
1055 Anna-Maj Nääs, Hansjö 4
1056 Annacari Wallin, Hansjö 4
1057 Erik Samuelsson, Hansjö 4

Musikbelöningar
Vid vårens musikuppvisning med

verkade ett sjuttiotal musikanter i ett 
nära nog fullsatt församlingshem. 
Man spelade solo, duett, i små och 
större grupper samt orkester. Av bi
fallet att döma var åhörarna nöjda 
med prestationerna, vare sig det gäll
de nybörjare eller mer försigkomna. 
Som sig bör utdelades också belöning
ar.

Ulla-Britt Nilsson fick Diplom III 
för att hon deltagit i pianoundervis- 
ningen i fem år. Hittills har 115 ele
ver fått sådana diplom.

Orsa Skoltidning brukar varje år 
dela ut premier till avgående elever, 
som visat särskilt stort intresse för 
sina instrument. De lyckliga denna 
gång var Kerstin Nilsson och Bengt 
Carlsson. Kerstin har flera strängar 
på sin lyra. Hon är en duktig pianist, 
ooh hon sjunger vackert till eget gi
tarrackompanjemang. Att Bengt är en 
skicklig trumpetare visade han med 
bravur på uppvisningen. Vi önskar 
dem lycka till i fortsättningen!

1058 Hans-Erik Bäcker, Hansjö 4
1059 Christer Signell, Hansjö 4
1060 Tore Forsgren, Hansjö 4
1061 Jan-Erik Bengtsson, Kallmora 4
1062 Lennart Engström, Kallmora 4
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PÅ GRÖNA LUND
Jag var på Gröna Lund i Stock

holm. Jag åkte berg- och dalbana. 
Sen åkte jag blå tåget. Sen åkte jag 
pariser-hjulet. Sen åkte jag hem.

Lars Erik Björkkvist 
Klass 3

Teckning: Fina fisken av 
Gunnar Almeling, klass 3

BEETHOVEN — POP

Beethoven fhot pop vore bra skralt. 
Jämföra dem vore banalt.
Beethoven har alltid fel dur, 
så mellan honom och popen har 

växt upp en mur. 
Beethoven har somnat in.
Segern kan popen kalla sin.

Eva Storm, 
Klass 6

TVÅ VECKOR PÅ SYDKOSTER

I år har jag och mina föräldrar va
rit på Sydkoster i två veckor. Vi bod
de i ett rätt så stort hus. Det var tio 
till femton minuters promenad till un
derbara bad. Det var klippor med en 
trappa ned till vattnet. Jag bottnade 
inte där, som tur var, för jag tycker 
nämligen inte om krabbor, tång, sjö
stjärnor, o. s. v. I år såg jag inte mer 
än två maneter på fjorton dagar. När 
kosterbåten kom förbi badplatsen, 
blev det stora svallvågor. Om man då 
låg och flöt, var det jätteskoj.

I granngården fanns två kattor, 
som födde ungar samma dag. Då ha
de huset elva kattor.

Första veckan var det så hett, att 
man knappt kunde gå ut. Andra vec
kan var vädret något sämre. Jag bru
kade meta krabbor. Det var roligt. 
Man tog dem i ryggskölden, så att 
krabborna inte kom åt att nypa en.

En dag kom det bekanta från 
Strömstad. En annan dag kom det be
kanta från Göteborg. Efter Koster- 
vistelsen åkte vi till Göteborg. Där 
gick vi på Liseberg.

Cecilia Sörsten, 
Klass 6

EN DRÖM
Jag har drömt en dröm som är 

mycket mystisk. Det är en gosse som 
gräver i sand. Då hittar han diaman
ter. Han går till pappan som är polis. 
Pappan tittar noga. Det står Ajna 
Ranell på det. Pappa går till polissta
tion för säkerhets skull, och stoppar 
halsbandet i ett kuvert och går till 
chefen och säger: ”Nu är det slut på 
att slarva bort saker” . Min son krat
tade i sanden och hittade ett diamant- 
halsband som fastnade i krattan. Men 
namnet var nämnt på halsbandet. Det 
stod Ajna Ranell. Chefen rodnade och 
sa: ”Det är min svägerska” . Sen sa 
han: ”Jag tar med mig det hem för 
hon kommer i kväll. Hon har fyra 
barn Liljan, Annika, Sissi och Lars” . 
Så var den drömmen slut.

Monica Holmström, 
Klass 2

Promenadskor 
och läderstövlar
Stor sortering!

F I N N P E R S  Skoaffär
Tel. 402 32

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

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan

Advokaten
C U R T  C A R L S T R Ö M

M O R A
Kyrkogatan 6

Tel. 13310, 13311 
Kontorstid 9.oo — 17.oo
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Teckning: Ann-Britt Östlund, klass 5

NÄR VI JAGADE SORKAR
Under semestern hade jag en kam

rat. Där hade 'dom en hund. Den 
hunden jagade sorkar. Vi satte ut fäl
lor för sorkarna. Men sorkarna 
sprang in i huset och när jag skulle 
slå ihjäl dem så kröp de under sof
fan.

Per Hellberg 
Klass 2

Dröj inte längre. . .
Plantera n u  till våren!

Ännu har vi en bra sortering 
blomsterlökar, hyacinter, 
tulpaner, narcisser, påsklil jor, 
krokus m. m.

Levenius
Blomsterhandel och Handels
trädgård Tel. 400 92, Orsa

ANDERS NÄSimm gm
Glasmästeri

ORSA

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar

EN TUR TILL INDOR
Lisen Vhr i Vinäs, och jag städade i 

köket. När jag äntligen var färdig, 
undrade jag hur Lisen hade det. Bäst 
att ringa och höra efter, tänkte jag. 
Hon skulle åka till Orsa på 2-tåget, 
för vi hade kommit överens om, att 
vi skulle cykla till Indor, där vi har 
ett litet härbre.

När tåget kom, var jag på statio
nen och mötte henne. Jag var så glad, 
att jag bjöd henne på en femtioöres 
glass. Vi gick hem till Lisen, för hon 
skulle packa, och det tog nästan en 
timme. Sedan cyklade vi hem till mig. 
Mamma skulle komma efter på kväl
len, så hon skulle ta alla sakerna i bi
len. Så började turen till Indor. Oj, 
oj, oj, vad det var varmt! För varje 
lastbil som kom höll vi för näsan.

Så kom vi till Bäck. Där köpte vi 
glass, bullar och saft. Äntligen kom vi 
fram, och jag hade inte glömt nyc
keln. Klockan var halv fem.

På kvällen kom mamma med en 
massa mat. Lisen och jag bar in alla 
påsarna och de andra sakerna. Mam
ma gjorde i ordning mat.

På morgonen vaknade vi klockan 
6.45. Sedan vi ätit klev vi upp på 
löftet för att sova vidare, för mam
ma skulle hem och vattna blommorna 
och sköta sitt arbete.

När vi hade vaknat för andra 
gången gick Lisen ut på verandan och 
sa: Anna, blomman har ramlat ned. 
Jag sprang ut och smällde igen dör
ren så den gick i lås. Där stod vi i py
jamas. Nyckeln låg inne i härbret!

Så kom jag på, att Axel och Anna 
hade en dubblett av nyckeln. Lisen 
såg sur ut, tittade på mig och sa:

— När du var så drullig och smäll
de igen dörren, får du allt gå och 
hämta nyckeln själv.

Så måste jag springa ensam nerför 
backen. Som tur var mötte jag ingen. 
Anna plockade krusbär när jag kom. 
Hon blev väldigt förvånad.

Lisen stod på verandan och såg 
fortfarande tjurig ut, när jag kom till
baka med nyckeln.

När vi hade tvättat oss, åkte vi till 
Bäck och handlade. Vi köpte ett pa
ket glass och en förpackning med 
glass-strutar. Det åt vi till frukost.

Sedan skulle vi åka hem, men det 
blev inte så, får när vi hade packat 
färdigt kom vi på, att vi var hungri
ga. Jag började leta bland all maten 
och hittade en korv-burk och fem 
korvbröd.

— Kan vi inte grilla korv? sa Lisen.
— Är du tokig! Nu, när det är så 

varmt, sade jag.
Det blev så, att vi grillade korv. Vi 

hade fått en tunnbrödskaka av Anna, 
när jag var och öppnade korvbur
ken, för de konservöppnare vi hade, 
kunde varken jag eller Lisen med.

När vi ätit den grillade korven, 
åkte vi hem.

Anna Ohlsén, 
Klass 5

Teckning: Så såg jag ut när jag var hos farbror 
Paul och var kopiga av 

Eva Wiborg, klass 6

Till s e  pangfönstret
marknadsdagarna med pangpriser. . .
köper Ni fina — utgående goss- och

kött- flickkonfektion billigt!

och fläskben
hos

Å B E R G S  E F T R .
Orsa, tel. 400 25 ^  Garderoben
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BJÖRNFROSSA
Under sommarlovet har jag lekt 

med min klasskamrat.
En dag fick vi den idén, att vi skul

le cykla ut i skogen och tälta.
Men först och främst måste vi ha 

ett tält, och därför cyklade vi till min 
mormor och morfar, som bor på He
den. Jag frågade om vi fick låna täl
tet, och det fick vi.

Så gjorde hon i ordning té och 
smörgåsar åt oss.

När det var klart, bar vi ut tältet 
och väskan med maten, sade adjö och 
cyklade hem till Lars, där vi ställde 
grejorna på gården.

Sedan följde jag Lars upp. När 
hans pappa kom in, frågade Lars, om 
han ville skjutsa grejorna åt oss, och 
det ville han. Vi åkte före och stan
nade vid en myr och väntade.

När Lars pappa kom, lastade vi ur 
våra saker och gick in i skogen. När 
vi hade gått en bit in hittade vi en 
lämplig plats att tälta på.

Vi satte först upp tältet, sedan lade 
vi in sakerna och gjorde i ordning ved 
att elda med. Sen var det bara källa
ren kvar. Den gjorde vi i en slutt
ning på höger sida av tältet, så att 
man slapp gå så långt för att hämta 
smör och läsk.

När allt var klart, gick vi in i täl
tet och läste några tidningar, men 
snart gick vi ut på myren, som låg 
ungefär sextio meter från lägerplat
sen. Då vi kom dit, såg vi, att det 
fanns hjortron. Vi plockade i handen 
och åt. När vi hade gått där en stund, 
ropade Lars åt mig, att jag skulle 
komma. Då jag kom fram till honom, 
pekade han med fingret ner i myren, 
jag tittade och där såg jag björnspår.

Tanken på att det fanns björn gjor
de oss alldeles skakis..

Marknad 
året om . . .

ALLT i LIVS

Stackmora
Handel
Tel. 403 22

Efter en stund frågade jag Lars, om 
han visste v^d björnfrossa var, men 
det visste han inte.

Då berättade jag det för honom.
Lars frågade om det var sant, och 

jag svarade, att jag inte visste hur det 
var.

När vi kom in i tältet kröp vi ner i 
sovsäckarna. Klockan var ungefär tio 
på kvällen. Vi låg och pratade om 
vad vi hade sett på myren.

Plötsligt tyckte vi oss höra steg 
utanför tältet. Lars undrade vad jag 
skulle göra, om en björnklo skar ige
nom tältduken. Jag svarade, att jag 
skulle dra upp dragkedjan till dörren 
och springa allt vad jag orkade till 
cykeln och hem.

— Usch, vad det börjar bli kusligt, 
sa Lars.

— Det tycker jag också, svarade 
jag, och jag har också lust att cykla 
hem. Har inte du?

— Jo, det har jag, sa Lars.
Så skyndade vi ut ur tältet och 

sprang bort till cyklarna. Vi trampa
de allt vad vi kunde.

När vi kom fram till avtagsvägen, 
sa Lars, att vi skulle cykla upp och 
hämta grejorna och tältet nästa dag.

Sedan sa vi adjö till varandra och 
skildes åt.

Tommy Norin, 
Klass 5

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

Håll bilen i trim!
Vi utför:  

Hjulbalansering 
Motortvätt med plastning 

Tectyl-behandling 
Ljusinställning

O R S A
Ring 402 80 och beställ  t id ! 

Tanka själv, tjäna 2 öre litern!

Teckning: Håkan Turner, klass 6

ORSA SOCKENBIBLIOTEK
KYRKBYN -  TELEFON 41084

ÖPPET:  
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 BERÄTTAS 
på biblioteket varje onsdag 

kl. 16.00
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Teckning: Lena Rehn, klass 6

Ett
gott val
är att handla 
hos

EKO -Livs
Orsa ★  Born ★  Trunna

MITT SOMMARJOBB!

Mamma har jobbat på Orsäbaren 
under sommaren. Hon har fått vara i 
köket.

En dag sa hon till mig, att jag skul
le få följa med henne ner dit och 
hjälpa Britta med brickorna. Jag fick 
följa med ner en söndag, då det var 
mycket folk.

När klockan var nio, skulle det 
stängas. Då alla var färdiga att gå 
hem, frågade Birgitta, om jag inte 
kunde komma ner en dag till, och det 
gjorde jag.

Teckning: Marie Ivars, klass 3

Bengtssons begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23

O m besörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

Hyr piano! Vi har: Fullständig 
piano- och orgelrepa
rationsverkstad.

Ni kan hyra ett beg. eller nytt piano. 
Vil l Ni sedan köpa p ianot räknas hela  
det inbeta lda hyresbeloppet som likvid.

Akademiskt fack
kunniga pianotekniker.

Viktigt: Servicecheck
Nya pianon av oslagbar kvalitet! medföljer varje piano 

med 5 års räcktid.
Beg. pianon i stor sortering!

Ett piano
A lla  beg. pianon är fu l ls tändigt renovera- skall köpas
de och säljas med 5 års garanti  och 1 års hos fack-
fr i bytesrätt. m annen. .  .

-c/Visse N. KLOCKAR

ORSA, tel. 40604 M O R A, tel. 121 73 Efter kl 18.oo tel. 406 94

En morgon ringde telefonen. Pappa 
svarade. Han pratade en stund och 
ropade sedan, ” Inga-Lill vill du kom
ma ner till baren och jobba en vecka 
eller så, för det är en flicka som slu
tar? Jag svarade ja. Jag skulle få tio’ 
kronor dan.

En torsdag ringde telefonen och jag 
svarade. Då var det chefen från ba
ren. Han frågade, om jag kunde börja 
då istället för på måndagen. Jag skul
le jobba istället för Kerstin för hon 
hade blivit sjuk.

När jag kom ner dit fick jag byta 
om och sedan bära brickor. Den da
gen slutade jag kl. 21.00.

På lördagen kom en buss med fyr
tio personer omkring klockan fem på 
eftermidagen, men som tur var så var 
det inte så många andra kunder, för 
det får bara plats med fyrtiotvå per
soner i matsalen. Chauffören sade, att 
de kom igen fem lördagar till. Nästa 
lördag skulle han ha fyrtioåtta perso
ner med sig.

Tiden gick och det blev lördag. De 
skulle komma omkring kl. 5 nu också.

Då klockan var fyra på lördagen 
hade vi inga kunder alls, men när 
klockan började bli fem, så kom ett 
tiotal personer, just som bussen skulle 
komma. Så jag fick springa och ta 
bort tallriken åt varenda en så fort 
de hade ätit färdigt, så de andra kun
de sätta sig där. Den kvällen hade jag 
så ont i armar och ben så jag knappt 
kunde sova.

På söndagen fick jag betalt — 115 
kronor för 11 dagar. Sedan satte jag 
60 kronor på banken.

Inga-Lill Norman, 
Klass 6

EN KRIGSHISTORIA
Erik var en av de tio specialträna- 

de attackdykare, som befann sig i 
vattnet tvåhundra meter från det 
tyska hangarfartyget. Nu var de till
räckligt nära för att komma upp på 
däck. Han klättrade upp och blev 
stående några minuter. Sedan ålade 
han fram till kanonen och vände den 
mot manöverbordet och fyrade av.

En eldslåga flussade upp, samtidigt 
som en B-femtiåtta flög i luften. Snart 
stod fartyget i brand, medan en mo
torbåt åkte därifrån. Erik, den enda 
som stannat kvar i vattnet, simmade 
bort från fartyget. Nu skulle han 
iland på ön, så han kunde komma åt 
ubåten, som låg där bland klipporna. 
Fem minuter senare flög även den i 
luften.

Lars-Göran Hansson, 
Klass 5
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FRE L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

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 Byggnadsmålning

Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

AB 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

GUM M I-
verkstad
® Bilringar 
® Batterier 
© Bensin 
® Oljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

Om orsamålet . .  . Forts, från sid. 4.

på folkets mun i avskilda fjälldalar, 
en motsvarighet till dalmålen. Hos 
alla bildade uppkom ett blandspråk, 
en urvattnad ”dansknorska” , det nu 
förhärskande s. k. ”bokmålet” i Nor
ge-

Alltså: låt oss vara tacksamma för 
den nämnde Orsasonens behjärtade 
”giv”, och hoppas, att ”Orsabibeln” 
skulle kunna ” lägga en aln” till soc
kenmålets livslängd. Möt verket inte 
främst med kritik — sådan är aldrig 
svår att sätta in, och det finns nog 
åtskilliga blottor, felaktigheter och 
diskutabla punkter i verket. Utan möt 
det, med blicken riktad på dess ideella 
intentioner, på den appell till hem
bygdskärleken som ligger under och 
drivit fram det hela.

Låt oss hoppas, att den nya ”Orsa
bibeln” då och då kunde få en plats 
i gudstjänstlivet. Kanske kunde vi få 
lyssna till en kyrkvärd eller någon 
annan bygdens son eller dotter, som 
efter den svenska texten lät fädernas 
gamla tungomål bli hört i templet. 
Kanske kunde det ske en Julotta, en 
Första söndagen i Advent, en Allhel
gonadag, då dessutom Skattungmelo- 
dien på ”1 himmelen” ljuder under 
valven? Om så skedde, vore det i 
varje fall en slags symbolisk upprät
telse åt dalmålet, som reformationen 
glömde bort, men som ändå i sin 
självhävdelse lyckats leva sitt undan
skymda liv fram till våra dagar.

Och som slutinsegel, när vi argu
menterar med de andliga synpunkter
na, skulle jag vilja trycka på vad 
Skattungkomministern, K.-E. Berg- 
quist sade i en radiointervju om den 
kommande Orsabibeln tidigare i år: 
”Om den kunde föranleda, att en del 
människor läste Bibeln på nytt, så ut
för den en god gärning” .

Jånä ar-i färsekt fo til nö wörd 
um Osstnoli. I tittjer, att itta mol i jen 
bit åv sjövu lajvi dar-up-i leker sökn. 
Um ä där bört, bir’ä’nt mitji kwär 
ass’nt åv dedå finu fro gåmbeltidi dar 
up-i. Bruki-ä, sö ä fo livå! Ä dug nu 
lässö fär!

”Pä, kruskall fro ni-di låndi.”
Per Lindvall.

'k  G y  rim a  
ic Skoltidningens 
-Ar annonsöver!

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kaliholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadeimakeri 

Tapetseraieverkstad 
Tel. 401 64

Möbler och madrasser om
stoppas — Dragkedjor för 

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 försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

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

= W ESSTRÖMS
rörlednings ab 

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt
Nytt läsår
har åter börjat. Som vanligt fick vi 
omslag i vädret, så att det blev riktigt 
varmt och soligt, när barnen måste 
stängas inne i skolsalarna. Men i år 
har vi inte bara börjat nytt läsår.

Ny skola
har vi också fått. Efter många års 
väntan har grundskolan kommit till 
Orsa. Årskurserna 1—5 är nu grund
skola, övriga årskurser i oblig. skolan 
är folkskola. Detta innebär, att nu
varande åk 6 och 7 har 7-årig skol
plikt, men åk 1—5 måste knoga i 9 
år. Nu betyder inte detta så mycket. 
De flesta har redan förut sökt till re
alskolan och alltså frivilligt under
kastat sig en 9- eller 10-årig skolgång.

Behovet av utbildning har blivit 
allt större. För 15 år sedan fanns 4 
avdelningar av klass 7 i Orsa: i 
Kyrkbyn, Hansjö, Digerberget och 
Kallmora. I år ryms alla i en avdel
ning, sedan de övriga gått till real
skolan.

Att vi fått grundskola i vår kom
mun märktes redan första dagarna. 
Då fick barnen vara lediga, och lä
rarna satt på skolbänken i stället. Det 
var s. k. planeringsdagar, som leddes 
av skolchefen. Det gjordes då upp 
s. k. årskursplanering i olika ämnen. 
Vidare behandlades en hel del prak
tiska detaljer, såsom den nya klassbo
kens förande, redovisning av genom
gångna kurser, materieffrågor m. m. 
Folkskollär. Olof Löthman, som har 
många års erfarenhet av grundskola i 
olika kommuner, medverkade med ett 
föredrag om sina erfarenheter och gav 
därvid många goda råd och tips.

Vi har alltså fått en ny skola. När 
man läser i ”skrifterna” om denna 
skola, låter det mycket bra. En skol
ledare 'kan dock inte låta bli att fråga 
sig: har stat och kommuner resurser 
att genomföra allt detta? Alla våra 
skolor borde egentligen byggas om. 
T. o. m. Kyrkbyns 10 år gamla skol
byggnad är ganska gammalmodig. 
Grupprum och mycket annat saknas. 
TV har vi redan köpt till vissa sko
lor. Det ska vara mörkläggningsan- 
ordningar i varje klassrum, likaså 
bandspelare, projektor, skivspelare, 
anordningar för större grupparbeten 
m. m. Slöjdsalarna ska vara använd
bara för både trä- och metallslöjd. 
Svarv ska också finnas även för mel
lanstadiet. Och hur ska det bli ined 
AV-central? I Kyrkbyns skolanlägg
ning saknas t. o. m. klassrum, så att

den gamla träslöjdsalen i källarplanet 
måste användas. Att få 'bygga nytt är 
inte lätt. Det vet den som i många år 
bearbetat myndigheterna i skolbygg- 
nadsfrågor. I Hansjö har ju nybygg
nad länge varit aktuell.

Men nu får vi inte vara pessimis
ter. Nu gäller det att göra det bästa 
möjliga av situationen. Pengar kom
mer det att kosta, men det har vi ju 
varit beredda på.

Nya lärare
har vi också fått. I folkskolan och 
grundskolan har vi överallt examine
rade lärare, vilket är glädjande. Det 
är inte alla kommuner som har det. 
Det är så, att det är bostadsmöjlighe
terna, som är helt och hållet avgöran
de, om en kommun får utbildade lä
rare. Utan bostäder att anvisa =  
utan lärare.

De nya lärarna i oblig. skolan är 
Hans-Erik Laggar i Hansjö, Olof 
Löthman och Ingegerd Grahn-Fjelstad 
i Digerberget, Agneta Redin i Stack- 
mora och Erik Kerstis i Nederberga.

I realskolan tjänstgör fil. mag. 
Britt-Marie Asplund som vikarie för 
ämneslär. E. Skött, fil. stud. Claes 
Möre som vikarie för ämneslär. Elsa 
Linde-Wängsjö och timlär. i gymna
stik är Bengt Larsson ooh Karin Dahl.

Nya lärare i yrkesskolan är söm- 
nadslär. Anita Niklasson, handelslär. 
Marianne Pettersson och Siv Rehn.

Alla dessa lärare hälsas välkomna 
till Orsa.

Ny tjänst.
Folkskollär. Mårts Dagmar Hans

son har erhållit ord. tjänst i Norrbär- 
ke kommun och lämnar alltså helt sin 
tjänst i Orsa.

Rektorsvalet
för yrkesskolan är överklagat. Skol
styrelsen och länsskolnämnden har 
förordnat handelslär. Rune Sahlin 
men SÖ har utnämnts en annan sö
kande. Det blir nu Kungl. Maj:t, som 
ska säga sista ordet.

Förlängda förordnanden.
Rektorerna Enar Jonsson och Hj. 

Hedman har av SÖ erhållit förläng
da förordnanden t. o. m. 30 juni 
1967.

Specialundervisningen 
är bra utbyggd i vår kommun. Och 
det är glädjande, att den tycks upp
skattas mer och mer av föräldrarna.

Med denna termin startar en länge 
önskad ambulerande läsklinik med 
specialutbildad lärare. Det finns mån
ga barn med stora lässvårigheter, och

nu ska dessa kunna få effektiv hjälp.
Förut har vi en skolmognadsklass 

för barn med mindre god skolmog- 
nad, en obs.klinik för barn med ner
vösa besvär ooh kontaktsvårigheter 
samt två andra specialklasser.

Till ord. kontorsbiträde
vid yrkesskolan har utsetts fru Sonja
Jagas.

Skolorganisationen
har inte ändrats mycket. Småskolorna 
i Torrvål och Holen har försvunnit, 
och alla barn i åk 1—6 från södra 
sockendelen går nu i Digerbergets 
skolbyggnad.

Matlagningen
för skolbarnsbespisningen har nu cen
traliserats till tre ställen. I Kyrkbyn 
lagas mat för skolorna där samt för 
skyddade verkstaden och omskol- 
ningsverkstaden. I Digerberget sker 
tillagning utom för ”egna barn” även 
för Trunna, Stackmora och Hansjö. 
Kallmora slutligen svarar för skolen
heterna i Kallmora, Nederberga och 
Skattungbyn.

Den skogliga undervisningen 
vid yrkesskolan måste läggas ned av 
brist på elever. Förra året anmälde 
sig en sökande och i år tre. Skolsty
relsen har anmält den anställda skogs- 
läraren som övertalig och anhållit om 
hans placering på annan tjänst.

Nya toaletter
vid Stackmora skola har iordning
ställts i sommar. Därmed försvinner 
den sista skolanläggningen med ”ute
dass” i vår kommun. I Stackmora 
kommer också ny värmepanna att in
sättas, då den gamla är alldeles sön- 
derbränd. Hj. H-n

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

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa 
Teori tisdagar och torsdagar kl 19 

Kyrkogatan 21
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