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ORSA SKO LTID NING

Alla äldre orsabor kommer ihåg lä
raren H. L. Larsson, som blev pensione
rad från sin tjänst vid Kallmora skola 
i slutet av 1920-talet (1927?). H an har 
gjort praktiskt taget hela sin lärargär
ning i Orsa. Innan han kom till Kall
mora, tjänstgjorde han några år i Torr- 
vål och Åberga.

Skoltidningen har tidigare haft många 
artiklar av Larsson: om Pilkalampinoppi, 
om brandsynefärder i Finnmarken och 
mycket annat. Helt nyligen hade vi en 
intervju, som Larsson en gång gjorde 
med den då omkring 90 år gamla Räs- 
mor i Åberga. Och han har upptecknat 
en hel rad sådana intervjuer, som han 
gjort på 1920-talet och som Orsa Hem
bygdsförening fått avskrifter av. Det är 
verklig kulturhistoria han där gett oss.

I sommar har en redaktionsmedlem 
besökt H. L. Larssons son. Ej nar Lars
son, som bor i D ala-Järna. Vi hoppades 
att bland H. L. Larssons efterlämnade 
papper hitta  något av intresse för skol
tidningen.

Och då upptäckte vi en sak, som vi 
ej känt till förut, nämligen att Larsson 
också var skald.

Följande dikt må vara ett prov. Den 
är skriven en dag, då författaren var 
ute på lingonplockning och överraska
des av oväder. Den kan också sjungas på 
den melodi, som användes till Vall
flickans visa (”Tidigt med solen . . .” )

Regnet det strilar, och fuktiga dimmor
slå ned,

träden stå våta på torftig och urgammal 
hed,

ruskig är blåsten i skogen.

Hararna krypa i mörkaste skrymslena in, 
räven är vresig och putsar förgäves 

sitt skinn,
allting är retsamt i skogen.

Marknadsbesökare!
Välkomna till vår affär där 
Ni finner fräscha, fina, fräcka 
jackor, byxor, jumper och 
100-tals andra plagg till för- 
månspriser.

D alab o d en  i Orsa AB
Kyrkogatan 5, tel. 407 61
Affären med de låga priserna —

Själv är jag frusen och rufsig och 
stapplande halt,

fotterna våta, i ryggen gör ont överallt, 
bären blir kvar uti skogen.

Trum pen jag larvar till stugan, som 
trevlig och grå

står uppå vallen, där gräset och 
blommorna små 

trivas så väl uti skogen.

Brasan den tändes, och paltorna 
dragas utav,

värmen upplivar, och maten ger magen 
dess krav,

lätt göra trivsamt i skogen.

Fåfänga mänska, som ständigt är bunden 
utav

allsköns bekvämlighet, narrspel och 
veklingars lag,

gör dig en långtur i skogen!

H. L. Larsson

F1NNBERGET

En dag innan skolan började, så var 
vi vid Finnberget, farfar, farmor, mam
ma, pappa, Ulrika, Robert och jag. Vi 
tittade på kyrkogården och letade efter 
svamp. V i hittade smörsopp, kantareller, 
falsk smörsopp och blodriska.

Så såg vi en likbod. Vi tittade in i den, 
då såg vi en kaffepanna. Så hittade vi 
en husgrund. Titta, sa farfar och peka
de. D å tittade vi och såg ett ormskinn. 
Det prasslade till i buskarna, så såg vi 
två huggormsstjärtar ringla in i busken. 
Då sprang jag, Ulrika och farmor till 
bilen. Snart kom de andra efter också. 
Så åkte vi hem.

Kerstin Jonsson, 
åk 3

I ÖKNEN

Jag var m itt i öknen. Plötsligt kom 
en ylande varg närm are och närmare. 
Nej, jag kunde inte bara låta honom 
äta upp mig, å jag sprang. Till sist kom 
jag fram till en liten sjö. Samtidigt som 
jag immade, så drack jag. V ad det var 
gott! N är jag  var över sjön, så fortsatte 
jag att springa. Vargen var fortfarande 
efter mej. Han bet mig i benet. Jag 
ramlade —  dunk! Plötsligt var jag hem
ma på golvet i m itt rum.

Det var bara en dröm.

Annika Clarquist, 
åk 4

I SOMRAS

Jag var hos mormor en vecka. Vi var 
ute och fiskade. Vi åkte båt. Vi var tre 
stycken. Vi fick fyra fiskar. På kvällen 
såg vi fotboll. Då spelade Sverige mot 
Västtyskland. Sverige förlorade med
5— 2.

En dag regnade det. D å låg jag  och 
sov hela dan. När jag  vaknade spelade 
jag och morfar kort. D å vann morfar. 
Då jag kom hem hade räven nästan 
tagit vår katt. Räven hade jagat katten, 
som hade sprungit ända upp i toppen 
på en stor björk bakom vårt uthus. Då 
katten kom in såg mam ma och pappa, 
a tt räven hade bitit katten i svansen.

Nils-Anders Svensson, 
åk 4

M IN  SPORTSTUGA

Vi har en stuga nere vid Skattung- 
sjön, och där bor vi på sommaren. Där 
har vi en katt och en hund och två 
grisar. Min Mormor och M orfar har en 
fäbod, och där har de får och e tt lamm, 
som vi ger nappflaska. Snart ska M or
far upp och häm ta dem. Det är snart 
slut på semestern åt fåren.

Maria Fläck, 
åk 3

STORM  PÅ HAVET

Jagande moln 
syns

på den mörkblå himlen 
medan vågorna bryts 

mot de vassa 
klipporna

med våldsam kraft.
Väldiga vågkammar 

reser sig 
oroligt

medan måsar 
och tru ta r 

flyger i cirklar 
på jak t etter föda.

Plötsligt dyker 
en mås mot ytan 
för a tt försöka 
fånga småfisk 
som håller till 

alldeles under ytan.
N är den nästan 

nått ytan 
tvärvänder den 
för en jättevåg 
för a tt upprepa 

samma sak 
om och om igen.
Fräsande skum 

rider på vågorna.

Dick Didriksson, 
åk 9 b
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Den första 
matematik
undervisningen

Meningsfull lek. Sary och 
Lena bekantar sig med ämnet matematik. av M. Ehrlin

När nybörjarna kommer till skolan 
vill de gärna börja räkna ”på riktigt” 
redan första dagen. M ånga föräldrar 
undrar kanske över att vi i stället låter 
dem leka med olika material den första 
tiden. Orsa Skoltidning har bett mig 
berätta litet om vad det är vi gör och 
varför vi gör så.

De flesta sjuåringar har ganska dim
miga begrepp om talen och deras för
hållande till varann. De behöver också 
lära sig a tt uttrycka sig med just de ord 
och uttryck som vi använder i matema
tiken. Vi försöker i början a tt ge dem 
en stabil grund att stå på, och vi gör 
det genom a tt låta dem leka in kun
skaperna. De har ju  tidigare i leken 
skaffat sig en massa kbinskaper, vi fort
sätter alltså med något som de är vana 
vid.

I Orsa använder vi ett material som 
heter Unifix. D et består av c:a två cm 
stora plastkuber i glada färger. K uberna 
kan lä tt fogas ihop till stavar av valfri 
längd. I början bygger eleverna långa 
stavar som slingrar sig runt klassrums- 
golvet. De försöker också räkna hur 
många kuber de satt samman, men efter 
det första tio- eller tjugotalet ger de

:-lL.

Connys taltrappa färdig.

upp. De upplever hur staven växer med 
en bit i taget och de börjar få grepp 
om hur stora de tal egentligen är som 
de ofta svänger sig med, t. ex. —  Jag 
har varit i M ora miljoners bil joner 
gånger.

M ed kuberna bygger de också ” trap
por” som växer med en eller två eller 
tre kuber åt gången. Ibland fogas trap
porna samman till pyramider eller and
ra komplicerade konstruktioner, och he
la tiden växer staplarna i den takt som 
de bestämt genom att välja antalet ku
ber för varje trappsteg.

Så småningom för vi in siffrorna som 
beteckning för antalet. För varje stav 
upp till tio får de ett ”siffertak” att 
sätta överst, där finns alltså den siffra 
som talar om hur många kuber det finns 
i staven. D å kan vi leka in begrepp som 
udda och jäm nt. Samtidigt talar vi om 
högre eller lägre, om längre eller kor
tare stavar.

N är eleverna längre fram ska lära in 
multiplikation och division eller deci
malräkning hjälper Unifixkuberna ock
så till. Mest använder vi dem dock i 
ettan. N är vi äntligen börjar ”räkna på 
riktigt” med siffror i böcker så kan de 
när de vill ta  fram en ask med kuber 
för a tt uppleva talen på ett praktiskt 
sätt —  det blir lättare a tt räkna t. ex. 
5 + 3 om man kan sätta ihop en stav 
med fem och en med tre b itar och se 
hur mycket det blir.

Jämsides med Unifixkuberna leker vi 
också in mängdläran med olika materi
al. Eleverna får t. ex. ett papper med en 
röd och en blå mängdring på. Så får 
de en handfull plastdjur, knappar eller 
andra småsaker och så ber m an dem 
sortera upp materialet i två mängder. 
H ur de väljer a tt sortera spelar ingen 
roll, alla lösningar är riktiga. N är de är 
färdiga talar vi om vad de gjort, vi ser 
efter i vilken mängd det finns fler och i

vilken det är färre saker. Vi talar också 
om varför de sorterat som de gjort, där 
tränar vi begrepp som större och m ind
re, tjockare och tunnare, bredare och 
smalare o. s. v. I de första räkneböckerna 
får eleverna sedan rita mängdringar med 
olika antal saker i. Eftersom de har 
övat detta många gånger genom att 
plocka med småsaker så upplevs det 
som enkelt och lätt a tt lösa de upp
gifter som finns i boken.

N är eleverna kommer hem och visar 
sin bok kan det förefalla krångligt och 
svårt för den som inte är insatt i hur 
vi gått till väga. D etta sätt a tt träna 
in känslan för talens storlek och deras 
förhållande till varann ger eleverna en 
säker grund a tt stå på, en grund som de 
sedan kan bygga på när matematiken 
blir ett mer teoretiskt ämne med siffror 
och tecken. N är man är bara  sju år vill 
man gärna leka, vi låter dem alltså 
leka in kunskaper som de sedan behöver 
i sin fortsatta skolgång och senare i livet.

M. Ehrlin

Nytt! ★N y t t !  ★N y t t !
Hos

Klo ekars
på marknaden 
och på ”byn” 
finner Du mas
sor av nyheter 
i byggsatser, 
bilar, dockor 
m. m.

Telefon 403 20
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Fritt valt arbete
Arbete med lera

Tänk va’ kul att få syssla med sin 
hobby på skoltid —  ett par timmar i 
veckan. För några år se’n var det en 
orimlighet. Nu har eleverna på högsta
diet genom den nya skolformen fått chan
sen. Något som kallas ”Fritt valt arbete” 
ingår nämligen i läroplanen. Det är en
ligt min mening någonting viktigt att 
ibland få koppla av allt teoretiskt ar
bete i skolan. Eleverna har alltså möjlig
het a tt få ägna sig åt sin favoritsyssel
sättning på skoltid. En hel del ämnen 
finns att välja mellan, foto, akvariefis- 
kar, arbete med lera m. m. Själv ”under
visar” jag i ” arbete med lera” .

En aning spänd var jag inför a tt prö
va mina talanger på undervisningsom
rådet. Samtidigt skulle det bli roligt. 
(D et var ju  inte många år se’n man 
själv satt på skolbänken).

I höstas, när arbetet började, var ma
terialet för undervisning bristfälligt. Men 
efter en tid lyckades vi ordna så, att 
tre drejskivor kom på plats. Efter a tt ha 
”modellerat för hand” kunde vi nu pröva 
våra talanger vid drejskivan. Lektio
nerna blev intressantare. Eleverna fängs
lades och glömde tid och rum. A tt drej a 
är inte det lättaste, men vi fortsatte trä 
get trots motgångar och misslyckanden.

Keramiktillverkning är ingen billig 
hobby. Föremålen måste brännas i c:a 
900— 1000° C. Till det fordras en spe
ciell ugn. En sådan finns på skolan. Vi 
kan alltså bränna våra alster, men riktigt 
fullständiga keramikföremål kan vi i 
alla fall inte åstadkomma. Vi har inga 
glasyrer a tt jobba med. Skolans pengar 
räcker inte. Dessutom skulle glasyrbrän- 
ningarna ta  alltför mycket tid i anspråk 
och strömförbrukningen bli högre. Vi får 
därför nöja oss med att måla prylarna 
med vanlig färg och fernissa. Alstren 
kan i alla fall bli roliga och fantasifulla, 
men tyvärr inte användbara som bruks
föremål.

Vi har roligt på våra timmar. Vi job
bar med händerna, pratar, skrattar och

fantiserar. Negativa sidor märker man 
trots allt emellanåt; skol-ledan sätter si
na spår. Enligt min mening borde det 
fritt valda arbetet vara frivilligt. Som 
det nu är, väljer många det ämne, som 
det är lättast a tt smita ifrån. Frågor 
som: ”Får vi gå tidigare idag” och alla 
möjliga andra undanflykter borde inte 
få förekomma. M ånga elever tycks inte 
ha några som helst intressen.

I alla fall tror jag, a tt det fritt valda 
arbetet får många a tt få upp ögonen 
för en hobbyverksamhet. Nya vägar står 
öppna. Fantasieggande idéer föds. Av
koppling och omväxling från teori be
höver vi alla. Vi måste lära  oss a tt ta  
egna initiativ, hitta på något a tt göra, 
när vi i framtiden får fritidsproblem.

Eva Bergholm

Akvarium och så’nt i Orsa
V ad ett akvarium är, det vet alla, 

men hur det skall se u t i det, har många 
väldigt vaga begrepp om. O ftast består 
akvariet av en ram, som kan vara av 
stål, trä  eller plast. I  ramen kittar man 
fast glas, så a tt vi kan se in i akvariet 
och fiskarna kan se u t på oss. Numera 
förekommer ganska allm änt helglasakva- 
rier, limmade med någon form av sili- 
konlim.

N är själva burken är färdig, gäller 
det a tt få tag i lämplig sand, som skall 
tvättas, några stenar, mycket växter och

några fiskar och/eller andra vattenle
vande varelser. Innan man har i växter 
och fiskar, är det lämpligt a tt det är 
vatten i akvariet, helst rent och väl tem
pererat. Förvissa er också alltid om att 
akvariet inte läcker, annars kan en del 
tråkigheter uppstå hemma, och det spi
rande akvarieintresset kan få ett tvärt 
slut. En särskild varning för gamla un
danställda ramakvarier, som plockas 
fram och dammas av. De läcker som såll 
och måste nästan alltid kittas om.

Intresset för akvariet och dess invå
nare är stort, särskilt bland ungdomen. 
Inom  ämnesgruppen ”F ritt valt arbete” 
vid Orsaskolan, ordnades därför från 
höstterminen 1973 en kurs om akvarium. 
Eleverna har där från grunden få tt en 
viss insikt i hobbyakvariet. Skolan in
köpte till a tt börja med två ram ar, glas 
och kitt till 63-liters akvarier. Eleverna 
fick glasa akvarierna, och prova om 
de var täta. Resultatet var lyckat. Sedan 
åkte vi u t till en grusgrop utanför Orsa 
och letade på lämpligt material, som 
sållades, så a tt vi fick fram grus i korn
storlek 3 till 6 mm. Gruset tvättades 
och lades i akvarierna. Samtidigt med 
grusutflykten insamlades även lämpliga 
dekorationsstenar. N ågra rötter o. dyl. 
har vi ej till akvarierna. Sådana kan 
mycket väl användas, men man måste 
koka dessa noggrant, innan de läggs i 
akvariet.

De flesta eleverna i kursen hade akva
rium hemma. Från dem som hade myck
et växter, ”lånades” en del, och plan
terades i skolakvarierna. Det blev främst 
Gryptekoryinearter och några Saggeitara. 
V atten fylldes på till ungefär 2/3.

Nu var akvarierna färdiga att ta  emot 
sina invånare. För a tt eleverna själva 
skulle få tillfälle a tt välja fiskar och 
studera en del akvariemiljö, företogs en 
resa till en större Zoologisk affär. Re
san var intressant, och eleverna kom 
glada tillbaka till Orsa, fullastade med 
Gurami, Tetror, Barber, Scalarer m. m. 
De båda 63-liters akvarierna var färdiga.

U nder vårterminen har kursen fort-

S tack m o ra  B lo m m o r i O rsa  AB © d S Urmakare

D. och E. Bengtsson • Tel. 418 40, bost. 420 98 GUST. H ELG ESON
Snittblommor • Krukväxter • Binderier interflora UR • OPTIK • Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 05

BENG TSSO NS BEGRAVNINGSBYRÅ, SBF, tel. 418 40
Ombesörjer allt inom branschen Glasögon utprovas
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satt. Eleverna har bl. a. tillverkat och 
m ålat akvariebakgrunder av gips och 
papp, limmat ihop ett 108-liters helglas- 
akvarium och gjort hembesök till inne
havare av akvarium. Jag återkommer 
snart med fortsatt rapport om ”Akva
rium och så’nt i Orsa” .

B.I.
*

I  ämnet ”Fritt valt arbete ” ingår matlag
ning som ett mycket omtyckt alternativ.

Maskinskrivning, som de här flickorna valt, 
får man både nytta och nöje av.

M A  VA L A  N agellack
( Ord. pris 7:95)

Tillfälligt extrapris 5: —

På farm i Kanada av Kristina Grindal
A llt fler unga människor söker sig i 

dessa dagar tillbaka till landsbygden och 
till arbetet med jord och djur. Kristina 
Grindal från Näset var från början på 
det klara med att hon skulle skaffa sig 
en jordbruksutbildning och fortsätta i 
sina föräldrars yrke. Efter gymnasie
tiden i Mora gick hon igenom Törsta 
lantbruksskola i Jämtland. Därefter följ
de 8 månaders arbete på en farm nära 
den lilla staden Arrow wood i Kanada. 
Under vintern skötte Kristina mjölk- 
ningen i den nya stora lagården på Lind- 
änget och sedan i våras skaffar hon sig 
ytterligare kunskaper och erfarenheter 
på en gård i Östergötland.

Förra sommaren hade jag turen att 
kunna deltaga i ett internationellt utbyte 
för jordbruksungdom i Kanada. D är ha
de jag  tillfälle a tt studera olika jordbruk 
och levnadssätt i vetelandet Alberta. 
Min ”farm” låg ute på prärien, där jor
den är uppdelad i ” sections” , vilka är 
en engelsk mil i kvadrat. Vi brukade 
tre sections, ca 800 ha, och odlade huv
udsakligen vete och korn men också 
råg, raps och lin. Vetet såldes i stor u t
sträckning till Kina. På farmen fanns 
också biffkor, 80 suggor och ca 600 
gödsvin. M ånga jordbrukare här bör
jade med svin för några år sedan, då 
det var omöjligt a tt sälja spannmålen 
till ett bra pris. Maskinparken bestod 
av 5 traktorer, den största var 4-hjuls- 
driven och midjestyrd, 3 lastbilar och 
en tröska. Kultivatorer, såmaskiner o.dyl. 
var mycket större än här hemma, de var 
mellan 20 och 40 fot, ibland ännu stör
re, och var alltid bogserade. Farm en var 
typisk för den trakten både i fråga om 
storlek och maskiner och även beträff
ande arbetskraft —  med mig som enda 
anställd!

Trots avstånden mellan gårdarna um
gicks man ofta med grannarna, och i- 
bland på söndagarna var vi på picnic 
tillsammans. En lördag blev jag inbju
den a tt ta  en ridtur tillsammans med en 
man, som tillhör den första nybyggar- 
familjen i trakten. Nybyggarna kom så

N u är hösten här med nyheter i

glasögonbågar
Stor sortering!

(Hleh. Tjlimby. cAT>
UR ■ O P T IK  • G U L D  

Tel. 400 90
Av socialstyrelsen leg. optiker

sent som 1904. Marken tillhörde då 
Blackfootindianerna, och bästa delen av 
marken såldes till vita nybyggare. Indi
anerna har förändrats sedan dess. De 
bor nu i hus i stället för Te-Pees, och 
barnen går i skolan. Över hälften av 
barnen i närmaste skola var indianer, 
men de fortsatte sällan till högre skolor. 
Indianerna, som är ranchare, har sina 
brännm ärkta kor och hästar lösa på re
servatet. Några bufflar såg jag också där.

På nättem a hörde jag ofta prärievarg- 
arna yla, och jag såg också många, när 
jag arbetade ute på fälten. Skunkar 
fanns det också, och först var jag ny
fiken på dem. Men efter m itt första mö
te med en skunk, önskade jag, a tt jag 
skulle slippa träffa nån mer, för dom 
stinker värre än man kan inbilla sig. 
Jordekorrar är några lustiga varelser, 
som det tyvärr fanns för många av. 
H jortar, rävar och kaniner var också 
vanliga.

Cowboys— finns dom? undrar ni kan
ske. Ja, det fick jag lära mig, a tt än finns 
det riktiga cowboys! Hästen och rytt
aren är oumbärliga, när det gäller flytt
ning och infångning av boskapshjordar, 
och ryttaren är ofta mycket skicklig med 
lasson, något som jag skulle vilja lära 
mig, om jag någon gång kommer till
baka. Kristina Grindal

”Merkantils”
Jumprar

und er m ark n a d s d a g a rn a

från 25: -
i affären eller på marknads

platsen.

Ekipera med kvalité
t/hui. XaAcnsvus

T E L . 4 0 0 2 1  O R S A
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Allt i livs!
Stackmora Handel

Tel. 403 22

Orsa Sparköp

2
L Å G P R ISB U T IK E R  

med förstklassiga varor

Kyrkogatan 23
Tel. 400 48

Järnvägsgatan 25
Tel. 402 25, 402 33

Oss
herrar
emellan...
— Det är lugnt a tt veta vart vi 
skall gå när det gäller H ER R - och 
JU N IO R K L Ä D E R . Sedan gam
m alt vet ju vi — som sätter värde 
på en elegant och trivsam kostym, 
en snygg överrock, en klädsam 
hatt, behagliga och trivsamma trö 
jor, sk jortor och underkläder — 
1 11 vi bara behöver vända oss till

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Affären med

Urval ■ Kvalitet ■ Service

Musikskolan av Pelle Jakobsson
Så har det äntligen blivit bestämt, 

a tt Orsa kommun ska få en heltidsan
ställd musiklärare med förordnande som 
föreståndare för musikskolan. Innan 
ärendet hunnit tröskas igenom alla de 
kommunala instanserna, hann det bli 
full sommar, och först i sommarlovets 
sista vecka blev det klart vem som skulle 
tillsättas. Och det blev rättviksbördige 
Leif Göras, som f n tjänstgör som musik
lärare i Kramfors. Emellertid skedde 
tillsättningen för sent för a tt Leif skulle 
kunna börja denna termin, och vi får 
därför vänta till vårterminen. Tills dess 
får jag väl försöka hålla verksamheten 
igång. En närmare presentation av vår 
nye musiklärare kommer i nästa num
mer av skoltidningen.

N är detta skrives, håller anmälningar
na till musikskolan som bäst på att 
strömma in. Några större förändringar 
ser det inte ut att bli på höstterminen. 
Men på lärarsidan blir det ett lärarbyte, 
värt a tt poängteras: Pianolärare Oscar 
Hedquist har med ålderns rätt, som 
man säger, undanbett sig fortsatt för
ordnande i musikskolan. Oscar kom till 
Orsa för drygt tio år sedan efter a tt 
bl a ha tjänstgjort i Enköpings musik
skola. Sedan dess har han med stor 
pedagogisk skicklighet och e tt levande 
intresse för sina unga elever undervisat 
m erparten av våra pianister. Musiksko
lans hjärtliga tack för de tio åren! Vi 
önskar Oscar många år av hälsa och 
vederkvickelse i det trivsamma hemmet 
i Hornberga!

Hedquists elever kommer a tt övertas 
dels av våra pianolärare från förra året, 
dels av musikdirektör Erik Göransson. 
Vi hälsar Göransson välkommen åter till 
musikskolan! Om jag inte ta r  fel hade 
dåvarande organisten i Orsa Göransson 
ett finger med i spelet, när musikskolan 
körde igång i slutet av 40-talet. Till
sammans med makan Hanser Lina läm
nade Erik vår bygd år 1947 för tjänst 
i Stockholm. Nu är de hemma igen, och 
många musikvänner gläds däråt.

Pelle Jakobsson

Musikbelöningar
Vid vårterminens musikavslutning er

höll följande elever musikdiplom av 
tredje graden efter a tt ha deltagit i 
instrumentalundervisningen i fem år,
180 Inga-Lill Eriksson
181 M atz Ullström
182 Tony Sundberg
183 Gunilla Jansson
184 Gunilla Johansson
185 Birgittaa Björkqvist 
18186 Peter Olsson

187 Birgitta Lillpers
188 Ann-Marie Johansson
189 Ulf Andersson
190 Inga-Lill Wernersson
191 Eva-Karin Hammarbäck
192 Mikael Hedmark
193 M aria Brorsson
194 Ann Enmalm

Tre musikanter erhöll Orsa Skoltid
nings premium för intresse utöver det 
vanliga. Det var pianisten Birgitta Lill
pers samt fiolisterna Birgitta Björkqvist 
och Inga-Lill Eriksson.

Blockflöjtexamen
U nder förra vårterm inen klarade en 

lång rad elever provet för det första 
diplomet i musikskolan efter a tt ha spe
lat igenom den förberedande kursen på 
blockflöjt. H är följer listan m ed den 
klassangivelse som gällde då. I den lö
pande numreringen, som använts sedan 
musikskolans start, har den siste eleven 
i listan nummer 1445.
Erika Ohlsén Kyrkbyn 4
M aria Jonasson Kyrkbyn 4
Anna Smids Kyrkbyn 4
Susanne Johansson Kyrkbyn 4
Randi Claussen Kyrkbyn 4
Carina Sjööns Kyrkbyn 4
Monica Kratz Kyrkbyn 4
Lotta Modin Digerberget 4
Eva Börklund Digerberget 4
Anna-Lena Berglund Digerberget 4
Torkel Gren Digerberget 4
Lars Moraeus Digerberget 4
Anna Westergaard Digerberget 4
Marie Dahlberg Digerberget 4
Mats Lind Digerberget 4
Mikael Köhler Digerberget 4
Susanne Melin Digerberget 4
Karin Jalking Digerberget 4
M aria Nyström Digerberget 4
M arita Friberg Digerberget 4
C atarina Orsén Kyrkbyn 4
Anna-Lena Andersson Kyrkbyn 4
Anna-Lena M årts Kyrkbyn 4
Lena Mohlin Kyrkbyn 4
Agneta Eriksson Kyrkbyn 4
Per Hasmats Kyrkbyn 4
Roger Johnsson Kyrkbyn 4
Gregor Dahlström Stackmora 4
Eva T  egmyr Stackmora 4
Lena Slott Stackmora 4
Mikael Dufva Stackmora 4
Anna Knås Stackmora 3
Anette Mångs Stackmora 4
Annelie Hedström Stackmora 3
Ö rjan Friberg Stackmora 4
Bror Nilsson Stackmora 4
Mats Andersson Stackmora 3
Stefan Ek Stackmora 4
Kenneth Lilja Stackmora 4
Peter Sjögren Stackmora 3
Lars Tegmyr Stackmora 3
Anna-Karin Andersson Kyrkbyn 4
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Ur naturens dagbok
Sommarminnen innebär inte alltid stora och märkliga händelser, resor till fjärran land eller möten med världens sju underverk. 

Kanske är det lika ofta de små och oväntade upplevelserna som bereder oss mest glädje och som stannar längst i minnet. 
Här följer några blad ur sommarens dagbok samlade av Skoltidningens medarbetare.

Förnämlig gäst på 
Borngärdet av Mårten Ohlsén

Plötsligt en dag i våras —• det var i 
slutet av maj —  hörde jag en ny röst i 
fågelkören, när jag var på väg till sko
lan. En intensivt sjungande fågel satt 
där någonstans och upprepade sin strof 
gång på gång. D et var bestämt ingen av 
de vanliga sommargästerna. Hela för
middagen ringde sången i m itt öra. V ad 
kunde det vara för en fågel?

Det blev lunchrast, och jag  gick hem. 
Åter hördes den okände gästen, och nu 
fick jag  syn på honom också. Högt uppe 
i en björk avtecknade han sig som en 
svart fläck mot den ljusa himlen. Jag 
kom hem, tog fram min älskade Rosen
berg ”Fåglar i Sverige” och började 
bläddra. Av en händelse hittade jag  en 
sångbeskrivning, som stämde förbluffan
de väl. ”H it hyt jehy-tja”, beskrev Ro
senberg den. I  en hast kom radiotjänsts 
fågelskivor fram —• och minsann hörde 
jag inte exakt min okände gäst på en av 
skivorna. Det kunde inte vara något tvi
vel a tt det var en ROSENFINK. Jag 
gick u t igen, nu med kikare. Lika oför-

tröttligt som förut sjöng han. Det här 
var en, som verkligen ville tala om för 
oss alla, a tt han hade kommit. Han satt 
i en annan björk nu—  inne på en gård 
—  när jag fick in honom i kikaren. Lika 
intensiv som sången var, lika glödande 
var hans rosenröda färg. Det är egent
ligen underligt, a tt man kan bli så 
glad av att se en sådan där liten varelse. 
Jag upplevde en av höjdpunkterna i 
m itt fågelskådarliv, och det var med en 
känsla av högtid jag skrev i min fågel
bok vid beskrivningen av rosenfinken:

”Borngärdet den 29 maj 1974.”

P.S.
Det kom flera rosenfinkar till Born

gärdet sommaren 1974, däribland flera 
hanar, som ännu inte hade fått den 
vackra röda färgen. Säkerligen häckade 
också åtminstone ett par —  i ett bus
kage alldeles nära järnvägen. Rosenfin
kar iakttogs också i Hansjö och Lind- 
änget.

I radio berättades det också i ett na
turprogram , a tt rosenfinkar iakttagits på 
många platser i Sverige. Det förefaller 
alltså, som om rosenfinken, vilken egent
ligen är en östlig fågel, ä r på stark fram
marsch i vårt land. Låt oss hoppas, att 
vi här i Orsa även nästa sommar får 
n ju ta av rosenfinkens härliga färg och 
hans sång, som ”hör till det klatschigaste 
som åstadkommes av någon småfågel” , 
för a tt citera Rosenberg.

Mårten Ohlsén

Märkliga husdjur av Jeb
Märkliga husdjur fick Kerstin Ax i 

Oljonsbyn hysa några dagar i början 
av juni. Det var tre unga grävlingar, 
som en dag kom knallande efter stora 
landsvägen och tydligen tyckte, a tt hen
nes gård såg inbjudande ut. De tog 
husrum under en lada och gick under 
dagarna ganska ogenerat ute på gården 
bland gårdsfolk och grannar. Möjligtvis 
såg de något irriterade ut, när vår lill- 
flicka försökte komma så nära a tt hon 
kunde klappa dem. På några meters håll 
kunde man i alla fall lugnt stå och titta  
på, hur de bökade efter växter och små
djur.

De flyttade så småningom till en 
granngård men försvann efter ett par 
veckor. Jeb

Ugglor i mossen av P. L.
Det var gott om sork i Orsa i vintras. 

Men hav tröst, trädgårdsägare. N atu
rens balans är säkert snart återställd, 
ty nu är det ugglor i mossen! Diger
bergets sluttningar har hela försommaren 
nattetid varit fyllda av ett sorgligt pi
pande, härstammande från hornugglans 
ungar. Hornugglan, som känns igen på 
sina långa örontofsar (hon liknar en uv 
i m iniatyr), har tydligen lyckats utm ärkt 
med häckningen i år, och eftersom sork

utgör huvudrätten på denna ugglearts 
matsedel, går nog träd  och buskar en 
lugnare vinter till mötes —  trots att 
många hornugglor då flyttar till M ellan
europa.

Även andra ugglor tycks trivas prima 
nu. Pärlugglans ljudliga vå-vå-vå-vå-vå 
fyllde skogarna kring Orsa i våras, och 
det talas t. o. m. om, a tt självaste uven 
låtit höra av sig. Men det låter nästan 
för bra för a tt vara sant. Vi håller tum 
marna! P. L.

Ett oväntat möte av Hs.
Inte alltid hänger kameran med, när 

jag far u t i skog och mark —  men näs
tan! En har liksom fått för sej, a tt om 
kameran en gång skulle ligga hemma, 
så står det helt plötsligt nå’n där i en 
skogsglänta och flinar åt en —  presen
terar sej och sin familj, liksom bara för 
a tt retas . . .

—  Si god dagen! H ar vi inte råkats 
förr? Det här är frugan och ungarna. . . 
jag själv är ju  Bamsefar. Varför knäp
per du oss inte? byskollärare där!

D et var nu just en så’n där gång, 
när kameran tog igen sej där hemma. 
Och familjen satt försoffad i bilen, som 
susade mot Högståsen. D är var fäbod
gudstjänst, och rimligtvis drog i detta 
nu en hel karavan av surrande fordon 
den vägen fram. Ingen söndagsfrid p re
cis för skogens skygga harar, listiga rä 
var eller nattpigga ugglor i mossen. Sä
kert hade de skyggaste bland de vilda
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dragit söderut mot ett fjärran Garsås 
eller norrut mot Brunnsmyren och Enå- 
berg . . .

Grå slöjmoln drog ihop sej på him
len —  skymde bort de sista små blå 
fläckarna. . . Dom som man hade hop
pats så mycket på, när man gasade på 
uppför Stenbergs backar.

—  M ånntro vi har nå’t paraply med 
oss?

Den tanken slog mej, när vi på grusad 
skogsväg såg vindrutan prickas av de 
första små våta dropparna. E tt hygge 
öppnade sej till höger —  en ganska 
brant slänt nedåt —  och vägen förlorade 
sej i en vänsterkurva in bakom ett gans
ka tä tt buskage . . .

Det var där han stod —  bakom kur
van! M itt på vägen. Blick stilla. Med 
ena benet upplyftat för a tt just ta  ett 
steg. Men han kom av sej liksom. M itt 
i en rörelse. Och tacka för det —  han 
hade väl knappast sett en SAAB på så 
nära håll förr! Som väl var hade jag 
nära till bromspedalen, så vi blev ock
så stående —  eller sittande! Och vi tit
tade på varann. H an ensam på oss och vi 
fem på honom. V i kom liksom av oss 
vi också . . .

—  En så’n stor fågel!
Lilla M arit var först färdig att öppna 

en näbb.
—■ En trana.
Föreslog någon i baksätet.
Nå, stor som en trana var han. Näs

tan. M en han var av annat slag. Grå, 
visserligen, men med dräkt av annan 
design. Först där uppe på huvudet —■ 
ett par långa, svajiga, mörka fjädrar 
hängde i en mjuk båge ner mot en lång 
hals —• likt en konfirmands ostyriga 
hårtest, som trots upprepad vattkam- 
ning inte vill foga sej. Och den påtag
ligt iånga, kråm ande halsen sköt upp ur 
en egentligen ganska robust formad 
kropp —  just som han stod där hade 
man ett intryck av, a tt den halsen allt
för bryskt hade klämts litet väl d jupt 
ner i det skarpt profilerade ”axelpartiet” .

Någon tyckte sej i akterpartiets form 
känna igen en annan av våra stora fåg
lar:

—  Är det en stork?
Och man kunde ju  hålla med om lik

heten, när man såg vingpennorna i en 
prydlig gråsvart färg. Men nog borde 
väl en stork skämmas att uppträda i så 
dammgrå ben, när det finns röda!

Från Skåne kom han nog inte, vår nya 
bekantskap, men en sällsynt gäst på vå
ra  breddgrader var han ändå. För han 
var alldeles tydligt en ung, levnadsglad 
häger. Så’na är enligt fågelböckerna lite 
nyckfulla och kan under första levnads
året förirra sej ganska långt norrut från

sina häckningsplatser i mellersta Sverige.
Rädd föreföll han inte —  gjorde 

ingen min av att vilja ge sej iväg. Så vi 
fick en lång stund på oss a tt iaktta ho
nom. Och när han till sist neg för oss 
och tackade för sällskapet —  just så 
kunde man ju  fatta hans satstagning 
för a tt hoppa upp och få luft under 
vingarna —  så hade vi alls inte intryck 
av att han gjorde det i någon sorts pa
nik. Nej, hans flykt var något så rofyllt, 
så överlägset majestätiskt, a tt jag aldrig 
i m itt liv vet mej ha sett ett vackrare 
prov på formfulländad skönhet i en rö
relse. Ned mot hygget till höger bar 
vingarna honom. Och när han med en 
elegant sväng höjde sej ett tiotal meter

uppåt för a tt landa m itt uppe i en 
kvarlämnad frötall, etsade sej en effekt
full bild av den i motljus flygande ljusa 
fågeln mot den mörka markvegetationen 
in på näthinnan. Från översidan syntes 
då hans karaktäristiskt S-formigt böjda 
vingar, medan man strax tidigare sett 
den under flykten egendomligt böjda 
halsen med tillbakadraget huvud.

När bilen strax efteråt rullade vidare 
med oss mot en även av regn rikt väl
signad fäbodgudstjänst, stod han lugnt 
kvar och iakttog oss från sin upphöjda 
utsiktspunkt —  en sällsynt gäst vid ett 
möte, som sent ska glömmas.

Men varför skulle nu kameran 
glömmas . . . Hs.

Ä )  Volksw agen  
-m er an en bil

Succébilen

Passat
f. n. slut!

1975 års modell 
kommer i okt.

— nov.

”Passat /  * /  /  t t
säljkom et i Sverige” bU&vuU
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Minå Pers polska av Pelle Jakobsson
Minå Pers polska

e fte r  Gössa Anders

l A  a  a  i ;fa
'  U r D.f.m.sid.165 

Jmf. D.tm. s id . 16t U.Ppt.Kärl Sporr

1J Var iera f  på  f/ya rsc  f a t i  
%)fpetar 6åäo c? odA d/jj d  tet/nyar 

Aary/ka mera atderfomt/gt- 
3J Om växlande ä odtt t?.

Den här polskan är enligt Gössa Anders en brudpolska. Den spelades, när prästen 
dansade med bruden under bröllopsfesten. Turerna i dansen var inte orsapolskans 
traditionella. De dansande höll i varandra och gick i takt med musiken. Låten är 
hämtad ur Paul Bäckströms samling Låtar från Dalarna.

När jag av redaktören blev ombedd 
att ta  upp vår gamla idé om en låt i 
skoltidningen, fastnade jag genast för 
den lilla polskan efter M inå Per Hans
son. Låten är inte så musikaliskt rik som 
flertalet andra orsapolskor, men den är 
säregen och torde vara en av våra allra 
äldsta låtar. M era kommentarer återfinns 
i texten under polskan.

Emellertid började jag fundera en del 
över ”mannen bakom” låten. N är levde 
han? Vem var han egentligen? Spelmän 
och många andra känner ju  väl till våra 
stora traditionsbärare som Blecko Anders 
och Gössa Anders. Men andra, mindre 
betydelsefulla spelmän, som gett namn 
åt många låtar, har sjunkit ner i histo
riens glömska. Kvar finns bara namn så
som Bränd Jon, Lorns Anders, Maklins 
Anders och M inå Per Hansson t. ex.

M inå Pers namn har jag råkat på ett 
par gånger i andra sammanhang än låt- 
spel. Jag  har sett en gammal visbok, full- 
präntad med sånger och andliga visor 
De många texterna var prydligt skrivna 
med bläck, och boken var synbarligen 
flitigt använd. D et var M inå Pers egen 
visbok. Andra gången jag stötte på det 
var under ett besök hos grannen Erik 
Björkkvist i Mickelvål. Vi kom a tt tala 
om gamla tider, och det dröjde inte 
länge, förrän Erik plockade fram gamla 
handlingar, som hörde till gården. Det 
var bouppteckningar, arvsskiftesakter o. 
dyl. ända från 1700-talet. På en av dessa 
handlingar fanns Minå Pers namnteck

ning. H an hade deltagit som förrätt- 
ningsman.

D et var allt jag visste om M ina Per. 
Plus det han enligt Gössa Anders lär ha 
varit kyrkvärd, och a tt han var farmors 
far till Anders’ hustru Agdur Anna. Det 
var ju  inte särskilt mycket om människan 
M inå Per. Min nyfikenhet var väckt. 
Skulle m an inte kunna locka fram flera 
data, så a tt han liksom ” träder fram” 
tydligare? På pastorsexpeditionen kanske 
man skulle kunna leta fram åtminstone 
hans födelse- och dödsår. Birgitta Ohlsén 
på näm nda kontor ville trots brådskan 
på valborgsmässoaftonen hjälpa mig. Nå
gon kyrkvärd med nam net M inå Per 
lyckades hon inte hitta  i de gamla böck
erna. Däremot fanns en, som hette Ag
dur Per Hansson. Rörde det sig om sam
ma person, månntro? Säkert! Per hade 
ju  bott i Agdurgården i Viborg —• och 
det vet m an ju, a tt en orsakarl kan ha 
mer än ett gårdsnamn. H an kan ju  ha 
ett i  kyrkboken (eller telefonkatalogen) 
och ett annat i folkmun!

D et jag  nu fick veta om denne Agdur 
(M inå) Per Hansson var fullt tillräck
ligt för a tt bilden av honom skulle fram
träda nog så tydligt. B irgitta hade näm
ligen i den s. k. personaliaboken funnit 
den minnesruna, som skrivits och blivit 
uppläst i Orsa kyrka med anledning av 
hans den 31 dec 1852 timade död. För 
min inre syn trädde ur historiens dunkel 
fram en för sin tid märklig och intressant 
människa.

Agdur Per Hansson var född i Ors-

Nya HÖSTMODET 
just inkommet. . .
Stor sortering i klänningar.

DAHLS EFTR .
Tel. 401 91

Nya
och bättre

Zanussi
helautomat

DL4T — DL6T

JÄRNBIRGER AB
Tel. 409 00

Älvdalens Järnaffär AB
Tel. 0251 / 101 50

Överord? Inte alls. När jag valde 
spånskivor från Orsa Plattfabrik för 
huset fick jag ett material med många 
goda egenskaper. ORSA-PLATTAN 
är lätt att bearbeta med vanliga 
handverktyg, och uppsättningen går 
fint med hammare och spik. Den slä
ta ytan ger bra resultat för både mål
ning och tapetsering.

Aktiebolaget

ORSA PLATTFABRIK
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Orsa Trafikskola
— Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

Höstens mode i 
jackor, byxor och 
jeans.

Barngarderoben
Tel. 402 19

Till

Marknaden
köper Ni

fläskhen och vitkål
hos

o

Abergs Ertr.
Orsa, tel. 400 25

Musikelever och 
musiklärare!

Vänd Er med förtroende 
till oss när det gäller 
I N S T R U M E N T  

och
N O T M A T E R I A L

Piano-SSlisse Musik
Radio ■ T V

Tel. 406 04

bleck (Blecket) år 1790 i maj månad. 
Hans far var nämndeman och hette Hans 
Ersson. M oder var Kerstin Hansdotter. 
Gårdsnamnet var överraskande nog en
ligt församlingsboken Hindrika. Den unge 
Per hade fått mera undervisning än sina 
likar, och han hade goda kunskaper i 
Guds ord. H an blev, nämns det, till och 
med skrivkunnig. Vid detta sekelskifte 
var det alltså anmärkningsvärt a tt en 
gosse fick tillfredsställande undervisning, 
och att han lärde sig skrivkonsten. Vis
serligen fanns det redan då några by
skolor samt en klockarskola i kyrkbyn, 
men eftersom undervisningen var frivil
lig, blev det inte så många elever. Det 
ansågs lämpligare, a tt barnen höll sig 
hemma och hjälpte till på gårdarna. 
De flesta människorna hade väl sitt bo
märke som enda skrivtecken.

År 1815 ingick Per äktenskap med 
(Agdur?) Kerstin Hansdotter i Viborg, 
och Per blev viborgsbo. Paret fick en son 
och en dotter. Troligtvis blev Per änke
man, ty 1847 gifte han om sig med en 
annan Kerstin, Andersdotter, Stenberg. 
Denna by kom att bli hans sista bonings
plats. H an avled i en bröstsjukdom ej 
fyllda 62 år. Men dessförinnan hann 
han u trä tta  åtskilligt till fromma för sin 
församling och sina medmänniskor.

Av vad som upplästes från predik
stolen den 4 jan  1853 får vi veta, att 
Per Hansson väl förvaltade sina för
ståndsgåvor och sin skrivkunnighet. Han 
tjänade sålunda som kyrkvärd i Orsa 
kyrka under tjugo års tid  och var till
lika kyrkoskrivare och nämndeman. Dess
utom var han betrodd medhjälpare vid 
olika förrättningar såsom bouppteckning
ar och arvsskiften. ”M ånga hafwa äfwen 
i sina enskilda angelägenheter tagit ho
nom till råds”, står det i personaliebo- 
ken. Hans tid  räckte också till a tt uppe
hålla en tjänst som byskolmästare.

Men ingen människa är fullkomlig. 
Också Per Hansson var behäftad med 
brister, ansåg prästen, vilket också, kan
ske till de anhörigas förskräckelse, på
pekades från predikstolen. Hans många 
förtroendeuppdrag ”förledde honom att 
tro sig sjelf för wäl och att för mycket 
förlita sig på sina egna gåfvor” . Vidare 
togs det inte av prästerskapet upp nå
digt, a tt kyrkvärden börjat leda egna 
gudstjänster: ”H an lärer snart få tt inse, 
a tt detta inte hörde till hans kallelse, 
samt wida öfversteg hans krafter —• 
äfvensom att dylika samlingar icke äro 
nödvändiga för a tt wäcka och under
hålla en sann Gudsfruktan, men der- 
med mången gång kunna medföra den 
största skada, just i det andliga, som de 
skulle befordra.”

D etta senare var väl intressant! Hade

verkligen självaste kyrkvärden och skol
mästaren hemfallit åt läseri? Det ser så 
ut. Den stora väckelsevågen, som skulle 
få oanade konsekvenser för det religiösa 
livet i Orsa, hade redan i slutet av 1840- 
talet nå tt vår bygd. Och vår M inå Per 
figurerar. I  Orsaboken del II  finns en 
artikel benämnd ”Striden mellan väck
elsen och kyrkan på 1850-talet” . D är 
finner vi på sidan 182 följande, som 
ger belägg för saken: ”T ill denna krets 
av väckta slöt sig även kyrkvärden Per 
Hansson, som till en början blev den 
ledande mannen vid sammankomsterna, 
där bl. a. Pietisten lästes och Rutströms 
och Sions sånger sjöngos, förutom så
dana, som skrivits av Per Hansson själv.” 
Mycket kan man fundera över detta: 
Varifrån fick Per sin inspiration till det
ta  ”avsteg” från den kyrka han tjänade? 
V ar det från den unge prästen Åström, som 
hade något av väckelsepredikant över 
sig, eller var det de unga kvinnorna Näs 
Anna och Slott Anna, som kom hem 
från Stockholm med skrifter och brev? 
Per Hansson fick emellertid inte vara 
med om den dramatiska fortsättningen. 
H an lämnade ju  detta jordiska just som 
väckelserörelsen tog verklig fart i byg
derna.

M inå Per Hansson har ättlingar i O r
sa. I Agdurgården i Viborg bor nu Gössa 
Anders’ och Agdur Annas dotter Karin. 
Hon brukar gården tillsammans med sin 
make Erik Jemtpers. M inå Per var K a
rins morfars morfar! Också i sitt äkten
skap i Stenberg efterlämnade han en 
son. Men om arvingar till denne finns 
kvar, vet jag  inte.

M en vart tog spelmannen Minå Per 
vägen? Det var ju  den lilla polskan, som 
var orsaken till mina små forskningar. 
Ingenting nämndes i kyrkan, a tt Per 
skulle varit spelman. Det var kanske inte 
värt a tt nämnas. H an kanske inte alls 
var någon spelman med fiol. Jag är be
nägen a tt tro det. U nder Pers ungdoms
tid fanns det säkert inte många fioler i 
byarna. M en tralla låtar kunde man, 
och det gjorde man också flitigt. D et 
är troligt, a tt också M inå Per tra lla t 
sina låtar, bland dem brudpolskan.

N är Per Hansson läm nat sin jordiska 
vandring, var han väl sörjd och saknad 
av många. Alla kände ju  kyrkvärden, 
och alla de sockenbor, som ” tagit honom 
till råds” mindes honom med tacksam
het. Men åren gick och m innet efter ho
nom förbleknade så småningom. Hans 
egendom skiftades och kom i andra hän
der. M inå Per glömdes bort, som så 
många andra. Kvar blev emellertid en 
genom släktled i tradition bevarad liten 
polska: M inå Pers polska.

Pelle Jakobsson
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Friidrotts-tävlingen Längdhopp pojkar åk 5 
1. Anders Östling KyA cm 383

Tisdagen den 10 sept. genomförde 2. Mikael Jacksson Di 377
Orsa skolors IF  klubbmästerskap i fri
id ro tt för årskurserna 4— 6. 175 tävlan
de gjorde 348 tävlingsstarter i grenarna 
60 m, längd, höjd, kast med liten boll

Kast med liten boll flickor åk
1. Kristel Göransson H a
2. Pernilla Jugås Ha

4
m 21,87

18,72

och slungboll. D et är alltså en omfångs- Slungboll pojkar åk 5
rik tävling. H är följer de bästa resul- 1. Mikael Dufva St m 33,67
taten. Jeb 2. Göran Rengärde KyA 29,51

Slungboll pojkar åk 6 Kast med liten boll flickor åk 5
1. Jan  Schneider Di m 34,40 1. M aria Holm KyA m 30,70
2. Anders Hansson Kya 30,79 2. Randi Claussen KyB 29,96

Höjdhopp flickor åk 5 Slungboll flickor åk 4
1. Ann Louise Kusén Kya cm 115 1. Ingegärd Sjödén DiB m 19,55
2. Anna Lena Berglund Di 100 2. Katherine Julin Di A 16,76

Slungboll flickor åk 6 H öjdhopp, flickor åk 4
1. Anna K ari Gustafsson Kyb m 29,70 1. Madeleine Hansson St cm 85
2. M aria Britte St 29,03 2. Anna-Karin Löhf St 60

Kast med liten boll pojkar åk 5 Kast med liten boll, flickor åk 6
1. Göran Rengärde Kya m 48,60 1. Anneli Hansson KyB m 38.38
2. Tomas Ivares Di 46,84 2. Lena Löfqvist KyB 28.83

Längdhopp, pojkar åk 6 Slungboll pojkar åk 4
1. Jan  Schneider Di m 3,93 1. T orbjörn Södersten DiA m 26,45
2. Erik Hinders St 3,79 2. Göran Snitt DiA 25,35

Längdhopp, flickor åk 5 Stafett åk 4
1. Ann-Louise Kusén KyA 3,33 1. DiB 50,4
2. Anette Mångs St 3,20 2. KyA 51,1

Kast med liten boll, pojkar åk 4 Stafett åk 5
1. Christer Pettersson KyA 47.54 1. KyA 47,3
2. Torgny Laggar KyB 46,04 2. Di 49,5

Löpning pojkar åk 5 (60 m) Stafett åk 6
1. Anders Östling KyA 9,0 1. KyA 46,7
2. Jan-Erik Köpman Ha 9,5 2. KyB 46,8

Löpning flickor åk 5 (60 m) Höjdhopp pojkar åk 4
1. Ann-Louise Kusén KyA 9.6 1. Roger Davidsson KyA cm 105
2. Pernilla Rosensson Ha 10,0 2. Lars-Erik Hed DiB 103

Löpning pojkar åk 6 (60 m) Höjdhopp flickor åk 6
1. Jan  Schneider Di 9,2 1. Ann-Marie Erkapers KyA cm 130
2. Lars Stegervall KyB 9,6 2. Birgitta Lång KyA 120

V Ä L K O M N A  T I L L

Hoffmanns F O T O
Tips ■ Tobak ■ Tidningar ■ Penninglotter

N är det gäller tidsbeställning för fotografering 
i vår trivsamma ateljé ring 

416 30 eller 402 38

Färgkort snabbt och säkert!

Längdhopp flickor åk 4
1. Anna Lång KyA cm 311
2. Madeleine Hansson St 308

Slungboll flickor åk 5
1. Carina Sjööns KyB m 24,26
2. Randi Claussen KyB 24,07

Löpning flickor åk 6 (60 m)
1. Christina Sandberg KyA 9,4
2. Anna-Lena Gisslar St 9,6

Kast med liten boll, pojkar åk 6
1. Jan  Schneider Di 53,70
2. Mats Lusth Di 47,09

Längdhopp flickor åk 6
1. Lena Löfqvist KyB 3.56
2. Anneli Hansson KyB 3,52

Löpning pojkar åk 4 (60 m)
1. Roland Erkapers K a 9,9
2. Peter Ström DiB 10,0

Löpning flickor åk 4 (60 m)
1. Monika Andersson KyB 9,9
2. Erika Levenius DiA 10,0

Längdhopp pojkar åk 4
1. Per Johansson DiA 3.50
2. Roland Erkapers Ka 3.47

H öjdhopp, pojkar åk 6
1. Mats Lusth Di 123
2. Jan  Schneider Di 118

Höjdhopp, pojkar åk 5
1. Göran Rengärde KyA 118
2. Lars-Åke Edvardsson KyA 115

AGA:s nya
Radiator-TERMOSTAT
Ekonomisk värmekomfort. Prisbillig. 
S-års garanti.

NILSONS VVS AB
0250 / 400 35

” Kina” -skjortor
Halsvidd 38-48

Rutig bomuil 25:- 
Rutig flanelltyp 19:50

En mycket omtyckt modell för 
Dig som söker en stor och 

bra skjorta.

Ekipera med kvalité
i4uq. ÅakssAyns

T E L . 4 0 0 2 1  f l  R S  A
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ORSA SKO LTID NING

SOM M ARLOVET 1974

Jag har varit i Älvdalen och haft så 
roligt, så roligt. Och jag har lekt med 
en kamrat, som heter Olle. Olle och 
jag har varit i Bomans-strand och ba
dat. Och vi cyklade inte fortare än att 
flugorna hann ifatt oss, och det tyckte 
vi var så roligt. Sen har vi varit och 
hälsat på farfar, och det tyckte vi var 
roligt förstås.

Per Olsson, 
åk 4

FÖR
HEMMET...

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

r-------------------------------------------------* \

L u x o r
R a d i o  ■ T V
______________________ /

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns Elaffär
Orsa
Tel. 401 50, bostad 40203, 421 20

SOM M ARLOVET

Bobb och Ted var ute och gick en 
kväll. De mötte en man med lång rock 
och en hög hatt. H an gick in i en bank 
och drog upp en revolver och rånade 
banken. T ed och Bobb gick till fönstret 
och tittade på den skäggige mannen, som 
höll 1 den svarta revolvern. N är han 
hade rånat banken, sprang han u t till 
sin Jaguar. Ted och Bobb gick till när
maste polisstation och mötte en polis
konstapel, och de berättade allt om den 
mystiska mannen. Efter två veckor hade 
de fått tag i den mystiska mannen. 
H an hette Djek Hallond.

Tomas Ivares, Michael Jacksson, 
åk 4

H Ö STD IK T

Bladen blir gula, 
och de blir fula.
Sen trillar de ner 
och blir fler och fler.
Marken blir full med blad 
då blir ingen glad.
Sen blir de täckta m ed snö 
och syns inte förrän det blir tö.

Maria Jonsson, 
åk 3

I STOCK HO LM

På Skansen var det många, många 
djur. Elefanter, apor, vildsvin, vargar, 
sälar, älgar, björnar, isbjörnar, berg
uvar, bisonoxar, lo och renar. En dag 
var vi till Kaknästornet. D är var det 
högt. Så högt a tt vi såg slottet. Och 
när man såg ner, så såg människorna 
u t som myror.

Mikael Olsson, 
åk 3

Toyota
Alfa-Romeo

A lltid
bra, begagnade 

bilar 
i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 404 57, 407 20

Teckning: Anneli Larsson, 
åk 3

Teckning: S A M E K N IV  av 
Kalle Moraeus, 

åk 4 b

A N P E R S  MASimmm m%\
Glasmästeri

O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas SS- Fönsterglas 
Inramningar
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ORSA SKO LTIDNING

Längtan till lovet
Ja, den känslan var kanske starkare, när 

de här dikterna skrevs i slutet av terminen, 
men ett läsår går fort och snart är vi där 
igen.

Från skolan har vi ledigt.
Det kan man kalla redigt.
Kläder får man byta.
Skorna får man knyta.
Läxor nu man slipper.
Hellre man spelar flipper.

N u är det lov
och snart är det vår.
M an får sova hela dagen 
och man får inte ont i magen.
Slut på alla himla läxor 
och på med svala träskor.

7 b i grupp

Det är dags nu att plantera till våren...
Vi har en bra sortering blomsterlökar, hyacinter, 
tulpaner, narcisser, påskliljor, krokus m. m.

A. Levenius Blommor i Orsa AB
Telefon 400 92

interflora

O R S A  K Ä T T I N G
Telefon 420 20 

ORSA

Nu är det snart lov.
Oh, så skönt bara sov.
Nu alla fåglar kvittrar.
O ch alla tjejer fnittrar.
V a skönt a tt slippa alla läxor
Nu är det vår, av med alla pjäxor.
Alla hästar går i hagen
Och ligger och solar magen
Robin han i hagen busar
O ch mot sommar’n, våren rusar.

Robin är en gullig häst.
H an för mig är allra bäst!

En som sadlar, två hjälper opp.
Lycka till ryttare! Sätt av i galopp.

En elev i 7 b

På lovet ska vi till Knoppen 
dom andra tycker det är toppen 
men jag tycker det är botten.

I  Knoppen ska vi fiska
det bästa är att man slipper diska
man kan skrika högt och slipper viska

Där finns inga andra 
det är ingen man klandrar 
och alla känner varandra.

En elev i 7 b

Vi har Star!
- DEN RIKTIGA SEGLARSTÖVELN FRÅN FINLAND -

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

LÄNSSPAiBANKEN
DALARNA
— HEMMABANKEN

NITTIO KONTOR RUNT OM I DALARNA
ORSA tel. 402 66. Exp.-tider månd.-fred. 9.30-15.oo, torsd. även 15.oo-18.oo

Det enda rätta 
låt fretins tvätta...
Orsa, tel. 403 79

Vi erbjuder:

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

S N A B B H E T  • R E S U R S E R  • K V A L I T E T
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Teckning: Anette Partelon, 
åk 1



ORSA SKO LTIDNING

Höstens hattar och 
mössor inkomna!
Garn i lager . . .

A lb ert A ndersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

Villa-
och husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

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

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA, tel. 100 00

Till Eder tjänst i 
Holen och Mässbacken!

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

Teckning: RU F U S PÅ C IR K U S  av 
Anna-Lena Berglund, 

åk 4

Varför inte säga JA
till något fackmannamässigt 

och bra!

Entrab Rör a b
— Hans Rabenius —

Tel. 0250 / 511 00 
Säkrast efter kl 17.oo

Swälasgården 
790 74 SKATTUNGBYN

Se höstnyheterna i 

Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

ORSA-VINST M ED 2— 1

Torsdagen den 29.8 möttes Orsasko- 
lans IF  och iilvdalen i en fotbollsmatch. 
Lagen möttes på Älvdalens idrottsplats 
Trots dåligt väder var det spännande från 
början till slut. Orsa hade många chan
ser a tt ta  ledningen, men Älvdalen kom 
mecl en farlig kontring, som resulterade 
i mål. 0— 1 efter första halvlek.

I andra halvleks början var spelet 
förlagt på Älvdalens planhalva, med un
dantag för farliga kontringar från Älv
dalens sida. I en konstant orsapress un
der de sista 10 m inuterna lyckades Orsa 
kvittera genom Christer Engström. Efter 
detta mål tändes även hopp om seger, 
och det visade sig, a tt den skulle kom
ma. T re minuter från slutet gjorde näm 
ligen Gert Lind vinstmålet för Orsa. 
Därmed gick Orsa vidare i Skol-DM 
för högstadier, och möter Mora i nästa 
omgång.

Text: Jan Bergman 9 B 
Spelande reporter

Vad är ett naturvårds
ombud? av Sven-Erik Green

I ett tidigare nr av Orsa Skoltidning 
presenterades den nya skolstyrelsen. Då 
talades det också om, vilka andra upp
drag de olika ledamöterna har i kom
munen. Själv är jag utsedd som natur- 
vårdsombud i Orsa. Eftersom flera har 
undrat, vad nu detta är, ska jag försöka 
ge en kort beskrivning av de viktigaste 
arbetsuppgifterna.

E tt naturvårdsombud skall fungera 
som kontaktman mellan länsstyrelsen och 
kommunen. H an ska också hjälpa till 
när man skall bilda naturreservat, fri
luftsområden m. m. En annan uppgift är 
a tt hålla kontakt med olika ideella orga
nisationer inom naturvård och frilufts
liv samt att ge allmänheten råd och 
hjälp i naturvårdsfrågor.

D et som jag själv tycker är viktigast, 
det är a tt se till a tt naturvårdslagen 
följs och att ta  initiativ till åtgärder 
för a tt förbättra naturvården. För att 
detta  ska vara möjligt i en så stor kom
mun som Orsa skulle jag vara glad, om 
alla, som har tips a tt ge, vill ta  kontakt 
med mej. Sven-Erik Green

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

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan
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Teckning: Peter Sjögren, 
åk 4
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Avdragaren BeO (Patent) 
Påpressningsdon 

Smide & Mek

Q D c r  C A R L S S O H  A B

ORSA • Tel. 401 88, 419 11

F R E  L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

9
Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

BECKMANS TRYCKERI AB 
Tel. 402 47

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäliare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÄ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

för industri, bygge och jordbruk

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

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

Byggnadsplåtslagerier samt alla 
övriga slag av plåfslageriarbe- 

fen utföras

GUMMI-
verkstad
® Bilringar 
® Batterier 
® Bensin 
® Oljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

Simtävlingen
Fredagen den 30 aug. anordnade Orsa 

skolors IF  klubbmästerskap i simning 
för årskurserna 1— 6. Även i år lyckades 
vi pricka in en underbart varm hög
sommardag m itt i allt rusket. D etta bi
drog säkert mycket till de lyckade täv
lingarna. H är följer de bästa resultaten:

Lågstadiet 35 m fritt.
Flickor åk 1.
1. M alin Löfqvist KyC 1.01.5
2. Christina Hellberg T r 1.47.8

Pojkar åk 1.
1. Christer Sjööns KyC 48.5
2. Ulf Eriksson KyC 51.2

Flickor åk 2.
1. Karin Jäderbrink T r 30.9
2. Eva Hille KvB 43.6
3. Lisbet Björnebo KyA 53.3

Pojkar åk 2.
1. Fredrik Lörwall T r 44.3
2. Per Sjöström KyB 48.0
3. Jörgen Ek KyB 49.7

Flickor åk 3.
1. K arin Pihl KyA 37.5
2. Annika Bergström KyA 41.5
3. M aria Roos KyB 42.7

Pojkar åk 3.
1. Anders Hjalmarsson KyA 36.6
2. Tomas Jansson KyB 42.2
3. Kalle Liljeberg KyB 43.2

M ellanstadiet 50 m bröstsim:
Flickor åk 4.
1. Viveka Berg KyA 1.03.3
2. Anna Lång KyA 1.05.5

Pojkar åk 4.
1. Mats Moraeus DiB 55.7
2. Roger Davidson KyA 58.8
3. Tomas Nilsson KyB 1.01.3

Flickor åk 5.
1. M arie Dahlberg Di 56.1

Pojkar åk 5.
1. Michael Köhler Di 46.0
2. Lars Moraeus Di 49.5
3. Magnus Östberg Di 1.02.8

Flickor åk 6.
1. Anna Broberg Di 52.1

Pojkar åk 6.
1. Jan  Schneider Di 55.1
2. Hans Enmalm St 55.4
3. Mats Lusth Di 56.0

M ellanstadiet 50 m fritt:
Flickor åk 4.
1. Susanne Balter DiB 46.4
2. Christina Frisk KyA 51.8

Pojkar åk 4.
1. Mats Moraeus DiB 46.7
2. Lars-Erik Hed DiB 48.0
3. Torbjörn Södersten Di A 48.3

Flickor åk 5.
1. Carina Sjööns KyB 41.8
2. Monika Kratz Di 44.9
3. M arie Dahlberg Di 48.3

Pojkar åk 5.
1. Michael Köhler Di 37.5
2. Lars Moraeus Di 40.0

Flickor åk 6.
1. K arin Frisk KyB 40.8
2. M aria Britte St 45.5

Pojkar åk 6.
1. Jan  Schneider Di 40.6
2. Mats Lusth Di 47.3
3. Mats Loflers Di 48.0

Jeb

I SOMRAS

I somras har jag varit på semester 
med husvagn. Vi åkte till Kolmården. Så 
sov vi där, och sedan såg vi djur. Det 
var så roligt a tt träffas där och så åkte 
vi bort någon annanstans och sov där.

Anna-Carin Löhf 
åk 3

Karin Dahls 
Frisérsalong

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

jmj wesströms w s
Orsa, tel. 0250/409 25 växel
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Teckning: Roger Tylén, åk 6

Skolnytt
ELEVANTALET I GRUNDSKOLAN

En markant ökning av elevantalet har 
skett på låg- och mellanstadiet. D etta 
har gjort a tt både Kyrkbyn och Diger
berget har fått fler klasser än föregåen
de år. Kyrkbyn har detta läsår 13 och 
Digerberget 8 klasser.

Antalet elever i de olika skolenheterna 
är vid terminens början i Kyrkbyn 259, 
T runna 18, Hansjö 50, Digerberget 146, 
Stackmora 45, Kallmora 32 och Skatt- 
ungbyn 17.

Låg- och mellanstadiet har tillsam
mans 568 elever en ökning med 42 ele
ver från föregående läsår.

Orsaskolan som detta läsår endast har 
elever i årskurs nio från Ore har mins
kat sitt elevantal med 38 elever till 290.

Trots a tt det i år går två årskurser 
färre elever från Ore har totala antalet 
i grundskolan ökat med 4 elever till 
858 elever.

NYA LÄRARE FÖR LÄSÅRET 
1974/75

Vid Kyrkbyn tjänstgör under höst
terminen lärarkandidater, som gör sin 
praktiktermin, i både årskurs ett och 
fem. I årskurs ett heter lärarkandida
terna Kerstin Carlqvist och Inger Stahre 
med Sonja Wesström som handledare 
och i femman tjänstgör Agneta Grön
berg och Barbro Morén med Birgit 
Johnsson som handledare.

Även Digerberget har lärarkandidater 
nämligen Bo Cederholm och Allan Pet
tersson med Jan-Erik Broberg som hand
ledare i årskurs fyra. Dessutom är Berit 
Andersson ny lärare i ^rskurs tre.

Vid Orsaskolan är speciallärare Ulla 
Bjärkmar nyanställd för samordnad 
specialundervisning.

Som vikarie för tjänstledige folkskol
läraren Stig Wirgén tjänstgör Ann- 
Kristin Kallenståhl.

M USIKSKOLAN
Skolstyrelsen har till en nyinrättad 

tjänst som musiklärare och ledare för 
den kommunala musikskolan anställt 
Leif Göras, Kramfors, bördig från R ätt
vik.

Gymnasieskolan
Läsåret började med upprop för gym

nasieskolan måndagen den 19 augusti, 
för vuxenutbildningen den 20 aug. och 
handikapputbildningen den 21 augusti. 
Efter m ånader av rekryterings- och pla
neringsarbete kunde skolan påbörja sitt 
mest omfattande kursprogram under 
sin 15-åriga tillvaro.

Gymnasieskolan om fattar fordons- och 
verkstadsmekaniska utbildningar, hem
teknisk skola med tre varianter samt 
kontorsteknisk utbildning. Samtliga kur
ser utom  den kontorstekniska är helt 
fullbelagda.

Den stora satsningen under senare år 
har ju  varit vuxenutbildningen. För
utom de tidigare kurser som funnits mecl 
i organisationen som grundskolutbild
ning, social- och ekonomisk linje har i 
år helt nya utbildningar börjat. Det är 
kurs för läkarsekreterare, vävning med 
fackteckning och kontorsteknisk utbild
ning för handikappade.

SKOLM ÅLTIDSVERKSAM HETEN 
Som husmor för skolmåltidsköket i 

Kyrkbyn har utsetts Ingegerd Engström, 
som kokerska Britt-M arie von Knorring 
och som biträde Lilly Wiborg.

S. O. Bjärkmar

Genom samarbetet med Orsa IF  har 
nya lokaler kunnat erhållas i den pro
visoriskt uppsatta baracken vid gymasie- 
skolan. D är bedrivs kontorsutbildningen 
för handikappade men även studierum 
och grupparbetsrum finns disponibla i 
lokalen.

Heltidsundervisningen vid skolan om
fattar nu ca 180 kursdeltagare. M an kan 
säga att skolan är utnyttjad till 100 % 
och att ” toppen är nådd” .

En del av våra kurser är terminskur
ser och efter jul börjar nya kurser för 
läkarsekreterare, sömnad med fackteck
ning samt terminskurser vid hemtek
niska skolan spec. barnavård och m at
lagning. T ill dessa kurser skall ansökan 
vara inlämnad senast den 15 oktober när 
det gäller hemtekniska skolan och den 
1 december för övriga kurser.

Vi som arbetar på skolan känner oss 
tillsammans med våra kursdeltagare som 
en enda stor familj där utbildning, triv
sel, samvaro, jämlikhet och ömsesidigt 
förtroende bildar grunden till en skol
anda som jag personligen upplever som 
verklig skoldemokrati.

Rune Sahlin

ic  Gynna 
ir  Skoltidningens 
★  annonsörer!
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