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ORSA SKOLTIDNING

Då orsaprosten tog min rock av Herman
Orsa JHF-are hade haft ett ståtligt 

50-årsjubileum uppe i Fryksås. Det 
hade varit sång och musik och som 
höjdpunkt på det hela hade prosten 
Axel Hambrteus berättat om sina 
upplevelser i Malungs finnbygder. Då 
festen var över och vi skulle gå hem 
var jag och ett par till kvar till sist. 
Mina båda kompisar tog sina rockar, 
och jag skulle ta min. Visst var det 
en rock kvar, men jag såg strax att 
den inte var min.

Jag frågade dem som var kvar, 
om någon visste vem som tagit min 
rock. Nej, ingen hade reda på det. 
” Ta du den rock som är kvar å prova 
den”  sa de åt mig. Ja, den satt rätt 
skapligt på mig. Men så började jag 
försöka identifiera den. Jag grävde i 
fickorna och se — jag fick fatt i ett 
köttben, som var inlindat i ett pap
per. ” Nu förstår jag” , sa jag, ” det 
måste vara en hundägare som bytt åt 
sig min rock.”

Då jag inte kunde komma ihåg nå
gon mer än Emanuelsson av delta
garna som ägde hund, så tänkte jag 
naturligtvis att det var hans rock.

Festen var på en lördag kväll, så 
på söndagen skulle jag byta till mig 
min ägandes rock. Jag ringde först 
till Emanuelsson och försökte över
tala honom att byta till sig den rock 
jag hade fått i Fryksås, men det var 
omöjligt. ” Jag håller reda på mina 
kläder” , sa han, ” men försök med 
Ekman. Han har likadan rock som 
du.”

Ja, jag ringde Ekman, men det lyc
kades inte bättre. ” Du får vända dig 
till prosten” , sa han, ” för han brukar 
ta fel på kläder ibland.”  — ” Nej” , sa 
jag, ” de’ kan aldrig vara hans, för 
de ligger ett köttben i rockfickan, 
och det är säkert spart åt någon 
hund.”

” Jo då, försök hos honom du, för 
man vet aldrig vad som kan falla 
Hambraeus in.”

På söndag eftermiddag, då jag änt
ligen kom i kontakt med prostinnan 
Berta per telefon, så svarade hon med 
att tala om att ” Gallon har tagit 
Axels rock i Fryksås” . — ” Nej” , pro
testerade jag, ” de’ är Hambrteus, som 
bytt åt sig min rock.”  —  ” 1 varje fall 
ska vi gå på bio i eftermiddag” , fort
satte prostinnan, ” så jag lägger ut 
rocken på verandan för utbyte.”
. Jag åkte glad i hågen för att få 

tillbaka min rock. På vägen till

prostgården mötte jag Axel och Berta 
Hambrseus. Det första jag frågade 
om var vad det betydde, att det fanns 
ett köttben i Hambrams rockficka.

” Jo” , sa fru Berta, ” det var så, att 
Axel hade varit på Nissa-Eriks be
gravning, och det blev så sent, att 
han inte hann få mat, innan han 
skulle upp till ert jubileum i Fryksås. 
Därför skickade jag med ett köttben, 
som han skulle ha att äta på medan 
han åkte i bilen dit upp.”

” Ja” , inföll prosten, ” inte kunde 
jag väl slänga benet, som blivit kvar, 
då jag ätit av köttet, i bilen? Jag tog 
därför och lindade in benet i ett pap
per och stoppade det i fickan, så det 
var alls inte ämnat åt någon hund.”  

Ja, så går det, då man vill hålla 
det man lovat. I stället för att sitta 
till bords och äta middag, får man 
sitta i en bil och käka på ett köttben. 
Heder åt en sådan prost!

Herman.

Tillbaka vid 77  av Hj. H-n.
I tidningen The Times Eductional 

supplement för den 14 jan. 1966 har 
vi hittat följande notis:

Back at 77. The headmaster o f the 
grammar school at Orsa, in Central 
Sweden, who retired in 1953, has 
now, aged 77, returned to teach ma- 
thematic and thus help his old school 
where they are desperately short of 
staff. His original half-time teaching 
has even been increased, as younger 
members o f the staff have been ab- 
sent because o f illness.

I svensk översättning betyder detta 
ungefär:

Tillbaka vid 77. Rektor vid real
skolan i Orsa i mellersta Sverige, som 
pensionerades 1953, har nu vid 77 
års ålder återvänt för att undervisa 
i matematik och på detta sätt hjälpa 
sin gamla skola, där lärarbristen är 
mycket stor. Hans ursprungliga halv
tidstjänstgöring har t. o. m. ökats, då 
yngre medlemmar av lärarkåren va
rit frånvarande på grund av sjuk
dom.

Rektor Helknan i Orsa är tydligen 
en person, som man håller reda på 
ute i stora världen. Och det är ju 
inte att förundra sig över.

Hj. H-n.

Daisy Holton, skoltidningens  
a vg å en de  redaktör

Redaktören avgår av Hj. H-n.
Hösten 1948 valdes folkskollärare 

Daisy Holton till redaktör för vår 
tidning. Hon hade då i många år 
varit med i redaktionskommittén och 
varit medarbetare i tidningen, så hon 
var inte helt främmande för arbetet.

Många år har gått sedan dess, inte 
mindre än 17. Hela denna tid har 
fröken Holton haft hand om Skoltid
ningen. Hon säger själv, att det varit 
ett trevligt arbete. Jag vet av egen 
erfarenhet att det är både intressant 
och roligt —  för det mesta. Men det 
har också helt visst varit många stun
der av bekymmer. Ibland har inte 
utlovade manuskript kommit, ibland 
har det varit svårt att hitta uppslag 
och idéer. Vid sådana tillfällen har 
redaktörskapet helt säkert känts be
tungande. I varje fall har fröken 
Holton alltid klarat upp alla besvär
liga situationer. Det har ännu inte 
hänt, att något nummer uteblivit.

Vid årsskiftet lämnade fröken H ol
ton redaktörskapet. H on har redan 
avtackats av lärarföreningens ordfö
rande för sin långa tjänst. Vi övriga 
i redaktionen vill också säga henne 
ett hjärtligt tack för gott ledarskap.

Hj. H-n.

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

F:a Nilsons
Röiledningsverkstad, Orsa
Tel 400 35, 405 76, 120 97
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Gånglåt efter Hammare
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Spelmän i Skattungbyn av P. J.
Det har genom tiderna funnits 

många skickliga spelmän i Skattung
byn. Samtida med Blecko Anders 
Olsson, storspelmannen från Orsa, 
var soldaten Jonas Hammare (1833— 
1905). Denne mörkskäggige spelman 
finns att beskåda på Anders Zorns 
tavla ” Ungdom, som går till dans”  av 
år 1880. Hans son Jonas Bältare, ock
så han soldat, förde spelmanstraditio- 
nen vidare liksom Sten, Grafmats 
Erik Andersson och Erik Höst. Bälta- 
res sonson Anders Sandberg tillhör 
nu Orsa spelmanslag, och han spelar 
många fina låtar från sin hemby.

Bland de säregna och vackra lå
tarna från Skattungbyn har vi valt

att presentera Gånglåt efter Jonas 
Hammare, en låt som vi gärna spelar 
i vårt spelmanslag. Sven Berger, Ne- 
derberga, har gjort andra stämman.

P. J.

Frisyren
som passar Er, finner Ni hos

DAMFRISERING
Telefon 410 80

Husqvarna 2000 —
en modern nyttosömsmaskin 
med elast isk raksöm . . .

Säljes och demonstreras av
B. A. Sjödén
Tel. 402 87, Orsa

Snart
är det Påsk!

Sj- Bonader  
Löpare  

X  Påskägg  
Kycklingar  

$3- Påskkort  
Dekorationer

Största sortering hos

O r s a  T o b a k s -  
&  P a p p e r s h a n d e l
Tel. 402 38

Bättre
tvättresulfat
med

N a o n i s !
Den helautomatiska 
tvättmaskinen som hus
mödrarna rekommende
rar varandra . . .

Trots maskinens många 
fördelar kan vi erbjuda 
den till ett mycket lågt 
pris . . .

L ä t  o s s  v i s a  E r

Naonis

Jörnbirger AB
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Nu har den inkommit igen!

Torkhuven " J O N Å S "
som gör Eder snygg i håret på 

nolltid

S e n s a t i o n s p r i s

56:50
Vi v isar den gärna för Eder!

F ä r g h a n d e l  O r s a

Barnen på färgbild
— det måste Ni ha. Eller hur? 
Förutom den stora 9X12 bil
den i färg får Ni 4 mindre 
färgbilder lämpade för pass, 
körkort eller legitimation.

Tel. 416 30

/ A T 9% X
/- £ . 5. k s .  6 .

■P f  X X X.
& 9. /o. //.

Hösten 1964 blev jag av Orsa- 
Skattunge hembygdsförenings styrelse 
tillfrågad, om jag ville åtaga mig att 
tillvarataga och nedteckna den av 
Hans Holner efterlämnade stora sam
lingen Bomärken inom Orsa socken. 
Jag åtog mig detta arbete med både 
intresse och beundran för denne hem
bygdsföreningens store pionjär och 
det arbete han nedlagt vid insamlan
det av dessa bomärken.

När Holner dog 1958, över 90 år 
gammal, lämnade han efter sig en 
rik samling koncept med blyertsteck- 
nade märken och dess ägare från 
socknens alla byar från Vångsgärde 
och Maggås i söder till Skattungbyn 
och finnmarken, öv er  1000-talet 
märken!

Detta arbete skulle färdigställas 
och införlivas med Orsa hembygs- 
gårds övriga samlingar. Detta har nu 
blivit gjort och vid Hembygdsför
eningens julfest överlämnades akten, 
70-talet tuschtecknade ark, till för
eningen. Medan jag arbetat med det
ta redigerings- och överföringsarbete, 
vilket varit ganska tidskrävande, har 
mitt intresse stigit mer och mer.

Som jag sade vid överlämnandet: 
Bomärkena har inte tillkommit av 
en slump eller på måfå. Varje streck, 
krok och ändring har haft sin bety
delse. De äldre märkena, varav några 
är från 1600-talet, är mer komplice
rade än senare års. (Se bild 1 och 2 
på teckningen.) Många av Orsa-man- 
narna gav sig i militärtjänst som 
” knektar” , kanske mer för födkroken 
än för landets försvar, och fick där
vid både namn och bomärken. Av 
äldre knektar återfinner man sådana 
” lustiga”  namn som Klarinett, Ull
bock, Råget, Skata, Léfeatt, Liten 
m. fl. Senare soldat(knekt)namn var 
Eld, Lind, Ros, Blad, Mann osv. Des
sa hade enklare bomärken. (Se nr 3 
och 4 på teckningen.)

Bomärkena utgjorde en viss be
kräftelse (sigill) på namnteckningen i

skrift samt användes för att utmärka 
ägaren av husgerådssaker, bohag, ved 
och virke samt kreatursmärken (får 
och getter) m. m.

Alla kunde inte skriva sitt namn, 
men de flesta visste sitt bomärke, och 
det gällde.

Hur bomärkena kunde skifta och 
avvika från varandra i släktleden 
vill jag här belysa genom exempel ur 
min egen släkt:

Min morfars far hette Guns Jon 
Jonsson och hade bomärket nr 5 på 
teckningen. Morfars brors namn var 
Guns Erik Jonsson och hade märket 
efter far med en liten avvikelse (se 
nr 6).

Min morfar, som också han hette 
Guns Jon Jonsson, skulle egentligen 
haft Gunsmärket. Men han gifte sig 
med en dotter till Jämtpers Jöns 
Jönsson (med märket nr 7 på teck
ningen) och tog dennes märke med 
en liten ändring (nr 8). Här slutade 
mina morföräldrars bomärkesteck- 
ning.

Den andra ådran, Guns Erik Jons
son, behöll Gunsmärket med smärre 
ändringar genom generationerna (9, 
10, 11) .

En egenhet med namnen var, att 
en gård kunde skrivas i ett namn, 
men kallas i dagligt tal ett annat. Så 
t. ex. skrev min mormor Guns Karin 
Jonsdotter men kallades Blikå-Katrå 
eller Blikå-munnå och hennes barn 
Blikå-Ännå, min mor, som före gif
termålet hette Guns Anna Jonsdotter, 
Blikå-Kisti (moster Kerstin) samt 
morbröderna Blikå-Järk (morbror 
Erik) och Blikå-Juga (morbror Jo
nas). Deras hem kallades Blikå. Även 
vi i min generation fick gå under 
namnet Blikå-krippär.

Den färdiga akten upptar på slu
tet ett hundratal märken, vars ägare 
ännu är okända, och jag förmodar 
att det finns åtskilliga märken som 
aldrig kommer i dagen.

Ernst Grandell.
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År 1884, förmodligen på våren, 
lämnade en grupp orsabor sin hem
socken för att emigrera till Amerika. 
Bland dessa befann sig änkan efter 
Lind Per Hansson i Kårgärde med 
sina barn, 22-årige sonen Hans, Lind- 
pers Hans samt ytterligare en son, 
Per, och två döttrar, Anna och Ker
stin.

Nittiotvååriga Påla Anna Hans
son, Påla-Mor, i Holen minns avre
san väl, fast hon inte kan ha varit 
mer än 10 år gammal, när emigran
terna lämnade Orsa. Hon berättar, 
att det var mycket folk samlat för 
att taga farväl, och många följde dem 
till Mora, varifrån emigranterna fort
satte med båt. Hon minns särskilt, 
att flickorna voro så fina. De hade 
fått nya vackra blusar till Amerika- 
resan, säger hon. Och nittiofyraårige

Lind Hans i Vångsgärde, som var 
kusin till Lindpersbarnen, kan berätta 
att han följde dem på väg ända till 
Råböcka mellan Vångsgärde och Vatt
nas efter gamla Mora-vägen. Påla- 
Mor omtalar vidare, att Lindpers- 
Mor som ogift hette Byss Anna och 
var från Stenberg. Hon ville inte alls 
resa men ansåg sig inte kunna lämna 
sina barn.

Lindpersfamiljen hamnade som så 
många andra svenska emigranter i 
staten Minnesota i USA, och därifrån 
skrev Lindpers Hans år 1894 detta 
brev till en annan av sina kusiner, 
Ulars Hans Hansson i Holen, död 
1940. Dennes dotter, Anna Keding, 
hittade det för någon tid sedan bland 
gamla papper i gömmorna efter sin 
fader.

Vi låter Lindpers Hans själv berät

ta om sina skakande upplevelser. 
Hans hustru, Anna, skulle enligt Påla- 
Mor ha kommit från Stackmora. Bre
vet är återgivet i så nära anslutning 
som möjligt till originalet.

” Bush Point Okt 6 1894.
Oförglömde H. Hansson samt 
din Maka.

Med både sorg och smärta fattar 
jag Pennan i handen för att meddela 
eder mitt öde som kan henda att ni 
hört förut genom tidningar eller bref, 
vilket hende den 1 September. Kl. 1 
fingo vi se ett mörker uppstiga i sö
der vilket snart betäkte solen o'ch kl. 
half 3 måtte vi tenda lampan eme
dan det blef aldeles mörkt och vi 
funderade men vad kan detta vara. 
Vi togo vår Almanacka för att se om 
det kunde vara någon Solförmörkelse, 
men det var det icke och vid samma 
tillfälle går Anna min hustru ut för 
att se förty det blef en befvan. Jo 
hon hörde ett förfärligt Dunder i sö
der, hon kallade mig ut och vi sade 
vad kan detta vara. Det är visst en 
Orkan sade vi. Och Per Skarp var 
hos oss under tillfället och detta 
dundret hördes likasorii nerma sig 
men syntes som det skulle vika af 
i öster, men vad hende. Jo nu börjar 
eld falla från skyarna och stark vind 
medföljde, så stark att huset ville kas
tas öfver enda. I all vår förskräckelse 
springer vi alla i källaren under hu
set. Vi hade ingången på utsidan, 
men det hade hennu (ännu) icke tagit 
eld men om en liten stund var allt i 
lågor. Nu i samma stund sade jag att 
vår enda reddningsplats var i Potatis
landet. Per Skarp tog en utaf Barnen 
och sprang och de båda Pojkarna 
våra och Anna och vår största flicka 
höll vist kläderna på Mamma, men 
det var mycket mörkt i källaren så 
att vi icke kunde se, troligen tog jag 
någon utaf Pojkarna upp ur källaren 
först utan att tänka, men när jag 
kommer öfverst i trappan får jag hö
ra vårt minsta Barn skrika i källaren, 
och elden gick nu rett igenom källa
ren så att Barnets kläder voro i låga, 
jag fattade barnet och sprang ut, men 
eld och rök var så stark att Barnet 
dog som jag kom ut. Ingen utaf de 
andra hördes, de vor kanske alla
redan döda. Jag sprang med Barnet 
genom bara eld och kom emot en 
jerntråd som var sträkt emellan 2 
träd och föll men jag fick tag i Bar
net åter igen för att springa, men det 
blåste så att jag icke kunde stiga på 
mina ben utan jag sprang på knä ett 
stycke. Nu voro alla kläder afbrenda 
af Barnet och jag förlorade det i lå-

Ett märkligt 
Amerika-brev av Bj.



ORSA SKOLTIDNING.

. . . vä lj då inte på en slump. Försök bilda dig en upp
fattning om vad du vill bli! Rådgör med dina föräldrar, 
lärare och arbetsförmedlingens yrkesrådgivning!

F ö l j a n d e  h e l t i d s k u r s e r
k o m m e r  a t t  o r d n a s  l ä s å r e t  1 9 6 6 - 6 7  v i d  
O r s a  y r k e s s k o l a :
(Anmälningstid: om möjligt före 15 maj)

1. Verkstadsskola för bil- och traktormekaniker........................3-årig kurs
2. » » verkstadsmekaniker................... 2 » »
3. Skoglig lärlingsutbildning ....................................................................... 2 » »
4. Handelskurs med kontorsutbildning.................................................... 1 » »
5. Kontorskurs för elever med avslutad fo lk sk o la ........................2 » »
6. Kontorskurs för elever med rea lexam en ...................................... 1 » »
7. Hemteknisk y rk e s s k o la ............................................................................1 » »
8. Förberedande kurs för vårdyrken (terminskurs =  20 veckor)

Rektor för yrkesskolan lämnar också  upplysningar i yrkesfrågor. Han 
träffas säkrast tis-, ons- och torsdagar kl 11 — 12. Tel. 02501 402 72.

E x t r a  l å g a  p r i s e r  p å :  Bänkspisar ^ Tvättmaskiner 
Torkcentrifuger Vägglampor Golvlampor

F ö r  E r  s o m  s k a l l  b y g g a  t i l l fä l l ig t  e r b j u d a n d e :

Köksventilator, fab rikat: Futurum och Helios 
Förr 465:—. Nu 330:— inkl. oms.

K e r s  &  C o  A B
Telefon 412 55 

O R S A

gan, och nu måste jag försöka igen 
att springa och jag kom nu på benen 
och sprang till Potatislandet och 
öfver till nordsidan, der var Per 
Skarp i en liten grop, der tänkte jag 
slå mig ner men i detsamma höres ett 
skrik. Nu var det att springa tillbaka, 
men nu kom jag in i den starkaste 
elden, ingen ting mer hördes och tro
ligen var det grisarna som skrek, och 
nu kunde jag icke komma herifrån 
utan her sprang jag fram och tillbaka, 
mina kläder togo eld, då slog jag mig 
ned och rullade mig i jorden för att 
qväva ut elden i mina kläder, så der 
höll jag på en lång tid och jag tyckte 
att elden blef värre än han var och 
mina hender voro mycket brende, jag 
brände mig utaf Barnets kläder. Och 
var jag i en sådan låga kanske 2 tim
mar, jag tyckte att jag icke kunde 
lefva för jag var stekt i ansiktet och 
öronen och jag andades bara eld och 
rök. Ja jag var öfvertygad att det 
var verldens ende. Och så kom det i 
mina tankar att gå till Brunn, jag 
tänkte kanske huset hade brunnit ner 
så att jag kunde komma dit för brunn 
var strax intill och på nordsidan af 
huset så att eld af huset gick rett 
öfver densamma, och nu var det i det 
yttersta med mig och jag såg intet 
annat än eld, men till slut fann jag 
brunn. Nu hade husen brunnit ner 
aldeles men luften brann aldeles som 
gas och det rengnade stora kol som 
den värsta snöstorm, och nu brann 
det i brunn, för jag hade satt ner en 
bräd-lår vilken nu brann men jag 
kastade mig rett ner igenom 20 fot, 
oöh jäg viste att vattnet var omkring 
4 eller 5 fot. Der stod jag och ventade 
min död för det var ingen väg att 
komma derur, jag tänkte att jorden 
snart skulle rasa öfver mig och jag 
trodde ioke att det skulle vara någon 
värld mera, men medan jag står i 
vattnet höres ett jemmerrop oppe. 
Det var Per Skarp,, han kom att 
försöka få vatten. Jag ropade men 
han hörde mig inte utan han gick 
derifrån förty det var ännu eld i 
brunn, men inom en stund kom han 
igen och jag frågade vem han var. 
Är du där sade han, ja hoppa ner 
sade jag, men han tordes icke utan 
gick, tog två roer och satte ner och 
kom och tog vatten och sade att elden 
icke var så stark. Han trodde att det 
skulle finnas en nådatid för oss ännu, 
odh han sade mig att stiga upp ur 
vatnet men nu var jag nestan styf 
så jag icke kunde röra mig, men han 
tog i mig och började röra mig för 
att hjelpa mig upp ur vattnet, och 
det gick fast ganska smått för mina
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Bakre pojkraden fr. v. Bengt Lindberg, Sten Kvick, Svante Hellberg, Lars- 
Gustav Montelius. Mellanraden fr. v. Barbro Särnblad, Gunilla Nyström, 
Gudrun Jakobsson, Anna-Karin Hasmats, Eva Hägglund, Birgitta Olsson, 
Anita Bäckström, Marianne Holmström. Främre raden fr. v. Ulf Eriksson, 
Hans-Erik Hansson, Bengt Andersson, Per Gölén, Ronny Backäng, Jerry 
Carsting. Frånvarande: Åsa Strand, Palle Hag.
Lärare: Erik Bjarling.

plågor voro förfärliga. Sedan drog 
han sig upp och nu var elden öfver 
fast det var ännu mycket rök sade 
han nu. Utan att kenna efter måste 
jag taga i med mina brenda hender 
men det gick uppför fast icke så fort. 
Ja nu var äfven jag uppe och min 
första tanke var att se mina anhöriga 
men mina ögon voro så mycket bren
da att jag icke kunde se något vi
dare, men jag ville se var jag tappade 
Barnet vilket jag fann alla kläder af- 
brända. Sedan gingo vi och lade oss 
i aska för att vila oss men vinden 
blåste nu mycket kall, jag frös innan 
morgonen kom förfärligt. Jag glöm
de nämna att elden började på efter
middagen kl 4 och det brann 3 tim
mar, och Per Skarp var oskadd för 
elden gick öfver honom i gropen, 
men efven han drog i sig eld när han 
handades så att han hade dödt om 
icke han fått vatten. Han trodde att 
han var ensam på gården tills han 
fann mig i brunn. Ja det blev morgon 
och Per skulle gå till brunn att hemta 
litet vatten att tvätta mina ögon och 
han var borta för länge så att jag 
steg upp för att gå efter honom, och 
jag kom rett åt der Anna och största 
flickan lågo med afbrenda kläder 
som de skulle sofvit. O vad det var

svårt att se, och mina ögon voro så 
såra att jag just kunde titta upp. 
Snart kom Per med vatten, vi tänkte 
att vi voro de enda menniskor på 
jorden. Och medan han tvättade mig 
kommo 2 utaf våra grannar och frå
gade huru det gott om alla de andra 
voro döda. Jag pekade på de döda 
kropparna för dem, sedan gingo vi 
till järnvägen. Der kom ett tåg för 
att hemta det lefvande folket. De 
togo oss till Duluth på Lasarett, der 
var jag 3 veckor men nu är jag hos 
mor. Jag kan ingenting göra hennu, 
min venstr hand är sår och kanske 
blir i vinter. En helsning till eder alla 
der som vilja hafva någon helsning. 
Din Kusin H. Lind, Bush Point, Min
nesota.

Ja min käre Hans detta brefvet 
blir något för tungt för 5 cents så 
att jag skall skrifva och omtala till 
det nermaste för det kostar nu lika 
mycket. Jag vill omtala för eder att 
min brandskada utom min Familj går 
till mera 2000 dollers. Vi hade 2 
Hästar 10 nötkreatur 2 grisar 50 
höns, körredskap 25 tund hö 30.000 
fot bräder allt gick upp i rök, men 
om jag hade haft min familj så skulle 
jag icke ha sörjt något för det andra, 

Forts, å  sid. 75.

.ORSA SKOLTIDNING

V å r  n y a
k ö t l b e r e d n i n g s -  
m a s k i n  b l e v  e n
s u c c é !

Har Ni ännu inte provat 
vårt mörade kött, så gör 
det nu inför helgen . . .

Valters Livs a b
Tel. 401 06

Ed i mjö ro Ii 
mi kort!

Kum iug ö knäpp kort o em- 
gardn mäss Ni im i arbet öl- 
leriop. Ni sku int barä  knäppa  
döss Ni ar sn iggad  upp ikkör. 
Ar Ni inga kamera sä ändjer  
iop länger, do sku Du ä ld  nön 

ällör o gardn kux i när
Dala-Fofio

Järnvägsgatan  2 7, nido bim. 
(Orsa) Telefon 0250/400 55. Dar 
finnas e d  kameror tro 7: 75 ö 
ufter.

T illfä lle !
Vi har fått in ett litet parti 
J a c k o r  i p r i m a  g e t -  
m o c k a .  Kvalitet, modell 
och konfektionering är något  
utöver det vanliga.

Priserna är så låga  som 225: - 
och 245: -.

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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K l a s s  6  b ,  K y r k b y n

Övre raden fr. v. Leif Henriksson, Roger Orsén, Leif Skoglund, Tord Fors
man. Andra raden: Ingalill Nilsson, Elisabet Berglund, Åsa Lindkvist, 
Alva Persson, Anita Johansson, Britt Eriksson, Marianne Smids, Ulla 
Mårthen, Per Bäckström, Eva Olsson, Bengt Hjelmqvist, Lars-Erik Johans
son, Ulf Back, Jan Högvall. Sittande: Kenneth Andersson, Astrid Lofs, 
Susanne Nilsson, Ann-Christin Hansson, Kjell Broberg, Jan-Olof Hansson, 
Klas Lindgren.
Lärare: G. Montelius.
Frånvarande: Kerstin Edwall, Jannica Eldblad.

å Monark kvalitetscyklar. Upp till 50:— lägre pris!
Kom in och hör mera om våra  sensationella  prissänkningar . . .

B d lg tS S O IlS  begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

Orsa Lärarförening
höll sitt sjuttionde årsmöte den 22 
november 1965 i Nederberga skola, 
där lärarna från norra sockendelen 
stod för värdskapet.

Ur protokollet kan vi nämna föl
jande: Erik Ullström i Skattungbyn 
valdes till föreningens ordf. Daisy 
Holton undanbad sig uppdraget som 
redaktör för skoltidningen, och års
mötet godkände, ehuru motvilligt, av- 
sägelsen. Stort tack från de närva
rande för hennes uppoffrande arbete 
under många år! Någon ny redaktör 
lyckades årsmötet inte uppbringa, 
varför redaktionskommittén, dvs. lä
rarna Jan-Erik Broberg, Marianne 
Ehrlin, Johannes Hasmats, Christina 
Hjelte och Pelle Jakobsson samt an
svarige utgivaren Hjalmar Hedman, 
tills vidare själva får se till att Orsa 
Skoltidning kommer ut som sig bör. 
Årsmötet beslöt att behållningen för 
tidningen skall användas till premier 
i musikskolan, anslag till skolidrotts- 
föreningen, Slipstensloppet i norra 
sockendelen samt till fortsatt arbete 
med innehållsregistret över tidningens 
många årgångar.

Efter förhandlingarna blev det sam- 
kväm, som självfallet fick prägel av 
jubileum, i all enkelhet dock. Ma
rianne Ehrlin hade bläddrat i sjuttio- 
åringens gamla protokoll och gjorde 
åtskilliga roande tillbakablickar på 
forna tiders lärarmöten. Mötets he
dersgäster, de pensionerade lärarna, 
hade mycket att berätta, och det vi
sades ljusbilder innan hemfärden an
träddes i 20-gradig kyla.

Julpristävlan 1965
är avgjord. Och de rätta svar, som 
inkom, avslöjade följande 12 böcker 
eller sagor: Askungen. Nils Holgers
son. Heidi. Gullivers resor. Rödlu
van. Pippi Långstrump. Onkel Toms 
stuga. Pelles nya kläder. Tant Bran, 
tant Grön och tant Gredelin. Vi på 
Saltkråkan. Pelle Svanslös. Snövit. 
(Uppräknade i sick-sack-linje upp
ifrån och ned på bilden.)

Pristagare blev: 1. Ingrid Ullström, 
Skattungbyn. 2. Birgitta Ohlsén, O r
sa. 3. Karin Hollsten, Noppikoski. 
4. Ulla Montelius, Orsa. 5. Malin 
Ohlsén, Orsa.

Hs.

i r  G y n n a  
^  S k o l t i d n i n g e n s  
★  a n n o n s ö r e r !
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Språkläraren har ordet. . .  av Bm.
English spöken! / Man spricht Deutsch! / On parle francais!

Kan man lära sig ett språk på sex
tio timmar, något som utlovas i an
nonser för vissa naturmetodiska 
snabbkurser — eller tar det sextio år 
att lära sig ett språk?

Ja, det beror alldeles på. Gäller 
det att nå verklig språkbehärskning, 
dvs. förmåga att obehindrat och i 
alla sammanhang uppfatta det talade 
ordet, att läsa och förstå texter i 
varierande stilarter' och från olika ti
der och skilda ämnesområden, att 
dessutom själv ledigt och obehindrat 
kunna uttrycka sig på språket i tal 
och skrift och även detta inom vidare 
ämnessfärer, ja, då måste man räkna 
med att studera och praktisera språ
ket under mycket lång tid.

Man måste komma ihåg att ett 
språk inte bara är en livlös samling 
ord, som sammanfogas enligt ett be
stämt form-, böjnings- och satssystem 
för att tjäna som enkelt meddelelse- 
medel individer emellan. I ett språk 
finns också ett levande organiskt ele
ment, något som växt in i språket 
under århundraden, ja årtusenden, 
odh avspeglar livs-, miljö- och arbets
förhållanden, karaktär och seder, ja 
man kan säga hela själen av det folk, 
vars muntliga och skriftliga uttrycks
medel det blivit. Det är detta som 
gör, att hotade språkminoriteter kan 
kämpa så envist och stundom för
tvivlat för att få behålla sitt språk. 
Förlusten av språket blir för dem 
detsamma som att förlora en del av 
sin själ.

Om man alltså betänker vad ett 
kulturspråk är, hur det uppstått, vil
ket enastående instrument det utgör 
med uttrycksmöjligheter för såväl 
vardagslivets enklaste handgripliga 
förhållanden som vetenskapens in
vecklade tankebyggnader och vilje- 
och känslolivets allra finaste skift
ningar, är det inte då lite förmätet 
att tro, att man efter bara några års 
studier skall kunna behärska ett så
dant språk? Hur är det för resten 
med det egna modersmålet? Hur 
många finns det bland oss som kan 
säga sig i egentlig mening behärska 
det? Och med det nu sagda i minnet 
kanske man inte längre tycker att de 
nyss nämnda sextio årens lärotid fö
refaller så där alldeles orimlig. Att 
behärska ett språk är en stor konst, 
och konsten, den är ju alltid svår.

Men det finns ju olika grader av 
språkkunskap. På senare tid har man 
för övrigt börjat alltmera undvika 
detta ord i enklare skolsammanhang 
och talar hellre om språkfärdighet. 
Och här kan måhända sextiotimmars- 
altsrnativet komma in. Gäller det en 
begränsad språkfärdighet, t. ex. att 
kunna förstå och själv prestera enkelt 
vardagstal på ett främmande språk 
eller att kunna skriva ett enkelt litet 
brev, ja, då kan man faktiskt lägga 
en inte så oväsentlig grund för sådan 
färdighet på sextio timmar, i varje 
fall om eleven är flitig och timmarna 
är jämnt fördelade över en längre 
tidsperiod, exempelvis ett halvår.

I Sverige kommer snart de flesta 
ungdomar på sexton år att ha sex års 
studier i engelska bakom sig och två 
till tre års studier i ytterligare ett 
främmande språk. Och liknande är 
förhållandet i ett flertal andra kul
turländer. Med alltmer förbättrade 
undervisningsmedel och metoder, där 
läraren effektivt och systematiskt un- 
derstödjes i sitt arbete med hjälp av 
bandspelare, radio och television, bör 
fem sex års studier av ett språk ha 
bibringat eleven rätt god språkfärdig
het. Sedan länge behärskar han då 
förstås till fullo den språkliga delen 
av Beatlesrepertoaren och liknande 
genrer. Det är ju en färdighet som 
modern ungdom visat sig kunna för
värva förbluffande tidigt. De sex stu
dieåren bör också ha medfört för
måga hos lärjungen att rätt bra upp
fatta det talade ordet och att munt
ligen kunna uttrycka sig på det främ
mande språket i mindre komplicerade 
sammanhang, i varje fall på engelska. 
Vidare bör studiemödorna vid det 
laget ha skänkt sina unga utövare 
glädjen att utan större svårighet kun
na skriva ett brev och att med be
hållning kunna ta sig fram genom 
spalterna i en vanlig dagstidning el
ler sidorna i en litterär framställning 
av normal svårighetsgrad, eller med 
andra ord fört den studerande så 
långt på väg, att språkstudierna bör
jar smaka mer.

Tro nu 'bara inte, att den som skri
ver detta på något sätt vill förringa 
värdet av elementära språkkunska
per. Det är alldeles tvärt om. Jag 
anser, att detta, att alla unga män
niskor i vårt land får en enkel grund

forts. å nästa sida.

Philips El 3301
Liten fantastisktf lättskött 
kasettbandspelare. Hel- 
transistoriserad Spärr 
motfofrivillig radering 
Batteridriven. Lätt att ta 
med överallt Bilkasett 
finns."Vikt 1,3 kg. 370: — 
plus oms.

Svalas Radio 
& TV Tel. 413 50 

Kyrkogatan 8
Auktoriserad Radio- och TV-service

Nytt
för våren . . .
T ill  E r  f l i c k a :

Algots poplinkappa i 
den aktuella trenchcoat- 
modellen
Till  E r  p o j k e :

Algots blazer i lamine- 
rad je rsey i den nya 
stilen

D e t t a  f i n n e r  N i i

^  Garderoben
rät

r v . r ' '

O R S A
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VÄGEN TILL KÖRKORTET
b ä s t  g e n o m

Orsa Bilskola
— Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Kykogatan 21

Solglasögon
med polarid eller 

optiskg glas

S t i l  o c h  k v a l i t é

fR ie k .. ^ T jliö -d u p
UR ^  O P T I K  X}- G U L D

För Er som tänker

ut och sporta
har vi ännu stor sortering

sportkläder
båda i dam och her r . . .

t/fuq. Åabstsöfps
T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

f ö r  v å r p r o m e n a d e n

bl. a.
Mans, brun mocka 29: 75 
Dam, brun mocka 49: 75

Vi har även  fått in ett flertal 
S l i n g - b a c k s  i de nya
modefärgerna Carrara, Corri- 
da och Indigo.

ÄB Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 400 37

Blockflöjtexamen
En lång rad blockflöjtspelare har 

” spelat upp”  och klarat av proven 
för Diplom I. De flesta av dem har 
börjat spela något annat instrument 
i musikskolan. Följande elever hade 
spelat upp till den 25 febr.:

1008 Marita Nilsson, Kyrkbyn 4A
1009 Monika Morxus, Kyrkbyn 4A
1010 Kerstin Hasmats, Kyrkbyn 4A
1011 Monika Rosén, Kyrkbyn 4A
1012 Viola Dahl, Digerberget 4
1013 Majvor Edman, Digerberget 4
1014 Inger Jönsson, Kyrkbyn 4B
1015 Britt-Inger Holmberg, Kyrk

byn 4B
1016 Lars Fjellström, Kyrkbyn 4B
1017 Hans Holst, Kyrkbyn 4B
1018 Göran Myrberg, Kyrkbyn 4B
1019 Anders Jakobsson, Kyrkbyn 4A
1020 Barbro Dahl, Kyrkbyn 4B
1021 Lena Mineur, Kyrkbyn 4B
1022 Berit Johansson, Digerberget 4
1023 Olle Morteus, Kyrkbyn 4A
1024 Per Jonsson, Kyrkbyn 4A
1025 Erik Hedberg, Kyrkbyn 4A
1026 Ann-Sofi Parde, Kyrkbyn 4A
1027 Lena Mårts, Kyrkbyn 4B
1028 Inger Byrén, Kyrkbyn 4A
1029 Kari Gref, Digerberget 4
1030 Ann-Kristin Hanser, Digerber

get 4
1031 Ann-Cathrin Eldh, Digerberget 

4

ORSA SOCKENBIBLIOTEK
KYRKBYN -  TELEFON 410 84

Ö P P E T :  
september—maj:

Måndagar, onsdagar och 
fredagar kl. 11.00—14.00, 

kl. 17.00-20.00 
Lördagar kl. 11.00—14.00 

Läsrummet öppet även tisdagar 
och torsdagar kl. 11.00—13.00

SAGOR BERÄTTAS 
på biblioteket varje onsdag 

kl. 16.00
juni—augusti:

Måndagar, onsdagar och 
fredagar kl. 12.00—14.00, 

kl. 17.00-19.00
Lördagar stängt.

Filialer: -
DIGERBERGET
onsd., fred. . .  kl. 14.35—15.00 
SKATTUNGBYN
fredagar ............ kl. 19.00—20.00
ÅBERGA
fredagar ............ kl. 19.00—20.00

Språkläraren . .  . Forts, fr. föreg. sida.

snell maka så det är svårt att tänka 
läggande språkutbildning, är något 
som knappast kan överskattas. Tänk 
bara vilken glädje och säkerhet det 
skänker att rätt kunna uttala ett i 
vårt språk gängse främmande ord 
eller uttryck eller ett utländskt per
son- eller geografiskt egennamn. Det
ta är ofta mycket svårt utan elemen
tär kunskap om det främmande språ
kets ljudlära. Det var kanske inte så 
lätt för våra farfarsfäder eller mor- 
morsmödrar att uttala namn som 
Salisbury — Beaconsfield — Lloyd 
George —  Clemenceau — von Brau- 
chitsch —  Caillaux eller Galsworthy, 
när man aldrig fick höra dem uttala
de, bara läste dem i tidningarna.

Även begränsade språkkunskaper 
bidrar avsevärt att vidga vyerna för 
den som äger dem, att öppna vägen 
för personliga kontakter över grän
serna och att därmed leda till ökad 
förståelse för främmande nationer 
och raser. Många av er har kanske 
redan en utländsk brevvän. Om inte 
kan säkert edra lärare hjälpa er att 
anskaffa en sådan. Särskilt på engels
ka kan man skriva till de mest exo
tiska länder och ha glädjen att vara 
lika exotisk för brevmottagaren som 
han eller hon är för er.

De moderna och ständigt förbätt
rade samfärdsmedlen och vår stigan
de levnadsstandard har gjort att ut
landsresor snart nog är inom räckhåll 
för alla. Säkert kommer ni som nu är 
unga att alla — utrustade med större 
eller mindre språkfärdighet — bege 
er ut på utlandsresor och uppleva 
nöjet av vistelse i främmande länder. 
O ch kanske kommer ni också en dag 
att göra långa och spännande resor i 
böckernas värld och uppleva nya tan
kar och nya syner förmedlade till er 
av det främmande språkets tjusande 
rytmiska ordmelodi i konstfull prosa 
eller böljande dikt. I båda fallen öns
kar jag er i förväg Lycka till på re
san, eller skall jag kanske säga:

Pleasant journey! Gluckliche Reise! 
Bon voyage!

Bm.

F r i t i d s o m r å d e t s

bastu:
Torsdagar: Damer 18 — 21.30 
Fredagar :  Herrar 17 — 20
Lördagar :  Herrar 07 — 09

"Vinterbadartröff"
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BÖRTI ESTJOSÖM

Börti Estjosöm bruk wi fo fi momo 
ajti skojön mi tjimå sö döm fo jåtå. 
Men i sumär skånt o dit nö. Jen 
sumår do add momo jenå kattö sö 
jättöd Lotta. Döss o skulld fo ungar 
do låg o när wöss ini jen skrubb. 
Men nu ar o jenå kattö sö jettör Kur- 
re. Ed i jen angorakatt men momo 
köllör onå fär Lissmiss.

Carina Eriksson, 
Klass 2

N Ä R  VI GJORDE SOPPA

Karin var hos mig och vi hade 
ingenting att göra. Men då fick Ka
rin en idé, vi skulle göra saft. Karin 
sa att vi skulle plocka hallon och 
vinbär. Karin och jag plockade och 
plockade, sen gick vi hem till mig 
och rörde ihop saften och silade den. 
Men egentligen sa jag att man skulle 
koka saften, för jag har sett när 
mamma gör saft. När vi hade gjort 
saften klar skulle vi dricka upp den. 
Det var inte gott. Men jag fick en 
idé, vi skulle lägga i kex, men det 
blev ändå klenare. — Vi går ut, sa 
Karin, för jag tycker det är synd att 
vara inne när det är så fint väder. 
Karin sa att vi skulle ha i gräslök. 
Jag sa att vi skulle ha i både gräslök 
och sallad. Sen skulle vi äta det, men 
när jag smakade på det mådde jag 
illa. Karin sa att vi skulle slå ut sop
pan. — Vi slår ut den så mår vi inte 
illa, sa Karin. Och så slog vi ut den. 
Karin och jag skrattade, för vi skulle 
ju göra saft.

Marie Ivars, 
Klass 2

GUM M AN O C H  EKORREN
Det var "en gång en gumma som 

bodde i den stora skogen. En dag 
kom en ekorre som inte visste om 
att det bodde en gumma i huset. När 
ekorren kom närmare huset tyckte 
han det luktade gott. En sån tur han 
hade. Dörren stod öppen så han kun
de smita in i huset. Där stod gum
man och lagade mat. Goddag, god
dag, min lille vän, stig in! Men det 
skulle hon aldrig sagt för ekorren 
blev så rädd och sprang sin väg och 
kom aldrig mer tillbaks till det lilla 
huset i den stora skogen.

Anna-Pia Olsson, 
Klass 2

V ÅR  KALV

Den 12/1 1966 fick vi en kalv. 
Hon var rätt så liten. Men pappa sa, 
att det skulle nog bli en bra ko. 
Mamman till kalven är en mycket 
bra mjölkko och brukar få bra kal
var.

Kalven ska heta Pia. Hon tycker 
om att suga på fingrarna. Det gör 
alla våra kalvar. När hon ska ha 
mjölk, måste man stoppa fingrarna i 
munnen på henne och doppa handen 
i mjölken. Därför är det viktigt att 
låta kalvarna suga på fingrarna.

Pär-Olov Nissa, 
Klass 5

Teckning: av Elisabet Setterlund, klass  5

Vårnytt
i klänningar och hattar

Dahls Eftr.
Tel. 401 91

Orso
Lastbilcentral

utför alla slags transporter. 

Telefoner 404 30, 404 31

B r ö d e t  s o m  f i n n e r  
a l l t  f l e r a  k ö p a r e  . . .

C. G. NYSTRÖMS
Bageri & Konditori Tel. 400 38

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 OO

Steinmann
Piano modell 108

ren och vacker ton 
k j exakt och behagligt anslag 
5$- tekniskt högvärdigt 
5$- elegant, modern formgivning 

mångårig garanti 
Xj- populärt pris

— Allt i musik

F:a Piano-Nisse
— Nils Klockar — 

O r s a  406 04 M o r a  12173
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När vi sitta 
i vår bänk . . .

Teckning: av Birgitta Friberg, klass 2
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Till Eder tjänst 
i Holen och M ässbacken

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02 
M äss backen , tel. 500 42

Inför
våffeldogen . . .

Våffelmix 
till sparpris

Eko *  Eko *  Eko

FRU EKORRES STÄDDAG
Det vår en gång en ekorrfamilj, 

som bodde i ett ihåligt träd. En dag, 
när herr Ekorre var på jobbet och 
ekorrbarnen var ute och lekte, hittade 
fru Ekorre på, att hon skulle ha städ
dag. Så tog hon ut trasmattorna och 
började piska. Sen hängde hon dem 
på en gren. Så tog hon fram skurhink 
och trasa och borste och sen började 
hon att skura. Så tog hon ner gardi
nerna och tvättade dem och sedan 
hängde hon upp dem på sitt kläd
streck. Sen satte hon sig tillrätta i 
en skön fåtölj och tog sin stickning. 
Efter en timme reste -hon på sig. Hon 
tänkte ta in gardinerna. Men när hon 
kom ut hängde inte gardinerna på 
klädstrecket. Vad nu då? tänkte fru 
Ekorre. Men sen lugnade hon sig och 
tänkte att dom har nog blåst ner. Så 
skuttade hon ner ur eken, som hon 
bodde i. Men inte låg gardinerna på 
marken heller. Då gav sig fru Ekorre 
ut för att leta. När hon gått ett 
stycke stannade hon förfärad, för på 
fru Mullvads klädstreck hängde hen
nes gardiner. Oj, vad fru Ekorre blev 
häpen! Just då stack fru Mullvad ut 
sitt huvud genom dörren. Vill du 
komma in och få en kopp kaffe? Ja, 
tack, sa fru Ekorre. När fru Ekorre 
hade satt sig på en stol och fru Mull
vad hade serverat, frågade fru Ekorre 
var hon hade köpt gardinerna, som 
hängde utanför hennes hus. Jo, sa fru 
Mullvad, de hängde strax utanför 
ditt hus, så jag tog dem, för de var 
så fina. Det var mina gardiner, sa 
fru Ekorre argt. Ursäkta, men det 
visste jag inte, sa fru Mullvad. Men 
om du vill kan du få tillbaka gardi
nerna. Det ville fru Ekorre.

Birgitta Lillpers, 
Klass 1

Påskdekorationer
★

Leksaker
-k

Hemslöjd
★

Musik 
& Hemslöjd
G. Ktockar Tel. 403 20

N Ä R  VI ÄTER I SKOLAN
Vi går till matbespisning och äter 

mat. Då är klockan tio minuter över 
tio. När vi kommer dit, får vi ställa 
upp oss på två raka led. Sedan får vi 
gå in och sätta oss vid matborden. 
Då serverar tanterna mat till oss. På 
borden ligger knivar och gafflar och 
det står muggar på borden. Vi får 
skinksås till mat. Jag tycker om kött
bullar. Men jag tycker inte om fisk
pudding. Men ibland kommer magis
ter Montelius och frågar om det är 
någon som har tappat nån nyckel.

Torbjörn Hansén, 
Klass 3

V ÅR A  LIN G O N PLAN TO R

Det var min klasskamrat Marie, 
hennes lillasyster Stina och jag. När 
vi planterade lingon i potatislandet 
så gjorde vi så här. Vi tog och hacka
de upp lingonplantor ur dikeskanten. 
Sen tog vi och hackade upp jorden, 
den var ganska hård för det var näs
tan höst. Så tog vi vitmossa och satte 
ner i jorden, sedan tog vi lingonplan
torna och satte ner dem i jorden. Och 
sen vattnade vi lingonplantorna. Jag 
undrar om de där lingonplantorna är 
kvar i vår när snön smälter.

Karin Arvidsson, 
Klass 2

EN HÄST TILL V Ä N
Det var en tidig morgon, då jag 

vaknade av ett gnäggande. När jag 
tittade ut, stod en häst på gården 
och betade. Jag sprang ner och kläd
de på mej. Sedan gick jag ut. Jag 
vågade först inte gå så nära hästen, 
för jag kände ju inte igen den.

Men när jag sedan tittade närmare 
efter, såg jag ju att det var Flora.

Då sprang jag in och tog några 
sockerbitar och en brödbit. När Flo
ra hade fått sockret och brödbiten, 
tog jag en stol och klev upp på ryg
gen. Och då satte Flora igång att 
springa. Jag styrde henne genom att 
dra i manen.

När vi kom fram till gården, där 
Flora bor, stod stalldörren på vid 
gavel. Flora hade tydligen sparkat 
upp den. Nu ställde jag in henne i 
stallet och gav henne litet havre. Se
dan gick jag till Sven och talade om 
för honom, att Flora hade sparkat 
upp stalldörren och sprungit sin väg. 
Sven tyckte, att jag varit riktigt 
duktig, som kunnat föra henne till
baka.

Bengt Lundberg, 
Klass 6
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Teckning: .ORSA SKOLTIDNING

OM  JAG VORE REKTOR
Om jag vore rektor skulle jag vara 

ganska sträng. Men barnen skulle 
slippa klimpen på matbespisningen. 
Fröken skulle läsa i slutet av varje 
timme. Varje dag skulle man ha en 
prattimme och mindre läxor. Alla 
barn skulle få äta snask på rasterna.

Anna-Karin Hjelmqvist, 
Klass 2

RÄVJAK T
Det var en kall decembernatt, då 

Johan och Finslov satt i lagårdsfönst- 
ret och passade på räven. Nu hade 
de setat där i tre .timmar och kikat 
och kikat, men ingen räv hade synts 
till. Plötsligt hörde Johan en duns 
borta vid svinstian. Finslov flög upp 
som ett skott. När han kom fram 
till svinstian ropade han: ” Grisarna 
har sluppit ut!”  Johan tittade ut mot 
gården, och där stod det två grisar 
och grymtade, och du må tro, att det 
blev ett jagande. Johan jagade den 
ena grisen och Finslov den andra. 
Johan hade tur med sin gris, för han 
kastade sig efter den och tog tag i 
bakbenen. Nu återstod en gris, men 
den sprang så fort, att de fick lov 
att skjuta efter den och Finslov sköt 
en fullträff mitt emellan öronen. Sen 
slaktade Johan och Finslov grisen och 
fick massor av julskinka.

Jan-Erik Arvidsson, 
Klass 5

EN TUR RUNT BORÅS 
DJU RPARK

I parken i Borås har jag varit flera 
gånger. Där har djuren stora områ
den. Först ser man storkar, ankor, 
änder och svanar. Det finns både 
sång- och knölsvanar.

Längre upp betade en stor älg och 
i samma inhägnad sprang rådjur om
kring. Det fanns två hyenor. De har 
kortare bakben och längre framben. 
Geparden låg nästan jämt och sov i 
skuggan. Strutsen, antiloper, zebror, 
elefanter och giraffer är i samma in
hägnad. Aporna är de roligaste dju
ren tycker jag. De hoppar och klätt
rar i träd.

När Eva kom med mat, blev de 
glada. Det var hårt bröd, som de 
doppade i vattnet. Och till efterrätt 
fick de ett äpple. Björnarna var de 
sista djuren. De åt blåbär och rötter. 
När vi kom till utgångspunkten, fick 
jag rida på en vit liten ponny. Ekor
rarna var så tama, att de åt ur hän
derna.

Eva Thuresson, 
Klass 5

EN D A G  I SKOLAN 
En dag sa fröken, att hela klassen 

skulle få försöka att göra dockor. Vi 
skulle göra en kulla och en mas. Jag 
blev väldigt glad när fröken sa det, 
för jag har aldrig gjort det förr. Vi 
tog två piprensare och så snodde vi 
dem så att det blev till armar och 
ben. Sen lindade vi smala tygbitar 
runt hela kroppen. Och så satte vi 
på en flirtkula till huvud. Sen mo
dellerade vi dockorna, och så fick 
de ligga och torka. Bägge mina doc
kor ligger och torkar nu.

Lena Jemth, 
Klass 3

EN YRVÄD ERS-DAG 
I dag snöade det så mycket, så vä

gen var alldeles igensnöad. Då kom 
det en snöplog och plogade. Nästan 
alla människor skottade. Snöflingor
na var så stora och vita. Vid elva
tiden blev det yrväder. Då kom det 
en traktor och plogade. Vid sextiden 
slutade det att blåsa. Då gick barnen 
ut och gjorde snögubbar och snögrot
tor, och männen skottade.

Bengt Andersson, 
Klass 5

Teckning: av Ulla Wallmark, klass 5

Vårnyheter
i dam- och herrskodon 
inkomna!

FIN N P ER S  Skoaffär
Tel. 402 32

Advokaten
C U R T C A R L S T R Ö M

ORSA

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

Kontorstid 9.oo — 17.oo

Allt för 
påsken

V ä l s o r t e r a d
s n a b b k ö p s b u t i k !

Stackmora Handel
Tel. 403 22

LILJAS Damfrisering
Borngärdet

M aja-G reta  Holting
Tel. 403 06
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Inga-Lill Eriksson, klass 3



ORSA SKOLTIDNING.

SNÖGUBBEN

En morgon när jag vaknade var 
det fem grader varmt. Då tänkte jag, 
att jag skulle göra en snögubbe. Jag 
gick ut och rullade tre klot i olika 
storlekar. Den största satte jag un
derst, sen de andra i följd, till sist 
gjorde jag armar på den. Snögubben 
var tjock. Den hade kolbitar till ögon 
och en morot till näsa. Sen fick han 
en kvast i ena armen och så var den 
färdig. Där stod den i en månad och 
sen blev det vår. Då började snö
gubben smälta. Den tappade kvasten 
och solen sken hela dagarna och till 
slut var det inget kvar av snögubben.

Jan-Ove Holmberg, 
Klass 3

EN SAGA

Det vär en gång en fattig man. 
Han visste inte vad han hette. Han 
visste bara att han föddes på andra 
världskriget. En dag frågade han en 
präst om han kunde få ett namn. 
Då sa prästen: Har du inte fått något 
namn? Då ska du komma hem till 
mig i morgon. Sen blev det morgon 
och mannen kom till prästen. Jag 
undrade i går kväll om du kunde 
heta Erik Nilsson. Då sa mannen: 
Det kan jag heta. Då fick mannen 
ett namn.

Sen levde Erik Nilsson i många, 
många år.

Per Montelius, 
Klass 2

ANDERS NÄS

Glasmästeri
ORSA

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar

Ett parti
SKINNVAROR

till bottenpriser . . .

Ring så hämtar vi 
Eder päls för som- 
sommarförvaring!

Skinn- och p ä lsva ro r  
Orsa, tel. 403 88

Orsa Begravningsbyrå
(Enå Snickeri) Tel. 40078, 402 16

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

& KIOSK
ÖL Sj- Läskedrycker Kaffe 3$ Glass Sj- Juice

— träff
punkten i 
påsk
brådskan

Varma
och
grillade
rätter

2$ Saft

EN TROLL-SAGA

Det var en gång ett litet troll, som 
bodde långt, långt inne i en skog. 
Han hette Manfred. Manfred bruka
de fiska i Trollsjön. Han hade ett 
pimpelspö, som han metade med. 
Hans pappa hette Truls, och hans 
mamma hette Tusse. Tit, tut, så var 
sagan slut.

Jan Bäsén, 
Klass 3

EN H U N D
Mina kusiner har en hund som he

ter Jack. Han ser ut som Beatles. 
Han är så snäll. Ibland kommer han 
ill till far-mor. Då får han en socker
bit.

Gunilla Johansson, 
Klass 1

Dikt: SPÅR-SNÖ

Haren skuttar undan räven med sin 
list.

Räven letar men ger upp till sist. 
Haren bara skrattar, håller sig på 

knä,
söker sedan upp ett lä.

Gunnar Eriksson, 
Klass 2
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.ORSA SKOLTIDNING

F R E  U 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

GUMMI- 
verkstad
•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin
•  Oljor

Orsa
Ringcentral
A lf  Andersson
Tel. 403 55

Amerikabrevet ■. . Forts, från sid. 7.
*

om att mista henne och barnen, men 
de äro alla Lyckliga och väl inberga- 
de i Abrahams sköte, Hustru och 3 
flickor 2 gossar, men det är ändå 
mycket långsamt för mig fast jag vet 
att de äro frälsta. Och jag är icke 
ensam som blef lemnad på detta sett 
utan det är många i samma tillstånd, 
det är omkring 1000 menniskolif som 
gick åt i samma eld. Denna eld öde
läde många byar ty det var ingen 
vanlig eld utan allting var såsom ett 
eldhaf. Det kan ingen tänka sig detta 
som icke såg det, icke eller kan jag 
med penna beskrifva för eder för det 
dundrade liksom ner oskaii går utaf 
elden i luften. Ja det blir nu att börja 
med två tomma hender igen men jag 
hoppas att Gud skall hjelpa mig, för 
det fodras att vara stark för om icke 
det så vore mitt förstånd förlorat. 
Det är mycket pröfvande men Her
ren vänder allt till det Besta.

Ja en kär helsning ifrån mig. Jag 
är frisk fast alla trodde att jag skulle 
dö på Lasarettet, och mina största 
plågor äro nu öfver och mor systrar 
helsa till eder alla. Ursägta min käre 
Hans att jag varit försumlig med 
skrifningen. Vi voro tänkta att taga 
Porträter så att ni skulle få någon, 
men nu blef allt förby. Hoppas att 
ni äro alla friska der hemma och en 
hjertlig helsning till din Moder ifrån 
Oss alla.

Nu må du försöka att studera ut 
detta bref med tålamod för mina tan
kar äro spridda — Adjö. Skrif något 
vidare för jag vill nu försöka att sva
ra med det första.”

Bj.

Teckning: av Mats Risveds, klass 1

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik 
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri 

Tapetserareverkstad 
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 IT A  VVS- 
F A C K M A N N i N

= WESSTRÖMS
rörlednings ab  

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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ORSA SKOLTIDNING__________

Skolnytt
Ny musiklärartjänst för Mora 
och Orsa

Kommunalfullmäktige i Mora och 
Orsa har godkänt resp. skolstyrelsers 
förslag om inrättande av en gemen
sam musiklärartjänst. Läraren på den
na tjänst skall vara villig och kunnig 
att leda orkestrar av olika slag samt 
tjänstgöra som instruktör i de orkest
rar, som förut har ledare. Han skall 
vidare arbeta för att elever, som slu
tar i musikskolan, går över till or
kestrar för äldre. Beträffande utbild
ning skall han vara expert på blås- 
instrument. Lönekostnaderna fördelas 
mellan kommunerna i proportion till 
lärarens hela tjänstgöring inom resp. 
kommun. Timfördelningen mellan de 
båda kommunerna skall fastställas för 
en termin i taget.

Entledigande
från tjänsten i Hansjö har folkskol
lärare Britta Ambrosiusson begärt och 
erhållit. Hon tjänstgör nu i Vamhus 
kommun. På hennes tjänst i Hansjö 
har förordnats stud. Birgith Olsson 
från Mora.

I Kyrkbyn tjänstgör folkskollär. 
E. Cederlund denna termin i obs.- 
kliniken och som vikarie på Ceder
lunds tjänst har utsetts stud. Birgitta 
Andersson, Gustafs. Cederlund åter
går nästa läsår till sin vanliga klass.

Skolorganisation
Länsskolnämnden har fastställt an

talet ordinarie tjänster för folk- och 
småskollärare till 13 Fo-tjänster och 
11 So-tjänster. Detta innebär en 
minskning med 5-Fo-tjänster och 
oförändrat antal So-tjänster.

Länsskolnämnden har vidare be
slutat att de efter O. Abrahamsson 
och H. Belin lediga tjänsterna skall 
indragas fr. o. m. 1 juli 1966, att So
tjänsten i Hoten skall förflyttas till 
Stackmora och att So-tjänsten i D i
gerberget skall förflyttas till Kyrk
byn.

Kommunen har vidare tilldelats yt
terligare en specialläraretjänst fr.o.m. 
nästa läsår.

Armbondsur
Solglasögon
U r m a k a r e
G U S T .  H E L G E S O N
Jä rnvägsga tan  27 Tel. 408 05

Upplaga 1.700 ex.

Slutligen har länsskolnämnden med
givit, att-de efter V. Hamrin i Trun- 
na och L. Löfh i Holen vakanta 
tjänsterna får återbesättas med ord. 
lärare fr.o.m. 1.7.1966.

Grundskolan förberedes
Skolstyrelsen har uppdragit åt två 

särskilda kommittéer, en för lågsta
diet och en för mellanstadiet, samt 
skolbiblioteksrådet att utreda frågor 
om nya läroböcker för grundskolan, 
klassbibliotek, lärarfoibliotek m. m. 
enligt ett av skolchefen uppgjort PM.

Ordförande i lågstadiets kommitté 
är småskollär. Christina Hjelte och 
i mellanstadiets folkskollär. G. Jal- 
king.

Högstadiebyggnaderna
Ansökan om statsbidrag och igång- 

sättningstillstånd för högstadiebygg- 
naderna ingavs i november 1965.

Till byggnadskommitté har valts 
skolstyrelseledamöterna Knut Edmar
ker, ordf., Herry Borgquist, Gudrun 
Eriksson, Erik Svan och Göthe Ors 
med skolchefen Hj. Hedman som sek
reterare. Vidare ingår rektor Enar 
Jonsson som adjungerad ledamot i 
kommittén.

Skolstyrelsen har även utsett fö l
jande konsulter för bygget: för VVS- 
arbeten K. G. Eklunds Ingeniörsbyrå, 
Stockholm, för elektr. arbeten Ing.- 
firman Bergman & Co AB, Stock
holm, och för statiska konstruktioner 
ing. Stig Forsberg, Stockholm.

Ing. Claes Soldh, Mora, har åtagit 
sig att vara huvudkontrollant.

Torrvåls och Holens småskolor
kommer fr. o. m. nästa läsår att in
dragas och lågstadiet förläggas till 
Digerbergets skolhus. Detta var pla
nerat redan vid grundskoleutredning- 
en 1963. Meningen var då, att vi 
skulle få a-form, dvs. en lärare för 
vardera årskursen. Emellertid har 
barnantalet inom området nu sjunkit 
så mycket, att vi trots sammanslag
ningen endast kan få b-form. Och i 
Torrvålsområdet blir barnantalet så 
lågt fr. o. m. nästa år, att vi inte får 
ha två småskolor inom området. Det
ta sista sagt som en upplysning till

Cyklar,
Mopeder
av ledande märken till lägsta 
priser . . .

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

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1966

dem som undrat, varför skolorna 
skall centraliseras, när det ändå inte 
blir bättre skolform.

I norra Orsa
blir det nog också centralisering om 
ett par år. Barnantalet sjunker oro
väckande.

Folkskollärare Hans Ivars
har valts till lärarkårens representant 
i skolstyrelsen för resten av mandat
perioden.

Fria skolmåltider för gymnasister
Då vissa grannkommuner infört 

fria skolmåltider för gymnasister 
fr.o.m. 1 jan. d.å. har skolstyrelsen 
föreslagit fullmäktige, att även Orsa 
skall gå in för samma förmån. Tidi
gare har Orsa varit generösare än 
grannkommunerna, då både real- 
skolelever och yrkseskolelever haft fri 
mat här. Genom att grannarna nu tar 
det stora steget att på en gång ta med 
alla elever t.o.m. gymnasiet, måste 
Orsa följa med.

Det är för övrigt ganska olika med 
de sociala förmånerna i kommunerna. 
Vid besök nyligen i en stor industri
stad i ett grannlän erhölls upplys
ningen, att de först detta läsår börjat 
med bespisning och att bespisningen 
var behovsprövad. Endast de elever, 
som hade mamman borta i arbete på 
dagarna eller som hade många sys
kon, fick äta på bespisningen.

Ny modern diskmaskin
skall i sommar installeras i Kyrk
byns bespisning. Därigenom beräknas 
driftskostnaderna sjunka avsevärt.

Hj. H-n.
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