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Så var det år 1898
U nder m itt arbete på skolmuseet sor

terade jag upp innehållet i en låda från 
Kallmora skola. E tt tag tänkte jag tippa 
hela lådinnehållet i sopsäcken. D et ver
kade vara rena skräpet.

Dess bättre plockade jag ett papper i 
taget ned i säcken. Och det var tu r det. 
Ty nästan nere på lådbottnen hittade 
jag  något mycket intressant.

D et var ett smutsigt, 20-sidigt, 80 år 
gammalt häfte, gjort av itudelade folio- 
ark. D är har 1898 års elever i sista folk
skolklasserna, klass 3 och 4 ( =  nutida 
klass 5 och 6), skrivit var sitt stycke om 
förhållandena i skolan och socknen. Nå
gon -—- av stilen att döma läraren Karl 
W ennberg —  har tydligen h itta t häftet 
år 1930 och försökt ta  reda på vad det 
blivit av de olika eleverna samt anteck
na t detta för var och en.

W ennberg berättade även om häftets 
innehåll i en uppsats i O.S. M en då det 
gått 40 år sedan dess och en ny genera
tion växt upp, tror jag  det är berättigat 
a tt nu återge häftets innehåll. Och det 
ska vi göra ordagrant.

I slutet på häftet berättar skolans lä
rare, den kände H.L. Larsson (1866— 
1940), hur häftet tillkommit. Larsson 
skriver:

”Skrifvelserna äro affattade af under
tecknad, men skolbarnen hafva skrifvit 
hvarsin del af dem för a tt visa stilprof. 
De hafva äfven tagit liflig del i valet af 
upplysningar. U nder innerlig bön och 
och önskan, a tt Herren fortfarande så
som hittills ville hålla sin skyddande och 
välsignande hand öfver vårt land och 
vart folk samt befrämja alla goda före
tag, särskilt sådana som afse folkets lyft
ning i andligt och lekamligt afseende, 
hafva vi på detta sätt velat gifva våra 
efterkommande en vänlig hälsning. Her
ren är vår tillfykt och starkhet från släk
te till släkte.

Kallmora den 25 maj 1898 
H.L. Larsson”

”D å grunden lades till Kallm ora folk
skolhus inlades i en glasflaska, som till
slöts väl, skrifvelser af innehåll som de 
förestående; omkring flaskan lindades 
2 ex. Svensk läraretidning, 2 ex. T id
ning för Falu län och stad, 2 ex. Mora 
Tidning och 2 ex. Svenska Morgonbla
det, alla af nytt datum ; paketet inlades 
i en låda af zinkplåt, och denna låda 
inmurades i grundpelaren under spislar- 
na i skolsalarna. E tt järn, som med en 
ögla sticker u t u r denna grundpelare, vi
sar hvar lådan ligger.

Kallmora i september 1898 
H.L. Larsson”

Och så ska vi ta  del av skolbarnens 
” stilprof” . För att underlätta läsningen 
ändrar jag  stavningen till den i vår tid 
använda. H j. H-n.

G randen till detta skolhus grävdes hös 
ten 1897 och lades våren 1898. H and
landen Ors Erik Ersson i Kallm ora har 
åtagit sig grunden på entrepenad för 
2.500 kronor. Då var H.L. Larsson från 
Järna lärare i folkskolans övre avdelning. 
I lägre avdelningen var småskollärarin
nan Anna Björklund från Fredshammar 
lärarinna. Alma Sandberg från Falun 
var lärarinna i småskolan. Erik Blad i 
Kallmora var skolrådsledamot samt leda
mot i skolhusbyggnadskcmmittén.
H aga Emil Eriksson. Klass 4. 12 år 
(1930: i Amerika)

Folkskola inrättades i Kallmora år 
1893. Förut gingo barnen i Skatlungbyns 
folkskola. Folkskolan hölls i småskole- 
huset, som står på andra sidan vägen 
nordost härifrån. I  början var skolan 
fyraklassig, men 1897 blev barnantalet 
för stort (56 st.), varför mellanskola för 
1 :a och 2 :a klass inrättades. Mellansko- 
lan hålles i Erkapers Erik Erssons gård 
i Kallmora i en sal, som är 5,7 m lång, 
5,3 m bred och 2,6 m hög. Småskolan 
hålles också i hyrd stuga. Folkskolan är 
8 m lång, 7,6 m bred och 3,1 m hög

(avser tydligen skolsalen; avskrivarens 
anm .).
Emil Bjöklund. Klass 4. 12 år. (1930: 
förvaltare i Sunne)

U nder vårterminen 1893 var småskol
lärarinnan M aria Björklund från Freds
hammar lärarinna i folkskolan. På 
hösten samma år blev folkskolläraren J. 
A. D. Ruinneé från Jäm tland lärare och 
var det tills hösten 1895, då nuvarande 
läraren tillträdde tjänsten.
John Carlsson. Klass 4. 12 år. (1930: 
död)

Skolområdet utgjorde Kallmora och 
Fredshammar. Barnantalet var år 1893 30 
st., 1894 43 st., 1895 49 st., 1896 45 st., 
1897 56 st., 1898 48 st. I småskolan var 
barnantalet 1898 25 st.
Johan A. Holmstrand. Klass 4. 13 år. 
(1930: kalkbruksarbetare i Kallholn)

Följande läroböcker användes: Luthers 
Lilla Katekes med utveckling, stadfäst 
genom Kungl. Maj :ts Nådiga Cirkulär 
av den 11 oktober 1878. (läses utantill 
hel.) Biblisk historia för folkskolan av 
Wilh. Norlén och Fr. Lundgren. (De 
flesta berättelserna läses utantill.) Läro
bok i Fäderneslandets historia för folk
skolan av C.T. Odhner pris 50 öre. Geo
grafi för folkskolan N :r 1 av S. Alm- 
quist pris 50 öre. Roths Skolatlas N:o 3, 
pris 50 öre. Lärobok i Naturkunnighet 
av H jalm ar Berg och And. Linden, N:o 
1 pris 75 öre. Dessa böcker läsas ej u tan 
till, u tan innehållet blott utfrågas.
Mats Anna Ersdotter. Klass 4. 11 år. 
(1930: fm  Edman, Arbrå)

Som innanläsningsbok användes läse
bok för folkskolan, nionde upplagan. 
Dessutom användes som övningsböcker: 
Praktisk räknelära för folkskolor av J. 
E. Johansson, Hela tal pris 50 öre, Bråk 
pris 50 öre, Lärobok i modersmålet för 
folkskolor av W. Norlén, Svensk upp-
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satsskrivning på skolans lägre och meller
sta stadier av G. Cederschöld och V. 
Olander, pris 25 öre, Folkskolans eie- 
mentarbok i modersmålet N :o 1 av K. 
O. Sjölander, pris 50 öre, Barnens sång
bok, en- och tv&stämmiga sånger, av Jul. 
Hammarlund, pris 75 öre.
Pållack K arin Persdotter. Klass 4 .1 1  år. 
(1930: fm  J. Trygg, Norslund, Falun)

O vannämnda läroböcker, utom kate
kes och biblisk historia samt räkneböc- 
ker, utdelas gratis, i ex. till varje barn. 
Övriga böcker är skolans tillhörighet. 
Skolkassan bekostar också alla skriv- och 
ritböcker, bläck, pennor, radetgummi. 
grifflar och tavlor, pennlådor och linja
ler. Barnen hava endast a tt bekosta sig 
katekes, biblisk historia och psalmbok. 
De fattigaste barnen få också dessa böc
ker på skolkassans räkning.
Styfvers Anna Andersdotter. Klass 4. 12 
år. (1930: fru Wik, Kalmora)

I skolan finnas väggkartor över Sve
rige och Norge (1 med och 1 utan nam n), 
Europa, Asien, Afrika, Norra Ameri
ka, Södra Amerika, Östra halvklotet, 
Västra halvklotet, Palestina, Bibelns län
der. Jordglob, himmelsglob, tellurium, 
över 100 planscher över djur, växter, 
människokroppen, berglager m.m., små 
planscher som förebilder för teckning,

fysikaliska apparater, 1 orgel pris 250 
kronor, 1 svensk flagga. Summan för all 
materiel utgjorde 1897 över 2.000 kr. I 
allmänhet torde väl landsbygdens skolor 
ej vara så väl försedda med undervis
ningsmateriel. Men så är det också Orsa 
med sin fond på 10.000000 kr. som köpt 
och äger den.
M aria Engström. Klass 4. 12 år. (1930: 
död)

Läsningen börjar kl. 8.45 f. m. med 
psalmsång, bön och bibelläsning. Kl. 
12— 1 hålles middagsrast, och skolan 
slutar.kl. 4 e.m. Mellan varje lärotimme 
hålles 10 min. rast. Som läroplan för 
Orsa skolor är föråldrad, följes i huvud
sak 1889 års normalplan. Ny läroplan 
och reglemente för Orsa är under u tar
betning.
H ilda Persson. Klass 4. 11 år. (1930: Gift 
med en stenhuggare utanför Stockholm)

1 Kallmora börjar nationaldräkten 
mycket bortläggas. I Skattungbvn bibe- 
hålles den bäst. I allmänhet hava m än
nen i hela Orsa avlagt knäbyxor, men 
vitvästar (jackor) och förskinn äro ännu 
mycket vanliga. K vinnorna bibehålla 
dräkten bättre än männen, men även 
de begagna ganska allmänt tröjor av 
modernt snitt. De svarta, rynkade kjolar
na och de svarta eller blå med breda,

röda tvärränder försedda förkläderna, 
”magderna”, begagnas allmänt av in
födda, och även många inflyttade hava 
skaffat sig och bära dessa plagg. På som
maren får man se orsakullor, klädda i 
vit ”iverdel ö äsklä” (överdel och hals
kläde). Orsamål talas allmänt.

Ju t Kerstin Hansson. Klass 3 . 1 1  år.
(1930: fm  Engström)

Före 1897 var den årliga lästiden 26 
veckor. 1897 och följande år 30 veckor. 
Läsåret började med vårterminen. . . . 
U nder potatisupptagningen gjordes van
ligen ett uppehåll 1 vecka, vilken sedan 
återlästes efter terminens slut. År 1897 
var antalet frånvarodagar för alla barnen 
på grund av sjukdom 204, med lov 295, 
utan  lov 0.
H anna Borgström. Klass 4. 11 år. (1930: 
död)

Halvars Lars Larsson

En egendomlighet för Orsa är, a tt 
budkavlar ännu ofta kringsändas. Om 
t. ex. en sammankomst, en bystämma e.d. 
skall hållas, skrives underrättelse därom 
på ett papper och sändes från den ena 
gården till den andra. O fta är papperet 
insatt i en kluven träspjäla. Ursprung- 

Ports. å sid. i4.

Senaste nytt
med stort urval av klänningar, 
kjolar och blusar i aktuella mo
deller, färger och kvalitéer. Även 
ungdomliga i 20-serien.

DAHLS EFTR.
Tel. 40191

Vi utför. . .
VÄRME-, OLJE- och SANITETS-
INSTALLATIONEFt
EKONOMITRIMNINGAR

Nilsons Rör AB • Orsa
Tel. 400 35, 423 17
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I O.S. nr 2/76 fanns en artikel av 
Pelle Jakobsson om de gamla orsaknek- 
tarna Kwäk, Drig, Modig och K att. En 
läsare från annan ort har funnit denna 
artikel mycket intressant. Men hon und
rar, hur soldaterna kunde ta sig sådana 
konstiga namn.

Det var ju  under ”indelningsverkets” 
tid  (alltså före år 1901) så, a tt soldater
na anställdes för en viss rote. Och han 
fick då det namn, som hörde till denna 
rote. Min far var en av de sist anställda 
” stamsoldaterna” vid Dalregementet. Han 
hette Olof Nordlander. Då han anställ
des på roten nr 25 vid Gustafs kompani 
år 1895, fick han samma namn som före
trädarna på denna rote. Han blev nu 
soldaten n r 25 Hedman, Olof. Från re
gementet meddelades till pastorsämbe
tet i hans hemkommun, a tt han antagits 
som soldat och erhållit nytt namn. Och 
prästen hade bara a tt införa nam nänd
ringen i kyrkboken. Före anställningen 
hade prästen också fått yttra sig om hans 
vandel.

Att namnen ibland är lite märkvärdi
ga kan man hålla med om. Det skulle

väl inte vara så roligt a tt få heta Frusen, 
Gucku, Näsvis eller Örfil, som är några 
soldatnamn från M ora och Älvdalen.

I Orsa fanns 84 soldatrotar. I Orsa 
sockenbeskrivning finns namnen på deisa 
enligt 1714 års soldatrulla för Orsa 
Kompani. För läsare, som inte har till
gång till sockenbeskrivningen, ska vi 
meddela namnen på dessa rotesoldater. 
Vissa namn ändrades senare, och änd
ringarna anges inom parentes.

Skattungbyn: Jute, Stark (Sträng), 
T jäder (Blank), Liten, Skata (Stor), 
Tenning (H öst), Rask, Hammar. 
Kailmora: Tång, Rännare (Ros), Dun- 
clerhake (K allm an), Dambare (Damm). 
A berga: Quäk (Ehn), T rätdryg (Trygg), 
Modig, K att (Norberg).

Slättberg: Bältare, Frimodig (Fri),
Ståbi, Skarp, Feijen, Snäll, Ryss, Traf- 
vare (Blixt), Gök.

Stachmora: Ståhle, Bröms. Tattare
(Asp), Fläck, T räfat (L ilja), Trogen.

Mickelvål: Pims (Q uick), Tysk, Skytt.
Torrvål: Lapp, Stör.

Manskör i Orsa?
Förr hade vi en livaktig manskör i 

Orsa. M en verksamheten har nu legat 
nere i c:a 20 år, främst på grund av 
ledarbrist.

Skulle vi inte kunna sätta igång igen? 
Nu måste vi förstås börja från början, 
så Du behöver inte vara någon rutinerad 
körsångare för a tt våga anmäla Dej. 
Men vana sångare är förstås också väl
komna. Det brukar vara mycket trevligt 
a tt sjunga i kör, inte minst i manskör.

Är Du intresserad av sång, så kom 
med Din anmälan till manskörens ordf. 
Gustaf Helgesson, tel. 406 07, eller sekr. 
Nisse Helgesson, tel. 402 74.

BONZO

Det var en gång en hund, som hette 
Bonzo. H an hade varit hos kötthandlar’n 
och knyckt ett ben. Sedan bar det av 
nerför Vasagatan och förbi torget.

Bonzo kommer fram till en bro. Där 
stannar han och flämtar, han titta r ner 
i vattnet, och får se en annan hund. 
Hans ben var mycket större och saftigare. 
Då tänkte Bonzo:

—  Tänk om jag  hade haft det där 
benet. H an skulle just ta  det, då han 
tappade sitt eget ben. PLASK!

D är låg Bonzos ben i vattnet och flöt 
med strömmen. D är stod nu Bonzo och 
såg på sin egen spegelbild.

Den som gapar över mycket
mister ofta stora stycken

Maria Roos, 
åk 6

Oljonsbyn: Öm , Fyrboll (C larinett), 
Stenberg, Springare (Borg), Bryggiare 
(B randt), Brus, Spanjor.

Holen: Tupp, Ullbock, Styfver.
Lunden: Råbock, Grund, Sturk.
Hansjö: Luth, Dundercartou (K ratz), 

K aija (N orm an), Hacka (Söder), Naf- 
vare (Sköld), Sträfling, Friare, Spän- 
nare (W ik), Black, Menlös (K rantz), 
Strömstare (Ström ), Efling.

Vångsgärde: Giers (Engström), På- 
lack, Rågeet (L ind), Grå.

Rosentorp: Rullbusk (K äck).
Kyrkbyn: Snabb, Kiöpman, Kalmar- 

knekt (D ahl), Flatterskalle (Fjell), Glad 
Alltidglad, Svan, Kox (Bäck), Frisk.

Maggås: Loom (Lif), Snitt.
Stenberg: Aborre, M ört,Pam p (H ägg).
Sundbäck: Wiborg.
Wiborg: Spaderknekt (Sten).
Kårgärde: Gullbrand.

Hj. H-n.

på väg
m ot renare miljö

OK
lågbly-bensin

finns hos

O K
Dala-Gävleborg
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Orsas storspelman av Pelle Jakobsson
Den 20 maj i år är det jäm nt hundra 

år sedan spelmannen Gössa Anders An
dersson föddes. Av föräldrarna i Holen, 
Gössa Anders d. ä. och Hassis Anna (bör
dig från Born), ärvde gossen fin musi- 
kalitet och stort intresse för den tidens 
låtar och visor. Redan som sjuåring bör
jade han hantera fiolen. Flit, envishet, 
lyhördhet och noggrannhet i förening 
med nyssnämnda musikalitet ledde till 
a tt Anders ganska snart blev en välsedd 
spelman, där låtar behövdes.

Med tiden kom Gössa Anders a tt bli 
något av en rese bland spelmän, och 
han blev känd och aktad långt över 
sockengränsen.

Mycket skulle här kunna sägas om 
vår storspelman, men eftersom vi i vår 
tidning genom åren skrivit åtskilligt om 
honom (se nedan), nöjer vi oss med att 
erinra om

att Gössa Anders var en traditions
bärare av stor betydelse till yngre 
generationers spelmän, 

a tt han i sitt minne hade en impone
rande stor repertoar av låtar, både 
från Orsa och andra socknar, 

a tt han långt innan Orsa Spelmans
lag bildades på 40-talet, verkade 
i lagspel tillsammans med andra 
spelmän, bland dem dottern Anna 
och sonen Anders,

a tt han erhållit snart sagt alla högre 
utmärkelser en spelman kan få. 

a tt han är väl dokumenterad i skrift, 
på band, skiva och film, 

a tt han som människa var stabil, vär
dig och ödmjuk.

Gössa Anders gick ur tiden 1963. Be
gravningen ägde rum i Orsa kyrka. 
Hans gode vän Axel Hambraeus officie- 
rade och sade bl. a.: ”Du var vår soc
kenmusiks borne hövding, men du var 
något mer än spelman. Du var en in
karnation av den mänskliga finhet, av 
den själsstorhet och hjärterenhet, som 
lyfter musiken upp till en högre tjänst” .

Gössa Anders

Hundraårsm innet av Gössa Anders’ 
födelse kommer självfallet a tt manifeste
ras, främst av våra spelmän. I lämplig 
tidpunkt beräknas också den i ett före
gående nummer av O. S. näm nda skivan 
med orsalåtar komma ut.

För den, som vill läsa m era om Gössa 
Anders, ges här några tips. De fem förs
ta  avser artiklar i skoltidningen.

Daisy Holton: En mästerspelman,
O. S. nr 2/1948

Erik Moraeus: Om låtar och spelmän 
i Orsa, n r 1/1951

M årten Ohlsén: Gössa Anders 80 år, 
n r 2/1958

Axel Hambraeus: Vad är det fina med 
Gössa Anders? N r 3/1963

Pelle Jakobsson: V allåt och polska, 
ett referat av nedanstående, n r 4/1975

Jannes Karlsson: Gössa Anders —  en 
orsaspelman och hans låtar (Dalarnas 
museum, Falun, 1975)

Åsa Persson: Fiolmusiken i Orsa — 
en levande spelmanstradition (Sthlms 
univ. 1974)

Dessutom text och noter i Orsa-delen 
av Forslunds verk Med Dalälven . .. ,  
Nils Anderssons Svenska lå tar samt 
Orsaboken, del III.

Pelle Jakobsson

p.'l.l ffiT?j .111 I FRAM
TIDENS TV!
□  Kallt chassi ger längre livslängd och 

bättre driftsäkerhet.
□  Fjärrkontroll Telecontrol 1600 med 

elektronisk programsökning, fjärr- 
manövrering av idealbildsinställning 
och programmerbart digitalur för
utom alla övriga funktioner för bild- 
och ljudinställningar.

□  Förberedd för framtida bildskärms- • 
inkopplingar t. ex. text-TV.

Piano-ESlisse

M usik

Radio ■ T V

Tel. 4C6 04

Språngs...
när det gäller färg, 

vägg och golv.

SPK Å t\(iSFÄ lM ;x|
O r sa , te l. 4 0 3  40

Glöm ej 
examenskortet

i färg och svartvitt

Hoffmanns foto
Järnvägsgatan 11, Orsa.

Tel. 0250/416 30

Butiken med det stora sortimentet

Välkommen till Er

närbutik!
Fri hemkörning!

Mässbackens
Handel
Tel. 500 42

Hos

Klockars
Tel. 403 20

finner du 
B Y G G 
S A T S E R

B Å T A R  

B O L L A R  

och mycket annat trevligt 
i leksaker och hobbyartiklar!
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Ny tjänsteman av J.B—m
Efter påfallande många turer harO rsa 

begåvats med en tjänsteman på kultur
sidan. Denne heter Lars Lundqvist och 
tjänstgör under titeln kulturassistent se
dan den 1 mars i år. Efter a tt ha gått 
på inskolning en tid på biblioteket har 
han nu installerat sig i sitt tjänsterum 
i Gamla Posthuset.

Lars är 27 år och född och uppvuxen i 
Kaukan ( =  Karlskrona). Han flyttade 
efter avslutad skolgång till Lund och 
Stockholm och studerade konst, musik, 
film, teater, etnologi. Jobbade sedan 
i studieförbund som cirkelledare i film, 
teater, dram a och video. H an har regisse
rat amatörteatergrupper i Stockholm 
och ägnat sig åt uppsökande verksamhet 
med film och teater, drama på ungdoms
gårdar, fritidshem och vårdhem. Skolan 
är honom inte heller obekant, både låg
stadium och förskola. V idare har han 
arbetat på Skansen och Stadsmuseum. 
Ja3 som synes har han hunnit med både 
det ena och det andra, och då har jag 
ändå inte nämnt, a tt han även har dra- 
mapedagogisk utbildning.

V ad vill han då satsa på i Orsa? Jag 
skall här rakt upp och ner skriva ner 
det, som han sagt mig: ”Barn och ung
dom, drama, teater, film, samverkan 
mellan skolor och kultur av olika slag, 
varierande utställningar, konstutställ
ningar och debattutställningar t. ex. fort
satt utveckling av hembygdskulturen som 
en viktig del av Orsas historia.”

Ovanstående ligger Lars närm ast och 
berör i hög grad skolan. Visst finns det

Elevrådsrutan

Orsaskolan 19 april
Hejsan!
Det är elevrådet som skriver igen.
Nu börjar det äntligen bli vår, och då 

blir det operation Dagsverke, d. v. s. ele
verna är ute och jobbar en dag och får 
betalt.

Så jag  tänkte, a tt jag skulle skriva 
lite om planeringen. Allra först började 
vi med a tt fråga eleverna på skolan. M a
joriteten ville ha Operation Dagsverke.

Då pratade vi med tillsynslärare Rolf 
Eklund och studierektor Enar Jonsson. 
Dom sa, a tt det gick bra, och då bestäm
de vi a tt genast p rata  med Sven-Olov 
Bjärkmar, rektorn i Orsa. N är vi fått

andra saker, som det bör satsas på ock
så.

Viktigt är, a tt det inte är han ensam 
som gör det eller det, u tan det hela mås
te ske i samverkan mellan politiker, fö
reningar, skolor osv.

Viktigt, viktigt: De som har idéer och 
vill göra olika saker inom kulturområdet 
får gärna ta kontakt och komma till ho
nom med sina förslag.

Lycka till i arbetet med kulturen, 
Lars!

Vi hoppas att till nästa nummer, hös
tens första, kunna presentera den nye 
skolpsykologen. Vad vill han och vad 
har han för ambitioner?

J .B — m

klart besked, började vi ( =  styrelsen) att 
planera.

Först bestämde vi dag. Det blev den 
27 april.

M en pengarna, som vi får in, vart ska 
dom gå? Det röstades i alla klasser och 
bestämdes, a tt pengarna skulle gå till fri
tidsgård. Men sen kom vi på en bättre 
idé.

D et skall ju  införas hemrum (alla 
klasser får varsitt klassrum) till hösten. 
Tänk om vi skulle låta pengarna gå till 
möbler o. dyl.

Det blev omröstningar i klasserna, och 
det bestämdes; a tt 7 :orna och 8:orna 
skulle jobba för hemrummen och 9:orna 
för en studieresa.

Men hur skulle vi ordna jobb till ca 
290 elever? Vi måste sätta in en annons 
och sätta upp affischer. Tillsammans 
med Rolf Eklund och skolvärdinnan 
Ingrid Hjelmqvist skrev vi en annons
text. Vi gjorde också stenciler, som gick 
u t till elever, föräldrar och affärer. Sen 
var det bara a tt sätta sig ner och ta 
emot alla beställningar på jobb. Dom 
började strömma in genom lappar från 
stencilerna och genom telefonsamtal.

En dag kom också några personer från 
pressen. Dom intervjuade oss och tog 
kort.

N är jag nu skriver, vet jag ej, om vi 
får jobb till alla elever. M en det hoppas 
vi på.

N är jag skriver nästa gång, berättar 
jag om hur det gick med operation 
Dagsverke, hur mycket pengar vi fick 
in m. m.

Tack för den här gången!

Hälsningar från Maria i elevrådet

ORIGINAL

J&J Mjuk-JEANS
Nya sortens jeans för vuxna!
Nya sortens jeans. Fäller inte. Skrynklar inte. Krymper inte. Lätta att tvätta. Alltid 
som nya. Inga påsydda reklam-lappar. Finns i alla storlekar!

PS. Vi har även
JACKOR, VÄSTAR, TRÖJOR o. SKJORTOR 
av samma fabrikat. HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

URVAL •  KVALITÉ •  SERVICE
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das ett litet rum, en liten berså skulle 
man kunna kalla det. Sälgens krona lik
nar en grön jättesvamp, som reser sig 
mot himlen. T rädet fanns där också, 
när jag  var liten3 och jag minns hur bil- 
kuna (faster) satt uppkrupen i trädet 
och tog löv. Nog var trädet mindre då, 
men i m ina barnaögon var det minst 
lika stort och väldigt som det står i dag. 
Den lilla bersån var m itt hemliga rum. 
D it tog jag ofta min tillflykt. D är bodde 
jag med mig själv och m ina innersta 
tankar och drömmar. Jag kände trygg
heten i det levande trädet.

G reta Jakobsson 
Gumman i trädet. Teckning 

efter gammalt foto: Kaisa Bäcklund

Solen spelar inne i sälgen.
Sommaren är så lång, så lång, 
när man är liten och har gömt sig 
i sälgens armar.
De ropar och ropar 
där hemma på gården:
”Var är du någonstans, flickebarn? 
M en jag kryper ihop 
alldeles för mig själv 
i sälgens armar.
Ingen vet var jag är.
Jag är alldeles för mig själv 
inne i min sälg.

Levande träd av Greta Jakobsson
V ad gör gumman i trädet? Som en 

stor fågel sitter hon där uppe och ploc
kar bland löven. Det är just vad hon 
gör, hon plockar löv. Så gjorde man 
förr för a tt dryga ut fodret till kreatu
ren. M an tog löven av rönnar, sälgar 
och björkar. D etta förfaringssätt kallas 
lövtäkt och var alltså förr i tiden en nöd
vändighet. D ärför var man också rädd 
om ” sina” träd. M an visste precis, hur 
många lövträd det växte runt de egna 
ägorna.

I ett stenröse 200 m från vår gård i 
Mickelvål står en väldig sälg. Den har 
sju stammar i en ring. Inuti ringen bil-

Soli spilär ini selldrun.
Sumårn i sö löng, sö löng 
mäss3n i litn ö a gämt si 
ini arma o selldrun.
Dem röpa ö röpci 
dån em-o gar dim:
”Oar i du nögär, kull-ung?33 
M en i krop ijop 
o el fär mi sjövan 
ini arma o selldrun.
Ind jun  oet o ar ik i.
Ik  i oel fär mi sjövan 
ini måjna selldru.

Välsorterad
NÄRHETSBUTIK
Stackmora

Handel
Tel. 403 22

Välj kvalité när Du köper hem
slöjd och presenter. Gå till

Nu även skjortlinne, tråd och 
magdgarn till Orsa-dräkten.

Järnvägsgatan 15, tel. 413 32

Toyota
Alfa-Romeo

BMW
Jeep

Alltid bra, begagnade 
bilar i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 420 15

Orsa-dräkt
För Er som tanker sy bar 

v i alla tillbehör:
Kläde i alla färger. Hemvävda 
band. Bomullsväv. Mälor. Moll
skinn. Tråd. Vita strumpbyxor.

För herrarna:
SVARTA HATTAR i rätt modell
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Till en dag
värd att minnas . . .

Konfirmations- 
och exam ensgåvor

(Utah. r~ökP dup cAfB
Tel. 400 90

Orsa Sparköp 

2
LÅGPRISBUTIKER

med förstklassiga varor

Mors
Dags

blomman
finner Ni hos 

A  A

BENGTSSONS

Tel. 418 40

Lee och S ilverdollar

Jeans
i denim och manchester. 

Många olika modeller.

Lee-jeans även för 'killar'.

Välkomna i våra nyrenoverade 
lokaler.

Ekipera med kvalité

ua. Å akssons
^ T E L .40021 O R S A

Hambraeus 
på skiva av Um

Alla som känner prosten Axel Ham
braeus -—- personligen eller genom hans 
böcker —  kan nu glädja sig å t ytterli
gare en dokumentation av hans konst
närliga utflöde. Orsa-bördige Anders 
Hanser har på en LP-skiva samlat någ
ra  av prostens mera betydande musik
verk. För utförandet svarar välkända 
musikprofiler ur prostens egen orsa- 
vänkrets: romanssångerskan Hanser Lina 
Göransson med maken Erik samt riks- 
spelmannen Pelle Jakobsson. Dessutom 
medverkar den s. k. Backa-kvartetten, 
(med anknytning till prostens malungs- 
tid) bestående av Gerd Backa Eriksson, 
violoncell, Mikael Eriksson, viola, och 
paret Anna och Inge Thorsson, flöjt och 
violin.

Musikdirektör Erik Göransson spelar 
ett orgelverk, Prélude solennel från år 
1928, och ackompanjerar Hanser Lina 
i ett antal finstämda romanser. Backa
kvartetten spelar låtar och psalmmelo
dier i skira, folkliga arrangemang, och 
Pelle Jakobsson framför låtar på spilå- 
pipa och violin, bl. a. den stämningsfulla 
Grunubergslåten. Prosten läser själv tex
terna till sina tonsatta dikter och för
medlar ett avsnitt u r sin självbiografiska 
bok Myrens höst.

Skivomslaget visar en fotografisk ex
posé från olika epoker av prosten Ham
braeus’ levnad. Vi får m öta honom i 
rollen som präst, musiker, författare och 
privatperson. Det samlade resultatet av 
Anders Hansers produktion ger oss en 
helgjuten -bild av en intressant och 
mångfacetterad personlighet, älskad för 
sin folklighet och respekterad för sina 
djupa konstnärliga yttringar.

Um

Orsas
billigaste bensin?
Alltid ett fin t köp att köra till Fina

Frick & Bergman
Tel. 406 96

Närbutik som är öppen när andra 
har stängt. . .

Fullständig bil
verkstad • Allt 
inom däckservice 
Tvättmaskin som 
tvättar, vaxar 
och torkar bilen

Simkunnigheten 
i Orsa av J. E. Broberg

Svenska livräddningssällskapets läns- 
förening i D alarna ger varje år u t en 
sammanställning av simkunnigheten i 
årskurserna 3— 6. Till vår glädje har 
Orsa kommun flera år haft en av de 
högre simkunnighetsprocenten i länet —  
så även 1977.

Vi har förmånen av en fin tempererad 
utomhusbassäng, en användbar inom- 
husbassäng och energiskt arbetande sim
lärare och simtränare.

De senaste åren har kommunen dess
utom tillvaratagit möjligheterna ännu 
bättre genom att låta icke simkunniga 
elever få undervisning under skoltid. 
Låt oss dock inte stoppa opp i tron att 
allt är så bra det kan vara. Vi hade 
1977 93,11 %> simkunniga, medan vi 
1975 hade 96,04 °/o —  alltså en klar 
nedgång. Jag  har en vädjan till Er för
äldrar: Se till a tt era barn kommer till 
sommarens simkurser!

J. E. Broberg

Prishöjning
Nu är det tyvärr dags att höja priset 

på vår tidning igen. Liksom alla andra 
publikationer drabbas också vi av diverse 
kostnadsökningar i samband med utgiv
ningen. E tt överslag av de två sista num 
rens ekonomi för 1977 ger vid handen, 
a tt vi ham nat på minussidan —  förlust 
alltså —  och det är ju  inte så bra.

D ärför har du, som köpt detta  exemp
lar, få tt betala en femtioöring mer än 
du är van vid. Vi hoppas a tt du inte 
tycker det är för mycket. M en tänk efter 
och jäm för med andra tidningar, så ska 
du finna, a tt vi trots allt ligger ganska 
lågt vad gäller priset.

Vi på redaktionen hoppas att prisök
ningen ska bidra till, a tt vi ska kunna 
”stå på egna ben”, d.v.s. u tan ekonomsik 
hjälp av skolstyrelsen.

Du, som läser tidningen och gillar 
den, kan också hjälpa oss. Säkert har 
du släkt och vänner på annan ort. Varför 
inte förära dem ett nummer av skoltid
ningen då och då? Av erfarenhet vet vi, 
a tt orsabor ”i förskingringen” gärna lä
ser artiklar, i synnerhet sådana, som 
handlar om Orsa förr och nu samt barn
uppsatserna.

Lösnummerpriset är num era 2.50, och 
helårsprenumerationen kostar 12 kr.

Red.

ie Gynna 
ie Skoltidningens 
ie annonsörer!
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Äk 5 - 6  Stackmora

Åk 5: främre raden: Åke Klarkvist, Michael Gref, Hans Sinders, Anders Enm alm , 
Sven Hinders, Michael Löhf, Lena Mängs.
Åk 6, bakre raden: Anna-Karin Löhf, Annelie Burman, Catharina Persson, Lotti 
Lind, Anna-Karin Jemt, Mats Jönsson. Lärare: Kjell Enmalm

Foto: Allan Berglund

Åk 5 - 6  S kattung by ra

Främre raden: Elsie Nordström, Malin Persson, Carina Skoglund, M arita Öberg, 
Stellan Tegnér.
Bakre raden: Anna Eriksson, Maria Fläck, Madelen Hansson, Susanne R öjd, Mikael 
Olsson. Frånvarande: Katarina Johansson och Marie Hansson. Lärare: Erik Ullström

Foto: Allan Berglund

M änniskor jag m ött av Hj. Hedman

4. Då storjägaren Bladén 
sköt en kaffepanna.

På ägorna nedanför gårdarna i byn 
Mickelvål gick storjägaren Bladén med 
sin bössa. H an hade gått länge u tan  att 
se något villebråd. Och nu började det 
bli ganska skumt. H an var just på hem
väg.

Då upptäckte han en tjäder, som satt 
på en åkerren. (Sedan säden skördats, 
hände det a tt tjäd rar uppsökte sädes- 
skylarna och åt av säden). Mycket för
siktigt försökte Bladén komma så nära, 
a tt han kunde skjuta. Och det lyckades 
så småningom. H an lyfte bössan och 
siktade. D å först såg han riktigt, hur 
mörkt det var. H an kunde knappt se 
siktet.

Men det kunde inte hjälpas. H an var 
så nära, a tt det knappast kunde bli 
bomsko tt. H an tryckte av. Konstigt! 
T jädern vippade till men satt kvar. Bäst 
a tt skicka iväg skottet i andra pipan 
också. Han tryckte av igen. T jädern 
vippade till än en gång men satt fort
farande kvar. Nu började jägaren ana, 
a tt inte allt stod rä tt till. H an gick 
fram för att undersöka bytet.

M an kan förstå hans förvåning, då han 
upptäckte, a tt han inte skjutit på någon 
tjäder. Det var istället Jönsås-fars ”kaf- 
fepetter” , som blivit pepprad m ed två 
hagelskott. Den liknade nu mer en kaf
fesil än en kaffepanna. Jönsås-far hade 
under dagen arbetat på sin åker. Och 
eftersom han skulle fortsätta dagen efter, 
hade han läm nat kaffekokaren kvar på 
åkerrenen.

Jag  tror inte, a tt någon såg Jönsås- 
fars reaktion, då han dagen efter fick 
se sin kaffepanna. A tt Bladén höll sig 
undan och att han höll tyst om saken 
kan man förstå. Efter någon tid berätta
de dock Bladén historien för en annan 
bybo, och det dröjde inte länge, förrän 
alla visste, vem kaffepannj ägaren var. 
H ur Jönsås-far och Bladén sedan gjorde 
upp affären är en annan historia.

Hj. Hedman

0250 / 409 00

Till Eder tjänst i Holen! 
Fri hemkörning!

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02
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ETT FLYGANDE TEFAT
En na tt var jag ute och gick. Helt 

plötsligt ljusnade det till! Jag blev rädd. 
Jag gnuggade ögonen. Det blev inget 
bättre. Jag  såg ett tefat. Jag blev skräck
slagen. Jag sprang in. Och ingen var 
hemma. Jag blev mer rädd. Jag ringde 
till pappas jobb. Ingen svarade. Jag gick 
ut. Jag såg tefatet. Det hade landat och 
det kom u t några lysande marsvarelser 
eller vad det var.

Anders Dahlberg, 
åk 4

SK OLTIDN IN G
När jag ska skriva till Orsa Skoltid

ning, vet jag  inte, vad jag ska h itta  på. 
M an sitter och tänker och tänker. Det 
är så svårt a tt h itta på något. Jag 
undrar, om jag kommer med. Och så 
när skoltidningen kommer, ser man efter, 
men man har inte kommit med. D å blir 
man besviken.När fröken säger, att 
det är dags att skriva till Orsa skol
tidning, skriver man alltså förgäves. När 
man ska sälja tidningarna, så frågar folk, 
om man har kommit med. — Nej, säger 
jag sorgset. Då säger de: —  Det var väl 
synd. —  Ja ; säger jag. Sen går man där
ifrån.

Bosse Thuresson, 
åk 4

I SOMRAS

I somras var jag  och tre flickor till 
och tältade. Vi tältade vid en sjö. 
Första natten sov vi bara några timmar. 
N är vi vaknade, så gick jag och en, som 
heter Lena, och badade. De två andra 
stannade uppe. De skulle bada senare. 
V attnet var iskallt, men det var ju  inte 
så konstigt. Klockan var ju  bara 5 på 
morgonen. Men när man hade varit i 
en stund, blev det ju  skönt. N är alla 
hade badat, så blev vi hungriga. Då 
skulle vi koka ägg. Det blev minsann in
te så lyckat. Vi skulle koka äggen i en 
kaffepanna, för vi hade ingen kastrull. Vi 
gjorde upp en eld och satte på äggen. 
M en vi glömde att ta  tid på dem.
Vi visste inte om äggen var klara, så 
Lena tog upp ett och knackade hål på 
det. Det var inte klart. Äggulan och vi
tan bara rann ut. Då tog jag ett nytt 
ägg och la i det. De fick koka ett tag 
till. N är jag tog av dem, var de spruck
na. Fast de gick a tt äta ändå.
Efter äggen skulle vi koka te, så jag gick 
och sköljde ur pannan. M en tydligen

inte riktigt, för när jag skulle servera 
det, så kom vattnet u t u r öppningen i- 
stället för genom pipen, fördär satt en 
bit av ett ägg. När vi sen skulle dricka 
teet, så var det bara ljummet. Vi hade 
tydligen värm t det för lite. På natten så 
var det några killar, som kastade bollar 
på tälten, så det blev ingen vidare sémn 
den natten heller.

K atarina Johansson, 
åk 5

NÄR VÄREN K O M M ER

Seglet fladdrar i västanvind 
Göken gal i högan lind 
Bäcken porlar så m untert fram  
under alarnas stammarm

Ute i häcken slår sippor ut 
Långa vintern är nu slut 
Solen skiner på allt som gror 
Ute i hagen går korna.

T EX T : Carina M arita 
M ELO D I: Vem kan segla

Hans Peterson V å r e n  ä r  h ä r !
Låt oss inspirera Er, vi har massor av Liljor, Dalia-
rötter, Gladioluslökar, Anemoner, Pioner, Liatris m. m. W > 
Välkommen!

P e u g e o t  samt beg. bilar i 
i skilda modeller och pris
lägen.

Älvgatan 62
M O R A , tel. 100 00 Leve ni us B lom m or orsa,tei.4oo92
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När vi sitta i vår 
bänk . . .

Teckning: överst - S t e fan Andersson, 
åk 5 

underst - Katarina 
Nirs, klass 2
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M IN  FÖRSTA UTLANDSRESA

Jag har länge längtat efter a tt få åka 
utomlands. En morgon när jag vaknade, 
talade mamma om, a tt vi skulle åka till 
Laspalmas den 28 januari. D å blev jag 
jätteglad. V i skulle åka flygplan, och 
det var första gången, som jag flög.

N är vi kom fram till Las palmas, så 
hade jag ont i magen. Vi fick åka i en 
huss fram till hotellet, där vi skulle bo. 
Vi hade två rum. Jag, mamma och 
Yvonne sov i samma mm , men Annica 
och pappa sov i det andra rummet. Vi 
kom fram på natten, så vi fick gå och 
lägga oss nästan på en gång.

På morgonen när jag vaknade, visste 
jag inte, var jag  var, men sen när jag 
låg och tänkte, så kom jag i håg, att 
jag var i Las palmas. Vi hade en bal
kong utanför vårt ram , så vi kunde stå 
och titta  u t på playan. Det var jätte- 
mysigt tyckte jag. Inga-Lisa, O la och 
Jonny, som gjorde sällskap med oss, bod
de en våning över oss. De hade ingen 
balkong, inte Annica och pappa heller. 
När vi åkte hem, så hade jag så ont 
i magen och huvudet, så jag  visste inte,

vad jag skulle göra. Sen när vi skulle 
landa på Arlanda, så hade jag  ont i öro
nen också.

N är vi hade landat, så åkte vi buss 
till Bollnäs, och därifrån åkte vi bil hem 
till Ola, Inga-Lisa och Jonny. Sen åkte 
vi hem.

Ingela Överbring, 
åk 4

L IV ER PO O L FC

Om inte Liverpool Football Club fanns, 
skulle jag inte kunna leva.
Den bildades år 1892 och valdes in i 
div. 2 1893. De spelade sin första liga
m atch 1894, som de vann med 2— 0. De 
spelade så bra  det året, a tt de gick upp 
i div. I. Nu, på 70-talet, spelar de lika 
bra, ja  om inte bättre. De är 70-talets 
bästa klubblag i Europa. De har vunnit 
ligan tre gånger under detta decennium, 
1972— 73, 75— 76 och 76— 77. De har 
vunnit FA-cupen, UEFA-cupen och Eu- 
ropa-cupen för mästarlag men aldrig liga- 
cupen. Till kvartsfinal har de tagit sig, 
men inte längre. Men nu, säsongen 1977

— 78, har de tagit sig till finalen för att 
möta Nottingham Forest. När ni läser 
det här, har de redan spelat. Matchen 
sänds i TV. Några andra fakta om Li
verpool: Deras hemmaarena heter An- 
field Road. Bakom västra målet på An- 
field finns en stor ståplatsläktare, ”The 
K ap” . 23.000 entuastiska och humoris
tiska supportrar står där och hejar fram 
sitt lag till seger.

Liverpool har, som de flesta andra 
lag, e tt smeknamn. Liverpools är ”The 
Reds” och ” PoolY’. ”The Reds” kom
mer av deras dräkt, röd trö ja med vit 
kraglinning och vita manschetter, röda 
byxor och röda strumpor. Sin rekord
seger har de mot norska Strömsgodset, 
11— 0. Rekordförlust mot Birmingham, 
1— 9.

Liverpools manager heter Bob Pais- 
ley. H an blev ”Manager of the Year” 
1976 —  77. En Liverpool-spelare blev 
”Footballer of the Year” . H an heter 
Kevin Keegan. H an spelar nu i Ham- 
burger SV i Tyskland.

Liverpool-spelarna heter just nu Ray 
Clemence, Emlyn Hughes, Phil Neal, 
Joey Jones, Steve Heighway, Jimmy Case, 
David Johnson, David Fairclough, Alan 
Hansen, Ray Kennedy, Terry Meder- 
mott, Tommy Smith, Craeme Souness, 
Kenny Dalglish, Phil Thompson och 
lan  Callaghan. John Toshack har också 
spelat i Liverpool, men har nu gått till 
div. IV  klubben Swansea, där han är 
spelande manager.

D et finns mycket mer a tt skriva om, 
men det får inte plats i er tidning, så 
jag slutar nu.

Mikael Myrlund, 
åk 6

Telefon 402 08

ET LÄNS' BANKEN
DALARNA
—  HEM M ABANKEN

I Dalarna -  För Dalarna!
ORSA tel 402 66. Exp-tider månd-fred 9.30— 15.00, torsd även 15.00— 18.00

Inför

skolavslutningen
många trevliga nyheter för både 

pojkar och flickor.

Barngarderoben
Tel. 402 19
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D JU R  O CH  NATUR.

Lon är sällsynt i vårt land. Den har tof
sar på öronen. Den bor i stengrottor. Lon 
är köttätare. Den äter rådjur.
Jag känner igen en katt, som heter Mis
san. N är hon blir arg så ger jag henne en 
leksaksapa. D å börjar hon riva och 
bita i den, men efter ett tag så ger hon 
upp.
Kanske lodjuret är lik Missan?
De är ju  släkt.

Anneli Borg, 
åk 2

*

Björnmamma och hennes ungar gick i 
skogen. De plockade svamp, bär och röt
ter. I stackarna arbetade myrorna med 
gräs och barr. De gjorde sig också i ord
ning för vintern.
M ånga myror dog under björnmammans 
och hennes ungars ramar.
Björnmamman sa åt sina ungar:
— Nu får ni klara er ensamma. Leta på 
ett eget ide och kryp in. Jag  kan inte 
klara av er längre. Ni är fjolårsungar. 
Jag får nya ungar i idet, då jag sover. 
Så gick hon ifrån dem. Stackars små un
gar! De fick själva leta sig e tt ide.

Marie Gilljam, 
åk 2

HÄXAN LABAN

Det var en gång en häxa, som hette 
Laban. V arenda kväll spökade Laban i 
ett höghus hos M aria och Lotta.

En dag, när de var borta, var ett fön
ster öppet. Hon klättrade in. Hon gömde 
sig under deras sängar. N är de kom hem, 
satte de sig vid bordet och tog sig lite 
te och smörgås. De tittade på TV. De 
gick in i sitt rum och tänkte lägga sig, 
men då kom HÄXAN.— Stå still, annars 
mördar jag er, sa häxan.

Hon tog dem och ströp dem. Men då 
kom deras mamma och pappa hem. Häx
an hoppade fort ut genom fönstret, snub
blade, men klarade sig. Hon kutade fort, 
fort, fort hem. Efter den natten vågade 
hon aldrig komma dit mer.

Marit Berglöf Helen Toregard, 
åk 3

VALBORGSMÄSSOAFTON

På Valborgsmässoafton var vi till maj- 
brasan och fyrverkeriernas land. Det var 
väldigt roligt och lite soligt när de fjutta- 
de på fyrverkeriet. Som tu r var kom det 
inga häxor, men häxpipor var det gott 
om. Plötsligt kom det e tt fräsande ljud, 
som skar genom mörkret.

Det var verkligen otäckt. Nu såg jag, 
a tt det var en vit råtta. Den jagade mig 
ända hem. Just då jag öppnade dörren 
så small den bara några cm från huvu
det, men då sprang jag  och la mig i 
sängen. Det var den jobbigaste Valborgs
mässoafton, jag har varit med om.

Göran Sundin, 
åk 5

AJ, AJ, AJ . . .
I slöjden tog jag en nål 
för a tt laga ett pyttelitet hål.
D å stack jag  mig i min hand 
och fick så ont i min tand.

Ronny Tylén, 
åk 4

VARFÖR ?
Åh, Åh. . . varför är det såhär?

När man börjar skolan är allt så roligt. 
M an får nya kompisar, leker och tar 
allt på skoj. Åren går och man blir äldre 
och äldre.

Jag  går i ”nian” . O rkar inte bry mig 
om betygen längre. Gör det jag orkar 
prestera, mer är det inte. M an orkar ba
ra inte sitta över läxböckerna jäm t.

Vi måste väl ha någon frihet också?! 
Livet i skolan är en press.

M an stoppas in i Maskinen.
Den ställs in på nio år och dras åt 

hårdare och hårdare år för år. Tills man 
till slut inte orkar mer.

M an måste förstå de som förstör, brå
kar, skriker. . , ja  över huvudtaget inte 
är som man SKA vara i skolan. N är man 
inte orkar med längre utan blir arg och 
ledsen så måste man väl avreagera sig 
på något sätt. Eller hur?

Prata? Ja. . . men om ingen lyssnar

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31 Rörfirmornas
Riksförbund

Idéer för bätSre VVS . . .

Entrab Rör AB
Hans Rabcnius
Tel. 0250 / 511 00, säkrast efter kl 17.oo 
Swälasgården, 790 74 Skattungbyn

Installationer, Värme, Sanitet, Reparationer, Olje-service
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Och här kommer sista v in terb ilden . . .

Fotografen Anders Lind ”fångade” de här snöbollskastande flickorna vid Grå
vägen i Slättberg år 1906. V i har lyckats identifiera de flesta, som från vänster 
är: Bogg Kerstin, Ors Anna, Snubb Kerstin, okänd, Laggar Anna (fram åtböjd), 
okänd, Bengtar Anna, Laggar Kerstin, Näs Anna och Snubb Anna. Bengtar Anna 
Lindbeck har lånat ut originalet och fotografen Marco Pliiss har reproduceat.

Teckning: överst Anders Samuelsson, Di 3 A underst - Kristina Roos, åk 3

När majkasen brinner 
och vär kör en klämmer i 
da ar varen förbi.

Anja Sundberg, 
åk 3

U TFLY KTEN

I går var vi u t och gjorde en utflykt. 
Vi hade korv och skidor och choklad. 
Vi grillade korv och drack choklad Vi 
åkte skidor i Hornberga-spåret. Några 
olydiga pojkar hade smällare med sig. 
Fröken blev arg på dem. D et var roligt 
på utflykten.

Karl-Erik Lind, 
åk 3

Orsa Trafikskola
■—  Inge Nyman  —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

O R S A  K Ä T T IN G
Telefon 420 20 

ORSA

ANDERS NÄS

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas 23- Fönsterglas 

Inramningar

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Köpmannagatan 4 
Tel. 0250/136 62
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För hemmet...
Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

f  *\

Luxor
Radio ■ TV
______________________

Vänd Er
med förtroende till

Holmbergs EL
Radio och TV AB 
Orsa
Telefon 401 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

Så var det år 1898. Forts. från sid. 3

ligen var det en träkavle, som kringsän
des, och kungörelsen meddelades m unt
ligen. Det är ännu tämligen ovanligt, att 
budkavlarna stanna på vägen. I Kallmo- 
ra  utsändes vanligen 4 budkavlar åt 
olika håll.

Lofvar K arin Hansson. Klass 3 . 11  år. 
(1930: gift i Stockholm)

Orsa-Bollnäs järnväg är under bygg
nad. Den är skenlagd till Skattungsjön. 
Jäm bron över Ore älv vid Fredshammar 
påbörjades 1897 och fullbordades våren 
1898. D en Gamla stångjärnssmedjan vid 
Fredshammar är förfallen, men spik, 
båtshakar, länskoppel och annan flott- 
ningsmateriel smides där något ännu. 
Kvarn och såg finnas där. I Kallmora 
och Fredshammar finnas 2 handelsbodar, 
1 kortvaruhandel (under sommarmåna
derna), 1 kruthandel (den enda i Orsa)
1 bageri, 2 skräddare, 5 skomakare, 12 
skogvaktare och 2 ”skosmörjfabriker” .

Elsa Pettersson. Klass 3. 11 år.
(1930: gift i Örebro)

U r Kallmora sandstensbrott brytas 
fortfarande slipstenar och brynen, ”sän- 
dor” . År 1895 började man sända bygg- 
nadssten härifrån till Stockholm. I Skatt
ungsjön går en liten ångbåt för bogsering 
av timmer. I många folkskolor finnas 
sockenbibliotek, där böcker få lånas av
giftsfritt en månad. I  Kallm ora hava vi 
ej ännu fått något, men vi hoppas få, 
när skolhuset bliver färdigt. Närmaste 
bibliotek äro Åberga och Skattungbyn.

Vilma Nilsson. Klass 3. 11 år.
(1930: okänd)

Några pojkar hava fått lov från sko
lan under återstående delen av terminen 
för a tt vara med på flottningen i Ten- 
ningån och Ore älv. De voro med i fjol 
också och hade då 14 h 15 öre i timmen 
samt förtjänade under 4 ä 5 veckor om
kring 50 kronor. En fullgod flottare plä
gar hava 23 öre i timmen.

Edholt Kristoffersson. Klass 3. 11 år.
(1930: ?)

I slöjdskolan, vilken här, såsom ofta är 
fallet i Orsa, hålles i en hyrd stuga, (vid 
de nybyggda skolorna finnas dock stora, 
präktiga slöjdsalar) undervisas 10 gossar 
i träslöjd och svarvning 4 timmar i vec
kan. Slöjdverktygen kosta över 500 kro
nor.

Konrad Edqvist. Klass 3 . 1 1  år.
(1930: i Kanada)

Några blad u r barnens ritböcker bi
fogas för a tt visa prov på teckningsfär-

dieheten. Valet är gjort så, a tt både de 
bästa, sämsta och medelmåttorna skulle 
visas. Förbildsplanscherna hava ungefär 
samma storlek som ritboksbladen.

Erik Asp. Klass 3. 11 år.
(1930: farmare i Kanada)

Såsom något för denna skola eget kan
ske bör omnämnas att några barn (7 st. 
1898) spela orgel. De öva sig under ras
terna och spela under morgonbönerna. 
De bästa spela efter notskrift, 4 stäm
mor, koraler, sånger och lättare stycken. 

Eflings Anna Andersdotter. Klass 3. 
11 år.
(1930: död; anteckning 1943: Drack 
vatten från gruvorna och dog i nerv
feber 14 år gammal)

1 Orsa inrättades 1898 tre skolkök: 1 
i Kallmora, 1 i Kyrkbyn och 1 i K år
gärde. I  Kallmora undervisas varje vecka 
90 flickor från Kallmora, Fredshammar, 
Björken, Nederberga, Kallholn, Mickel- 
vål, Åberga och Skattungbyn. De äro 
fördelade i grupper, så a tt varje dag 15 
flickor undervisas. Elevernas ålder är 
13 —  30 år. De laga varje dag middag, 
som de själva äta, samt baka småbröd, 
vetebröd och spisbröd. Middagen bekos
ta r kommunen, men mjöl m.m. till bak- 
ning få eleverna hålla själva. Gina Björk
lund från Fredshammar är lärarinna. 
Skolköket hålles i Pållack Per Perssons 
sterbhus gård (stora byggningen, källare, 
m atbod), som för detta ändamål hyrts 
i 6 år.

Erkapers Kerstin Ersdotter. Klass 4.
13 år.
(1930: fru Anders Åberg)

Telefonväsendet är vitt utgrenat inom 
Orsa. I  Kyrkbyn finnes en central med 
60 nummer, i Kallmora en mindre cent
ral med 14 nummer och i Holen en un
gefär lika stor central. Flera ledningar 
hava genomgångsskåp. I hela socknen 
finnas över 100 telefonskåp. Kommunen 
har bekostat skåp och ledning till varje 
by. Avgift för samtal inom Orsa är 5 
öre. För samtal utom O rsa 15 öre. Tele
fonerna höra till Österdalarnes Telefon
aktiebolag. M an kan komma in på riks- 
telefonen och samtala med orter, som 
ligga mellan Falun och Gävle. Avgiften 
för sådant samtal är 30 öre.

Oskar Björklund. Klass 3. 10 år.
(1944: snickerifabrikör i Barkarby)

E tt tidningsurklipp bifogas, varav sy
nes folkmängd, skolbarnsantal m.m. inom. 
Orsa. Den 11 maj detta år antogs på 
kyrkostämma det första alternativet an
gående Kallmora och Nederberga skolor-
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U nder byggnad äro folkskolhusen i Ne- 
derberga, Slättberg och Torrvål.

Selma Björklund. Klass 4. 12 år. 
(1930: obekant; 1944: i Stockholm)

E tt fotografi över skolan, lärare och 
barn bilägges. Det togs den 6 maj 1898 
av fotografen O. Sjödin i Kallmora. 3 
gossar och 1 flicka var frånvarande den 
dagen.

Anna Forsgren. Klass 4. 12 år.
(1930: änkefru Larsson, Mässbacken)

Wice pastor Paul Påhlgren är skolrå
dets ordförande. Prosten J. Abenius le
ver men är gammal och kan ej tjänstgö
ra. Kyrkoherden J.A: Thunberg i Svärd
sjö är folkskolinspektör. H an plägar be
söka skolan en gång om året och stannar 
vanligen 2 å 3 timmar.

Bältar Anna Ersdotter. Klass 4. 12 år.
(1930: i Stockholm).

BLOM M OR

Blommor är vackra a tt titta  på 
Blommor ska man så.
Blommor ute blommor inne . 
Blommor alltid i m itt sinne 
Blommor gula blommor blå 
Blommor stora blommor små 
Blommor är vackra att titta  på.

Ann-Sofie Siljeström, 
åk 6

Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

1  wesströms ws
Orsa, tel. 0250/409 25 växel

Småskolan
Den ligger endast 15 minuters väg 

från Stridgården i Hansjö by3 Orsa soc
ken.

Vägen ringlar sig uppför Hurrabacken, 
förbi Gråsvängen, där den delar sig. 
Orsa Kyrkby till höger, Kåvåla till väns
ter. Jag fortsätter rakt fram, passerar 
några bondgårdar^ Knutssons Handels
bod, fler röda stugor.

Vid handelsboden stå några grannar, 
spottar snus, tittar på handlandens poj
ke Torsten, som rullar en sirapstunna till 
magasinet. Det vattnas i mun när jag 
tänker på den härliga sirapen. Ibland 
händer det a tt en stänk av den dribblar 
nerför tunnan, när den blir tappad. Den, 
som hinner dit först, får slicka upp det.

I tam buren osar det av kläderna, som 
är upphängda på krokar nära  vedkami
nen. Lärarinnan Lilly har. varit uppe 
tidigt, gjort upp eld, städat skolsalen 
samt skottat undan snön framför bron 
och till dasset.

Det ångar från vadmalsrockar och trö
jor, kullorna tisslar och tasslar.

Snart hörs pinglan inifrån skolsalen. 
Lärarinnan vid katedern. Vi skyndar oss 
in tränger in i bänkarna. E tt skrammel 
av bänklock innan vi reser oss för mor
gonpsalmen. Lärarinnans vackra, klock
ren röst hörs över alla andra.

Sen börjar kristendomstimmen. Bib
liskan, läroboken som något kvickhuvud 
har döpt till ”blypiskan’5, ligger framför 
oss. Men vi får inte titta  i den. V ar och 
en har två verser som han måste rabbla 
upp utantill. Det dröjde nästan ett år 
innan jag förstod att orden ”i ditt anle
tes svett skall du ä ta  d itt bröd” inte alls 
betydde att man skulle doppa brödet i 
svettpärlorna på ansiktet!

Jag  var alltid hungrig. Började att 
gnaga run t kanterna på tunnbröds-smör- 
gåsarna under rasterna. N är middagen 
äntligen kom var det inte mycket kvar 
av varken dem eller mjölken.

Det kändes skönt a tt komma hem på 
kvällen. Sätta sig vid köksbordet med 
den vita vaxduken. M ed träskeden sleva 
i sig rägmjölsgröt, nysilad mjölk och 
lingonsylt från den vackert sirade trä 
skålen.

Lyckliga barndomsdagar i Hansjö by.

Eric Shide

VÅREN
På våren får man ta  u t cykeln. Då 

cyklar man hela tiden, för då tycker man, 
a tt det ä r kul a tt cykla.

Stefan Holm, 
åk 3

S A L O N G

C Za / n / n y
Tidsbeställning 

Tel. 416 93

Avdragaren B e O (Patent) 

Påpressningsdon 
Smide & Mek

Q D  CF CARLSSOn AB
ORSA • Tel 401 88, 419 11

FRELINS K O N D I T O R I
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Beckmans Tryckeri AB 
Tel 402 47

för industri, bygge och jordbruk

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

BOMANS PLÅTSLAGERI
Järnvägsgatan 25, Orsa

Byggnadsplåtslagerier samt alla 
övriga slag av plåtslageriarbeten 

utföres
Tel 415 29, bost. 404 65

GUMMI-
verkstad
Bilringar
Vulk
Balansering
Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel 403 55
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Våra spelmän besökte en aprilhelg Röros, den norska kopparstaden. Inbjudare var 
spelmän och dansare i trakten. För alla de trettio deltagarna blev resan en fin 

upplevelse. Här väntar laget på att få “spela upp” inför en entusiastisk 
publik på femhundra personer. Foto: .Mårten Ohlsén.

Skolnytt
Bergetskolans andra etapp påbörjades 

den 14 april.

Byggnadstiden är beräknad till elva 
månader. Det är byggnadsfirman Anders 
Diös, som har läm nat lägsta anbudet. 
Samma firma har tidigare byggt första 
etappen, d. v. s. förskoledelen. Det blir 
barnen från Blåsenborg, Tallåsen, och
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Berget, som kommer a tt få gå sina förs
ta  sex år i den nya skolan.

Utformningen av skolan framgår av 
skissen:

Personaldelen om fattar förutom per
sonalrum tre arbetsrum och två vilrum. 
Ekonomidelen upptas givetvis till största 
clelen av köket, men dessutom finns exp. 
för husmor, omklädningsrum för städ- 
och kökspersonal, olika slag av förråds- 
utrymmen samt disk- och serveringsrum. 
U trymmet mellan entréhallen och klass- 
rumsdelen upptar rum för skolsköterska
psykolog, bibliotekarie, tillsynslärare och 
vaktmästare samt läromedelsförråd.

Kommunala musikskolan får ett eget 
utrymme på 70 m2. Det är en yta, som 
också kan komma till användning, när 
den samlade skoldagen införes. Slöjden

Lågstadium 

Mediatek 
■j Mellanstadium
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Boutique
Magre

Ungt och smart mode 
för alla åldrar.

Kyrkogatan 8 
Tel. 418 46

Orsa Antik
— Hans Rabenins —

Tel. 511 00, säkrast efter kl 17.oo

Mynt, Antikviteter, Sterbhus 
Auktionsuppdrag emottages

får en sal för trä- och metallslöjd och en 
sal för textilslöjd. Klassrumsdelen har 
tre klassrum med separata kapprum  och 
rum för specialundervisning på var sin 
sida om ett stort sammanhängande rum 
i mitten, det s. k. mediateket.

Psykologtjänsten
har nu tillsatts av skolstyrelsen. Orsas 
första psykolog blir nuvarande skolpsyko
logen i Ovanåkers kommun, Birger Wes- 
tin. H an är 36 år och har tjänstgjort 
som psykolog i Bollnäs och Ovanåkers 
kommuner i 6 år.

Läsårstiderna
för läsåret 1978/79 blir följande: 
höstterminen 18/8— 20/12 
vårterminen 7/1— 10/6 
Fredagen den 19/8 anordnas studiedag.

Lovdagar 
nästa läsår blir: 
fredagen den 3 november 
måndag 27 februari— fredag 2 mars 
(sportlov)
tisdag 17 april—fredag 20 april 
(påsklov)
måndagen den 30 april 
fredagen den 25 maj.

Bj.

Upplaga 1.650 ex. Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1978 Pris kr 2: 50


