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ORSA SKOLTIDNING

Finnarnas vidskepelse av Karl Linge
Åren 1946 och 1947 hade vi i skol

tidningen en intressant artikelserie om 
finnarna i Orsa. Den skrevs av fil. dr 
Karl Linge, som just då blivit pension
erad som skolinspektör och som alla, som 
var skolbarn i ” Dalarnas norra”  under 
åren 1915-1945 säkert kommer ihåg. 
De artiklar, som publicerats, hade rub
rikerna ” De första finnarna i Orsa” , 
” Om finnarnas språk och kristendoms- 
undervisning”  och ” Finnarnas näringar” . 
Det sista ämnet behandlat i två långa 
artiklar.

Men dr Linge skrev ytterligare en 
artikel, som aldrig kommit in i skoltid
ningen. Den hamnade i stället i en tid
ning, som gavs ut av Barnens Dagskom- 
mittén år 1946. (Tidigare år hade spe
ciella nummer av skoltidningen getts 
ut till Barnens Dagsfesterna.)

För att få hela artikelserien komplett 
i vår tidning kommer här uppsatsen om 
” Finnarnas vidskepelse” :

*
På grund av den okunnighet, som 

länge rådde hos finnarna, får man ej 
förvåna sig över den vidskepelse, som 
så länge levde kvar på finnskogarna. 
Förhållandet i detta avseende var dess 
värre i många fall icke stort bättre bland 
bygdens folk. Hiilphers och kyrkoherde 
Wretblad i Orsa talar om deras säregna 
skördefest vid Olovsmässan, då ett svart 
får ( ” en gumse utan vank” ) offrades 
och förtärdes under en del ceremonier, 
som påminde om judarnas påskalamm. 
Finnarna i Orsa trodde som många and
ra, att kreatur kunde bli bergtagna, d. 
v.s. bortlockade av trollen till något berg 
där de höllos fångna. För att skydda sig 
mot sådan olycka satte de en gammal 
kniv eller lie över dörren till ladugården 
eller ritade kors, som de trodde skulle 
vara omöjliga för trollen att överstiga. 
Ett verksamt medel mot trollen ansågs 
vara, att innan djuren på våren släpptes 
ut på bete, binda en liten påse, innehål
lande vitlök, i djurens svansar. Då häs
ten skoddes gjordes ett kors i skon för 
att skydda hästen mot trollen. När

kreaturen icke kommo hem på kväl
larna, var det självklart, att de voro 
bergtagna och måste trollas lös, vilket: 
oftast tillgick så, att någon, om djuren 
påträffades, smög sig så nära dem, att 
han kunde kasta en stålsatt kniv över 
dem. Denna kur lyckades i vanliga fall. 
Men hjälpte ej detta, eller kunde krea
turen icke anträffas, efterskickades en 
gammal finnskytt, som laddade sin 

bössa med kula, medan han stod i kors 
med benen, så att båda lilltårna kommo 
parallellt med varandra. Var djuren i 
närheten, sköt han skottet över dem, 
men var det omöjligt att finna dem, 
begav sig trollskytten till det berg, där 
man trodde kreaturen voro fångna, och 
lossade det viktiga skottet ut över nej
den, förvissad, att djuren därigenom 
skulle bli befriade från bergtagningen. 
Då en ko, som kalvat, släpptes ut på 
bete, sattes på hennes hals ett band av 
vridna vidjor, i vilket fästes en synål. 
Då finnarna voro på jakt och efter att 
ha skjutit på en fågel flera gånger, icke 
träffade, trodde de, att fågeln var för
trollad och begagnade då samma ladd- 
ningsmetod, som nyss nämnts.

Vid vissa sjukdomar, värk och hugg
sår brukades även vidskepelse och sig- 
neri. V id värk lästes trollformler av en 
person, som stod på knä på platta sidan 
av en blankslipad yxa och med ena han
den vidrörde det sjuka stället. Med en 
stålsatt kniv brukade man även göra 
åtskilliga streck och krumelurer runt 
såret.

Vid andra sjukdomar slogs vatten i 
ett kärl, som en torsdagsnatt mellan 
klockan tolv och ett nedsattes i en smed- 
jehärd, varest tre kraftiga bloss blåstes i 
trollvattnet, med vilket den sjukes kropp 
beströks under djup tystnad från solned
gången till följande soluppgång. Det 
överblivna vattnet medtogs av trollkarlen 
och bars till en korsväg, där han slog ut 
det över vänstra axeln. Från min egen 
barndom erinrar jag mig berättelser om 
sådana utkast vid en korsväg, varav 
torde framgå, att de i något enstaka fall

förekommit så sent som under de senare 
årtiondena av 1800-talet.

Då man trodde, att något i luften 
kommit åt den sjuke, begagnades s.k. 
utkast. Vid tillblandningen av dessa an
vändes fett med vilket den sjuke beströks 
tillika med vatten, i vilket man lagt 
en kopparslant, tenn, dyvelsträck eller 
vitlök. Fettet lades därpå i vattnet och 
ströks på den sjuke, varefter det kastades 
ut på samma sätt som nyssnämnda troll- 
vatten. Därvid fick man ej se sig till
baka och ej heller vara lättskrämd, ty 
vid dessa kastningar plägade trollen 
infinna sig för att om möjligt narra ” troll- 
skvättaren” att se tillbaka, så att kuren 
skulle misslyckas.
Fisknät och fisk kunde också bli för
trollade. I sådana fall samlade man sjö
rask, som flöt omkring, och brände deL 
och hängde upp näten i röken därifrån.

Finnarna ansågo sig genom sina be
svärjelser ha stor makt över björnen. 
Om en finne ville hämnas på eller driva 
gäck med någon, stämde han björnen 
på honom, och det troddes att björnen 
gick rakt på sitt mål, alldeles som finnen 
ville ha det. Samtal fördes nästan vid 
varje samkväm om björnen och hans 
bedrifter. Icke minst avhandlades då, 
huru fäbodflickorna med sina lurar ellei 
på annat sätt drivit inkräktaren på flyk
ten. Det mest utmärkande vid dessa sam
tal var, att björnen icke nämndes vid 
sitt rätta namn utan trakterades med så
dana som ” Gammeln” , ” Gammel Erker” 
eller ” Styggen” eller helt enkelt ” han” 
med en så egen tonvikt, att man tyd
ligt förstod vad saken gällde. I undvi
kandet av namnet låg tydligen en vid
skeplig föreställning gömd.

Då Gottlund 1817 besökte Rosentorp. 
fick han till följeslagare därifrån och 
till Fredshammars bruk en gammal finn
gubbe. Denne förklarade, att de gamla 
finnarna och i synnerhet hans mor, som 
kände till gamla runosånger och troll
läsningar, hade berättat, att det fanns en 
kvinnlig varelse vid namn Syöjäter. Hon 

Forts, å sid. 14.

Blomstermarknad hos Levenius Blommor!
BLOMMOR till M OR — en gammal tradition!
Vi har vackra Mors-Dags-rosor, Cloxinior, Hibiscus, Santpaula m. m. — Även till kyrkogården 
blommande vårpensé, härdiga. Stort sortiment lösa blommor.
Välkommen till affären med många finesser och trädgården med fackmanshjälp!
Tel. affären 400 92, trädgården 401 20

interflora

2



FO R N T ID  - N U TID  av K. Gösta Eriksson
Nedanstående artikel är ett sammandrag 

av det midsommartal som professor K. Gösta 
Eriksson höll på Hembygdsgården 1974. 
Gösta Eriksson, som är knuten till Göteborgs 
Universitet, är född och uppväxt i Orsa och 
bar sedan några år ett sommarhus på Di
gerberget med vidsträckt utsikt över den bygd 
han känner så väl och som han beskriver 
i lika vetenskaplig som poetisk form.

Dalarne har av flera författare kallats 
för ” Sveriges hjärta” ? eftersom det lig
ger i mellersta Sverige och anses inne
hålla de flesta landskapstyper som före
kommer i detta land. Siljan brukar lika
ledes av entusiaster kallas ” Dalarnas 
hjärta”  och även om båda dessa be
skrivningar får hänföras till ett poetiskt 
ordval, så är det alltid trevligt för en 
dalkarl att höra att Siljansbygden är 
uppskattad. Vill man suga ytterligare på 
denna karamell, så kan det kanske fröj
da Orsaborna att veta, att om man drar 
en linje från By i sydöst till den nord
västligaste delen av Idre i norr, så går 
faktiskt mittpunkten av Dalarne genom 
Orsa, närmare bestämt några kilometer 
norr om Hornberga. Vi kan med andra 
ord hävda att Orsa verkligen ligger i 
Dalarnes geografiska centrum och då är 
man inte långt ifrån själva hjärtpunkten.

Liksom vår egen tillvaro kan karak
teriseras som en kamp mellan uppbyg
gande och nedbrytande krafter, så gäller 
detta i lika hög grad i naturens komp
licerade balanssystem. Ja, med en viss 
förenkling kan ett sådant resonemang 
tillämpas på hela universum. Den bild 
vi har av vår jord idag är således en 
ögonblicksbild sett ur evighetens pers
pektiv, ty vår jord undergår ständiga 
förändringar, de gamla bergen nöts ned 
och nya berg bildas, bl a genom vulka
ner. Det är kanske inte så lätt att före
ställa sig att dessa trakter en gång för 
nästan två miljarder år sedan hade ett 
utseende av den typ, som Island har i 
våra dagar med vulkaner, aska och lava
strömmar av väldiga dimensioner. Men 
lämningar från ett sådant skede finns

Orsa Trafikskola
— Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

bl a i porfyrerna i Fryksås och Grön- 
klitt. Kanske är det lättare att tänka sig 
att nästan hela Skandinavien för mycket 
länge sedan varit havsbotten, på vilken 
stora mängder kalk, sand och leror av
sattes. De flesta av oss vet att det finns 
ett kalkbruk i Orsa vid Kallholn, och att 
kalken där härrör från den s k silurtiden, 
vilken inföll för 400— 300 millioner år 
sedan. I våra dagar utgör kalken under
laget för den mest betydelsefulla berg
industrin i Orsabygden. Ovanpå nämn
da kalksten ligger en sandsten, som be
nämnes Orsasandsten. Denna sandsten 
har som bekant i gångna tider utgjort 
grunden för Orsakarlarnas slipstensindu- 
stri och spelat stor roll för bygdens kon
takter med övriga delar av Sverige, för 
att nu inte tala om angränsande delar 
av Europa, ja även till U.S.A., dit vi 
vet med säkerhet att flera slipstenar ö- 
verförts genom emigranterna. Det kan
ske kan vara intressant att veta att när 
ni nästa gång bryner eller slipar er lie, 
såg eller yxa, så sker det antagligen med 
sandsten som är nästan 300 millioner år 
gammal.

Alla har vi hört talas om jordbäv
ningar och jordskalv. Dessa kan 
vara så kraftiga att jordytan spricker 
och då kan det hända att någon del av 
jordskorpan intill sprickan sjunker ned 
—  vid enstaka tillfällen flera hundra me
ter. En sådan remarkabel händelse av 
ofantlig storlek har ägt rum i dessa trak
ter, efter det att silurkalken och sanden 
avlagrats. I en spricka kring ett nästan 
cirkelrunt parti vars västra del går ge
nom Orsa sjönk de siluriska lagren ned 
och dessa bildar nu vad man kallar 
Dalarnas silurring. Samtidigt uppkom 
förutsättningarna för de ” blänk av stora 
vatten” , för att tala med Karlfeldt, vilka i 
denna ring fördelar sig som pärlor i ett 
halsband, nämligen Siljan— Orsasjön—  
Skattungen— Oresjön— och via Bodada- 
len ned till Rättviken i Siljan. Olika upp
fattningar om silurringens uppkomst har 
för inte så länge sedan vältaligt beskri
vits i Orsa Skoltidning av professor Per

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62

MORA, tel. 100 00

Thorslund i Boda och för den som är 
intresserad finns också ett överskådligt 
material i det geologiska museet i Rätt
vik.

Uppkomsten av silurringen, genom 
vilken händelse kalkstenlagren blev skyd
dade för framtida nedbrytning, blev av 
avgörande betydelse för denna bygds 
skönhet, dess materiella och kulturella 
utveckling och är den egentliga orsaken 
till att Siijanstrakten utvecklats till en 
livskraftig bygd. Det är främst kalken 
som är grunden för de bördiga jordarna 
och för den rika och omväxlande vege
tationen. Den mångkunnige dalaskild
raren, docenten Sigvard Montelius i Fa
lun, har i det stora bokverket ” Dalarna”  
av år 1971 mycket riktigt påpekat att 
kalkstenarna och skiffrarna är förklarin
gen till framför allt höjdbebyggelsen i 
Siljantrakten. Och det är utan tvekan 
denna utbredda bebyggelse på de höjder 
och berg som omger Siljan— Orsasjön, 
som är den grundläggande orsaken till 
den mångbesjungna skönheten hos dessa 
trakter. Sambandet mellan berggrund 
och odling i denna bygd framstår myc
ket klart genom att odling och höj dbe
byggelse är starkt koncentrerad till Sil
jan— Orsasjöns östra strand. På den väs
tra finns inom höj dområdena huvudsak
ligen gamla fäbodar på den befintliga 
magra granitjorden.

Men låt oss ännu en gång göra ett 
stort hopp i den geologiska utvecklingen 
och säga ett par ord om vår egen tid. 
Under den sista årmillionen —  männis
kans tid —  har vår jord drabbats av en 
serie stora nedisningar och dessa är sär
skilt väl kända från vår del av världen. 
Den senaste stora isen försvann från vårt 
land för omkring 10 000 år sedan och 
den hade då legat häröver i nära 20 000 
år. I tiderna mellan sådana isperioder har 
växter, djur och människor helt eller del
vis återerövrat de markområden, som 
isen tidigare tagit ifrån dem. Vi lever just 
nu, av allt att döma, i en sådan period 
mellan tvenne istider. För omkring tret
tio till femtio tusen år sedan var den när-

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31
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mast föregående isfria perioden för 
handen och vi vet att i dessa trakter väx
te då skogar av främst gran, tall, björk, 
al, alm och bok och av örterna har spår 
påträffats av bl a smörblomma, malört, 
blåbär och lingon eller i stort sett samma 
artsammansättning som vi har i vår tid.

Lämningar av dessa växter har man 
funnit bl a vid brunnsgrävning på Mår
tenson utanför Holen i Orsasjön och be
tydande fynd finns också från Venjan. 
Rättvik, Borlänge, Vansbro och Gagnef. 
Av de djur, som då vistades här kan 
nämnas den elefantliknande mammuten, 
myskoxen och renen. Om här funnits 
några människor under denna tid vet vi 
ej, men det bör i så fall ha varit typer av 
Neanderthalrasen.

När den senaste landisen smalt bort 
lämnade den efter sig bl a de jordar vi 
odlar och som utgör grunden för bygdens 
näringsliv. Ett minne från isens avsmält
ning är den kulle, på vilken Hembygds
gården är uppförd. Vi kan tänka oss en 
hög iskant vid Höglunda och ur denna 
kom en älv, som förde med sig det sand- 
och grusmaterial, som kullen består av- 
Detta ägde rum för ungefär niotusentvå
hundra år sedan —  Orsa har alltså varit 
isfritt i så många år.

Men dåvarande Östersjön nådde i 
samband med isavsmältningen och under 
den närmaste tiden därefter in över des
sa trakter och dess yta befann sig i ett

visst skede ungefär fyrtio meter över 
Orsasjöns nuvarande nivå. Från detta 
höga vattenstånd har vi fornstränder 
kvar, bl a den terrass på vilken kapellet i 
Stenberg är beläget och på flera ställen 
runt Orsasjön. Havsytan drog sig så små
ningom tillbaka och landskapet växte 
gradvis fram. Orsasjön /  Siljan har 
haft sin nuvarande vattennivå i stort 
sett oförändrad under de senaste fyra till 
fem tusen åren, dvs ungefär lika lång 
tid som pyramiderna i Egypten har fun
nits till.

Stora delar av vår hembygd här långt 
inne i landet har således en gång i den 
grå forntiden varit täckt av en havsvik. 
Det landskap som vi idag upplever har 
delvis utformats ur brottningen mellan 
havsvågorna och de jordtäckta bergslutt
ningarna. i en ständigt fortskridan
de förändring och utveckling. En 
uppmärksam iakttagare finner över 
stora delar av vårt land mångfal
diga vittnesbörd om havets forntida 
verksamhet. I bergens sluttningar högt 
ovan slättlanden löper gamla strandlinjer, 
med sina bäddar av klappersten och 
sina renspolade hällar, så lika nutidens 
havsstränder att ingenting fattas i bil
den utom de vita bränningarna, stran
dens flora och havets fåglar. Här och var 
kan man dock finna en och annan av 
strandens örter, som frestar tillvaron 
långt från det salta vattnet och några av

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

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan
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havets djurformer, som alltjämt lever 
kvar i svenska sjöar och vittnar om forn
tida hav långt in över land. Så har vi 
t ex istidsfiskar ännu levande kvar i 
Siljans djupare delar. ” Ja, själva den 
bördiga slätten miltals mellan bergen är 
ett minne och en gåva av havet. I allt 
detta gömmer sig strandens dramatiska 
saga genom årtusenden ända fram till 
våra dagar. Så är strandbilden närva
rande i landskapet och därmed i nor
disk historia från början och ända ige
nom. Landets daning genom tiderna kan 
i ett ögonblick bli till en vision, ett rör
ligt levande förlopp. Århundraden och 
årtusenden svinner som en dag, landet 
höjer sig, fjärdar och vikar grundas upp 
och strandlinjen skrider utåt och nya 
skärgårdar nå över vattnet. Det är ska
pelsedag vi ser för oss —  en händelse- 
följd genom tusen år, samlad i ett ögon
blick” , för att citera författaren Carl 
Fries.

Men vad vet vi då om framtiden? 
Ser vi framtiden i mycket stora drag, 
dvs över flera årtusenden, så ser den 
inte särskilt ljus ut. Många forskare 
anser nämligen att dessa delar av jorden 
om en åtta till tio tusen år åter skall 
drabbas av en istid. Men detta är inte 
vårt problem! Vi måste först och främst 
klara av den allra närmaste framtiden. 
Då vet vi alla att de förändringar som 
nödvändigtvis kommer att äga rum helt 
bestämmes av våra egna beslut —  på 
gott och ont. Vi varken kan eller ska 
söka stoppa utvecklingen, men alla för
ändringar skapar svårigheter och det tar 
i allmänhet lång tid innan man kan för
lika sig med nya idéer och strömningar. 
Vissa beslut i skilda miljö- och natur- 
vårdsfrågor kan skapa omställningsprob
lem som fordrar en så rättvis fördelning 
som möjligt av tillgångar och utrymme. 
Svårigheterna ökar och våra barns och 
kommande generationers samhälle blir 
ur denna synvinkel alltmer svårbemäst
rat. Vi behöver och använder vår natur 
som en kraftkälla och ett glädjeämne 
och på samma gång konsumerar, explo
aterar och förgiftar vi den.

För att vi alla skall kunna behålla 
vår tro på existensen av ett framtida 
samhälle med en fri och för alla till
gänglig natur behöver vi en förnuftig 
samordning av åtgärder och förvaltning 
av våra tillgångar. Urbaniseringen har 
redan gått så långt att rekreation i skog 
och mark är nödvändig för många män
niskor. Det ena som det andra är en 
form av exploatering och det gäller 
därför att söka göra en så klok för
delning som möjligt mellan dessa båda 
intressen. En sådan delning är mycket

Forts, å sid. 14.
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Um gardfariåndul fär i tidn 
— Från Ossmålslag: en uppsats på orsamål av ”Michola-Anni” i Hansjö —

Mäs i wa litn war e vånli att e do ö do 
kåm nön gardfariåndlur fär do wan’t e 
färbudi te gö mi väskun ö knåck därär. 
Itta wa vådli roli sästjilt des e kåm nön 
slajk kall, millumå nögo keling ö, men e 
wån’t sö vånli. I tenkt i skuld beretta fär 
ikur um nöga sö i minns sästjilt wel.

Öll fösst wil i saj åv att e wa jett par 
åv dem sö kåmä mi estäm. E wa jen ska- 
tungkall sö i tror jettud Renström eld 
Rutström. Ån add mjåst åv klädeswaraor 
te sela. E wa jen litn swwartskeggun kall 
sö i wa litä redd fär, men mofa kennst wi 
ån, sö ån kåm jåmt börta wöss.

Jen ellur, sö add estn, wa jen uxbjar
skall. An add wevstjedär, spolmåsinå, 
spennra, stjittla, nistkronor, kotor, war- 
por, sivär, ja  öllt sö bevus de ån ska 
weva. E djick te bestell wevstolor åv 
num ö naturlivis.

Men den sö wa mjåst intresseånt åv 
öllum wa nug ” Jånnkrotjun” . Öllur 
köllt ån sö fär ån add inga nevå. Dem 
add ån skuti åv si i nön olicku mäs ån 
wa ung. Se add ån fendji nöga sörts pro
tesa sö wa fastsettur wi armå bra löngt 
upp wi åbbugån. O egurnevåm war e jen 
stur jånnkrok sö såt ini åndlidäm.

Brewi war e jett wöl dar ån sett in jen 
gafful eld jenå stjed de ån skuld jåtå. O 
wisterarmen war e jen mekanisk nevi mi 
fingre sö e wa lidär o. Öllt wa klätt mi 
swart stjinn sö e såg ajt summun ånskä, 
lajkusö armstumpun o egursajdn. De ån 
kåm bultud ån mi jånnkrotjem o därär. 
Ån add jenå stura väsku sö ån bar atto 
rittjem mi jen käpp evur ärde gåjnum 
antag o väskun. Ån wa stur ö såg ajt 
kraftun. Ån sett si uppo jen stol ö teft 
upp väsko mi jånnevåm, ö se brest ån ajt 
stjortorö särka ö blåblusa uppi väskluk. 
Nidi böttnäm add ån litä sibeör, fingur- 
böre, säkuretsnolär ö vånligur semnolur, 
suckbånde, /gummibånde/ karuttsabån- 
de, knepa ö slajkt. Ån wa litä wass i ögu- 
må ö fok sad ån wa jålåk um int ån fick 
sela. Munnå ö falla åndlud do nöd åv 
issum kalläm jåmt.

Se brukud ån fråga um ån fick tjep

litä jåtå. Munnå fläsäd pärone a num ö 
djard iorning uppo jen tallrik läsö a jen 
kripp ö se sett ån fast gaffuln eld stjede. 
De ån add jeti frågud ån wen e kwöstud, 
men munnå sad: ” Assint!”  O tickt sind um 
ån. Do bruked ån dja nå nö semnolspa- 
ketet, eld jett par metur suckbånd. Issn 
kalln låg aldri när wöss nöga not, ån add 
sästjildo stellä i wen bi. I tror e wa 
Sigus-gardn i Ånsju.

Jen sö kåm fär te stånå kånstji jenå ela 
wiku wa ” Wänåsn” . E wa jen stjinn- 
skraddur fro Venjån. Ån kåm nön göng 
wen wittur. Do wart e vådli roli fär do 
skuld e semås wemmolsbrackor ö blusar 
a karuma åv wemmol sö munnå add 
wevi sjöv. Jen göng de ån kåm, war ån 
så sjok sö ån walt ajto wejem, ån add 
säkurt sumån lunginflåmmåsjon. Munnå 
beddud nid ån nidi kekssoffo ö gav ån nö 
warmt ö nöga brestdrupå, eld wen e wa. 
ö ån wart liddjundus i flera dågå. Men 
de ån wart frisk war e te setj igöng ö 
semå sö ån wart säkurt kwär jett par 
wikur.

Jen ellur nåsur i minns wel wa jen sö 
jettud ” Abramsson” .Ån djick iring ö seld 
emalj erado kräld, tallrika, spillkummå, 
tvättfate, mjökkrukor ö imsa dela. Wi åm 
mickla dela kwär en åv slajkt sö munnå 
tjeftä, fast e a fur wurti litä kåntstajt mi 
tidn, men gåmmulfok tickt e wa räskliga 
bra te wärm mjötje litä uppo jånnspisäm 
uppi jett slajkt motä eld tallrik. I a jett 
sästjilt minnä åv issn kalln senust gönd- 
jun ån wa när wöss. Mäs munnå wa ajti 
fjose um morgon to ån si fär ö skuld smir 
skona mi nön tjersmiru, sö ån stelld 
uppo spisn fär o skuld bi warm. Se 
stelld ån burtjun uppo elle ö do rånn e 
bredur rendur nittur elln ö nido spisn ö 
birdo lufta wilt klent. De munnå kåm in 
wart o sö arg ö sad att ån fick dja si åv, 
ö demdå tjerrendär fick o aldri bört rik
tigt, fär eld wi moludum um.

Wåmusär djingä ö seld körga åv ölla 
sörta be smoa ö stura. Jen sö i minns gö
rande wel wa jen gåmbulgöss sö jettud 
Löv-Alfred. Ån såg sö rolin ajt. Ån wa

wådli ljos be i åre ö i stjinne, ö ån 
sext’int a aft nön skeggwext elda, ån add 
bara åtta, miö löngo strä nido akun.Ån 
add jenu stura dragkärru fullastada mi 
ölla sörts körga ö djick milla biumå, men 
ån ok buss milla Ånsju ö Wåmus, des e 
wart busstrafik. Måj titta argdust mi måj- 
nå munnu ö sad att issn wa nug litä för
tjust i munnu fär o fick pruta litä mi 

num, men int-titta. Ån fick liddja uppi 
jen dragspilsseng sö dem steld in i tjetjä 
mä witturn wa, um sumåra låg ån ajti 
ladn. Se war e je keling sö dem köllt fär 
” spetskelindje”  fär o seld spetsa ö brodir 
ö bånde. O add til ö mi emvirkada spetsa 
millumå. Dem kwöstud int wäst mitji per 
metur dem eld dodå tide.
Je ellur keling sö wi ticktum sind um, wa 
je sö bodd uppi Stackmorbjare uwå jånn- 
wejun. O djick ö bar jenå tunga väsku ö 
släftä mäs kalln ennus ald o ö mixtrud ö 
skuld djer nön bensinmotor o tråmpcic- 
kuln. Ån brukud fräsa ö åka att ö fråm 
uppo lånswejäm mäs wi wåm uppi Witt- 
brusmern ö slom um sumåra. Isso ke- 
lindje add uppritado åndarbet, kwinn- 
foksundurkläde, suckor, ålsduka ö slajkt 
o add stjickad ettur te sela. Dem sad att 
kalln slo nå um int o add tjänt nug mitji 
wen dag.

Ungufär summu tid war e ” Kwörv ö 
limpa” for ajtä mi estäm mi sen åndul. 
Dem add jenå trajlådu uppo trill flatje 
atta säta dar dem såtä. Däm add kwörvun 
ö limpo, nö bre, kaffe ö suckur, skörpor ö 
nön bulla te sela. Isso tide wånt fok sö 
noga ö int wurt dem sjokur eld fast dem 
åtä åv slajkt sö int wa sö färskt. E fånns 
ingo elsovårdsnemd, ö int tror i bakte
rier wa uppfunniggur eld. ” Kwörv ö 
limpa”  stånud ajto wejem ö emåfok, ö 
fok sö wa ajto slogåm kåmä ö åndlud åv 
dem ö wa gladur um dem fing si jenå 
limpgos mi kwörvun uppo attra etturmid- 
dagskaffene.

Se fo win’t gläm åv ” H. P.” , Hans 
Persson. Ån wa mog uppi Räslovagardäm 
uppi Stackmora. Ån add we skraddur ö 
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Friskus
—  en sko just för Din fo t!

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

Spectra-Color L2UX
•  Trådlös fjärrmanövrering
•  Teletimer en ' robot" son’ 

automatiskt kopplar på eller 
stänger av apparater/ vid förut
bestämt klockslag

•  Ren, stabil och knivskarp färg
bild tack vare bl a RGB-mat 
ning med själ.vjusterande fö ' 
starkare för varje färg.

Piano-Nisse 
Musik

Radio • T V

Tel. 406 04
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Armbandsur
Solglasögon
Urmakare
G U ST. H E L G E S O N
UR • OPTIK • Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 05

Inför badsäsongen:

Baddräkter
Badbyxor

Bikini

BARNGARDEROBEN
Tel. 402 19

Berglinds 
special
erbjudande . . .
Trevlig sportjacka i polyester/ 
bomull, färger: marin och brun 
85: —
Frottésockor pr par 5: 50, 2 par 
10: — .

Ankelsockor i acryl / nylon, 4 
moderna färger, pr par 5: 50, 2 
par 10: —.
Ankelsockor i stretch/nylon, 4 
par 10: — .
Undershorts i ren bomull pr par 
8: 50, 2 par 16: —.

N i behöver inte åka till 
storstäderna för att handla 
— vi har det mesta av det 
bästa när det gäller herr- 
och juniorkläder.

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Affären med
Urval — Kvalitet — Service

Våra björkar
Då jag år 1928 för första gången 

cyklade genom Orsa, blev jag och mitt 
sällskap helt betagna av det vackra sam
hället. Det som gjorde Orsa till något 
över det vanliga, var de vackra björk
alléerna och den välskötta parken om
kring Tingshuset. Jag har träffat flera 
andra, som gjort samma upplevelse.

Men hur ser det ut nu? Efter Järn
vägsgatan är björkarna borta, efter Stor- 
myrgatan och Trunnavägen likaså. Hur 
lummigt och vackert var det inte förut. 
Tänk bara på sträckan järnvägsstationen 
—  södra järnvägsövergången för 45 år 
sedan.

En del björkalléer finns ju kvar, men 
hur länge? När man går efter Malm
gatan och Kung Gustafs väg, blir man 
ledsen, då man ser, hur befintliga björ
kar även detta år skadats vid snöröj
ningen. Är det verkligen nödvändigt att 
köra ” skopan” ända mot stammen och 
sedan lyfta, så att barken skalas av? Jag 
har i ett par andra samhällen förgäves 
letat efter sådana skador. Har de special
utbildade chaufförer där? Eller är det 
sant, som en person sa om förhållan
dena i Orsa: ” Dom som kör har nog fått 
order att skada björkarna, så dom dör 
och man kan ta bort dom” . Jag vill inte 
tro, att det är så illa. Efter Malmgatan 
står en björk, som varit död i flera år, 
men den kommer inte bort ändå.

Det är klart, att björkar blir gamla 
och måste bytas. Och vissa alléer har

blivit för smala för vår tids trafik. Så 
var särskilt fallet med Stormyrgatan. 
Men varför bara hugga ned? Varför 
ingen nyplantering.

När vägen genom Åkerö i Leksand 
för några år sedan skulle breddas, måste 
den gamla björkallén bort. Men innan 
detta skedde och innan vägarbetet sattes 
igång, var en ny björkrad redan plan
terad. Det vore ett program att ta efter 
också för Orsa.

Det gläder mig att vår kulturnämnd 
nu tagit upp frågan om de för Orsa 
karaktäristiska björkalléerna. Hoppas att 
det också blir något gjort snart. Det är 
ju inga dyrbara investeringar det är frå
ga om. Men det är en trivselfråga av 
första ordningen.

Det gläder mig också, att kyrkorådet 
och fritidsbolaget gjort vissa nyplante
ringar under senare år. Se bara på den 
vackra allén in till prostgården! Nog är 
väl den fin? De flesta människor vill ha 
” något vackert grönt för ögonen”  läste 
jag nyligen i en tidskrift. Och visst är 
vi väl överens om, att en lummig träd
dunge, en björkallé, en välskött gräs
matta, en välstädad park och en blom
rabatt är något ljuvligt att vila ögonen 
på. Att sen en och annan ung cyklist eller 
mopedist kan ta sig för med att köra 
rakt över en ömtålig gräsmatta eller 
t.o.m. genom en rabatt av blommande 
tulpaner är bara ett tecken på att de 
ännu inte fått sina ögon öppnade.

Hj. H— n

Åk 6 Hansjö
Bakre raden från vänster: Monika Spännar, Anna Persson, Eva Löfgren, Roger 
Thylén, Inge Olsson.
Främre raden från vänster: Karin Andersson, Carina Fläck, Lars Åke Dits, Pär Riis. 
Främre raden från vänster: Karin Andersson, Carina Fläck, Lars Åke Difs, Pär Riis. 
Lärare: Nisse Wiborg.
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Den lilla ”kyrkorgeln” av Hj. H—n.

Den 1 jan. 1875 tillträdde läraren vid 
bruksskolan i Fredshammar Erik Eriks
son (1841— 1938) ny tjänst som folk
skollärare, klockare och organist i Kyrk
byn. Det egendomliga var, att man till
satte en organisttjänst, trots att det då 
inte fanns någon orgel i kyrkan. Den 
första orgeln där byggdes nämligen först 
år 1878.

I ” En gammal klockares minnen”  (O. 
S. nr 1/1934) har Eriksson berättat, 
hur han lyckades få ett orgelharmonium 
inköpt för skolan till ett pris av 110 
kronor. Detta instrument fraktade Eriks
son till kyrkan varje lördagseftermiddag 
för att användas vid söndagens guds
tjänst. På vintern användes en kälke för 
transporten, på sommaren brukade han 
en skjuträv. Orgeln ställdes på golvet 
nere i kyrkan. Som bekant fanns det 
ej någon värmeanordning där, utan det 
var nästan lika kallt inne som ute. Men 
det var fullt med folk i bänkarna, och 
när predikan var slut, lät det som åskan 
gick, när alla människor på en gång 
stampade sig varma. I denna tempera
tur satt Eriksson och spelade i rymliga 
näverbottnade skor och skinnmössa. En

söndag var det 42 grader kallt, vilket 
uppmättes av prosten Sernander, som 
hade sprittermometer.

Efter något mer än 3 år blev det en 
piporgel i kyrkan, och det lilla orgelhar- 
moniet behövdes ej längre där. Troligen 
blev det enbart skolorgel vid Kyrkbyns 
skola. Så småningom hamnade den i 
Skattungbyn. När detta skedde, vet vi ej. 
I dåvarande komminister Eric Thorsells 
historik vid Skattunge kyrkas 100-års- 
jubileum 1939 berättas, att ” det dröjde 
länge, innan orgel anskaffades. Det var 
klockaren eller som han kallades ’bi- 
ruppern’, som började, tog upp och led
de sången. N. P. Wetterlund, som var 
präst 1891— 95, ville alls inte veta av 
någon orgel. Han lär ha yttrat: ’Här 
finns så goda orgelpipor förut’, och till
lägger blygsamt: 'Fastän min röst går 
sin egen väg’ .”  Några år efter 1895 
anskaffades en piporgel till Skattunge 
kyrka.

Var det kanske så, att skolorgeln i 
Kyrkbyn hamnade i Skattungbyn i bör
jan på 1900-talet, då nya orglar in
köptes till Kyrkbyn? Det är bara en 
gissning. Men det brukade ju gå till så. I

varje fall finns det personer, som minns 
att orgeln stod i småskolan i Skattung
byn i början på 1920-talet. Den bruka
des då inte att spela på utan som bord 
(den är alldeles plan uppepå, så det 
gick bra). Fru Dagmar Mårsén fick 
låna den c:a ett år omkring 1931. ” Den 
var då mycket ostämd. Ibland lät det så 
illa, så mina kamrater trodde jag spe
lade fel och skrattade åt mej” , berättar 
Dagmar. Orgeln återbördades så till sko
lan. Senare måtte den ha varit utlånad 
till andra familjer. Vid byggandet av 
nya kyrkorgeln i Skattungbyn år 1963 
användes den i kyrkan under byggnads
tiden. Den hade då förstås renoverats 
och stämts. Och efter någon tid ham
nade den på församlingshemmet i Kyrk
byn.

Det lilla orgelharmoniet är av en myc
ket gammal typ. Luften blåses mot stäm
mornas metalltungor. I de nu vanliga 
instrumenten suges luften från stämmor
na. Register och svällare saknas helt. 
Ljudet är ovanligt kraftigt för att kom
ma från en så liten ” låda” . Den är 
nämligen bara 84 cm bred, 78 cm hög 
och 35 cm djup.

Man skulle vilja veta mycket mera 
om det lilla instrumentet. Var är det 
gjort? När? Varifrån köptes det? När 
och varför kom det till Skattungbyn? 
Om någon vet något om dessa förhål
landen, var vänlig meddela mig!

En söndag för några år sedan, då 
jag skulle vikariera vid kyrkorgeln i Or- 
sa kyrka, blev det plötsligt strömlöst 
några minuter före kl. 11, då högmässan 
skulle börja. Jag skyndade från orgel
läktaren till sakristian för att diskutera 
situationen. Det beslöts då att från för
samlingshemmet hämta den lilla orgeln, 
som varit kyrkorgel redan 1875. Den 
placerades på golvet längst fram i kyr
kan, och där fick den på nytt göra 
tjänst efter c:a 90 år.

Jag kan inte beskriva, hur högtidligt 
det kändes att spela den söndagen. Det 
var något ännu finare, än då jag fick 
spela för kungen år 1953. Jag visste, 
hur organisten Eriksson fått släpa detta 
instrument till och från kyrkan i åratal. 
Han berättade själv om dessa gamla 
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Till Eder tjänst i 
Holen och Mässbacken!

W i k n e r s  Effti*.
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

Glöm ej
EXANENSKORTET

i färg och  svartvitt 

....aa£

Till examen!
Gåvor med bestående 
vä rd e. . ,

Armbandsur 
Ringar 
Armband 
Berlocker 
Knappar 
Smycken 
m. m.

nZleh. 'Tjltmluj, cA3
UR ■ O PTIK  • G U LD  

Av socialstyrelsen leg. optiker

ORSA-dräkt
För Er som tänker sy har v i  

alla tillbehör:
Kläde i alla färger 

Hemvävda band, Bomullsväv 
Mälor, Mollskinn, Tråd 

Vita strumpbyxor

Svarta hattar i rätt modell 
for herrarna

Ekipera med kvalité

iAuq. Åaks&ons
T E L .  4 0 0 2 1  O R S A

Under den gångna vintern har ett 
mycket omfattande och tidskrävande re- 
gistreringsarbete av skoltidningen utförts. 
Alla årgångarna 1931— 1974 har genom- 
gåtts och till stor del genomlästs. Det 
register, som upprättats, kan sägas ha fem 
avdelningar. 1) författarregister, 2) sig
naturregister, 3) titelregister, 4) ämnes- 
register och 5) personregister.

Författarregistret påbörjades redan på 
1930-talet av dåvarande redaktören Karl 
Wennberg. Bland författarkorten finns 
många med intressanta namn: Kerstin 
Hed, Valdemar Hammenhög, Paul 
Lundh, Prins Vilhelm och många andra. 
På somliga kort finns en enda artikel 
noterad (med hänvisning till tidnings
nummer, årgång och sida). Men det finns 
också författare som varit så flitiga, att 
deras artiklar krävt många fullskrivna 
kort.

Signaturregistret anger namnen bakom 
alla signaturer. Per Wikner, han med 
toppluvan och tidningen Dalmasen, små- 
skolläraren och handlanden (Wikners 
Eftr. finns ju än), var medarbetare i 
O. S. de första åren. Och alltid använde 
han ” kvinnliga signaturer” : Anna, Tant 
Anna, Anna-titta. Wikner dog 1932. 
—  En annan intressant signaturskrivare 
var Näsnissa Olof Samuelsson i Oljons- 
byn, död 1935. Han hade mycket att 
berätta och hade gjort många värde
fulla uppteckningar, som tidningen fick 
löfte att publicera. Men han ville inte 
synas så mycket själv. På ett par artiklar 
fick vi sätta ut hans namn. Men så blev 
det signaturer: Jen osskall, Låv, Pöjtjön 
o. s. v.

Titelregistret. Om man vet rubriken 
på en artikel, kan man med hjälp av 
titelregistret hitta författaren och allt
så även när artikeln varit intagen i tid
ningen.

Ämnesregistret vill ge en översikt över 
vad som finns på olika ämnesområden. 
Här är några exempel på ämneskort: 
Amerikabrev, Andra länder, Berättelser, 
Betraktelser, Idrott och friluftsliv, Orsa: 
historia, Orsa: industri och hantverk, 
Orsa: jordbruk och skogsbruk, Skolbygg
nader, Uppfostran och undervisning. Det 
finns ett 70-tal ämnesområden.

Personregistret var inte planerat från 
början. Men så inträffade ett par hän
delser, som visade nödvändigheten av 
ett sådant. Våren 1974 ville en dam veta, 
i vilket skoltidningsnummer det stått om 
en viss person. Hon visste inte författa
ren och hon visste ingen titel på artikeln. 
Jag kunde inte hjälpa henne. —- I som
ras, då jag vistades på annan ort, kom

en person in på skolkontoret och bad att 
få ta del av allt, som fanns skrivet om 
spelmannen Gössa Anders. Han fick det 
s. k. Gössa Anders-numret, som kom ut 
till en av hans födelsedagar. Men ingen 
på skolkontoret visste, att det fanns ytter
ligare flera artiklar om honom. Efter 
detta beslöts, att det också skulle bli ett 
personregister, upptagande alla, som det 
stått något om i tidningen. På dessa kort 
står överst vederbörandes namn, titel, 
hemort, födelseår och —  om personen 
avlidit —  dödsår. Och så finns alla ar
tiklar om personen ifråga med författare, 
titel och tidningsnummer.

Hela registersamlingen förvaras i ett 
4-lådigt kortkatalogskåp på skolkontoret, 
så att allmänheten har tillgång till det. 
Vill Du ha fram en uppgift, kan Du be 
personalen om hjälp.

Hj. H— n

Skid- och musiklinjer 
i Orsa vuxen
gymnasium

Efter beslut i skolstyrelsen kan nu 
Orsa vuxengymnasium erbjuda två int
ressanta utbildningar med början i höst, 
nämligen skidlinje i längdlöpning |och mu
siklinje i folkmusik med speciell inrikt
ning på låtspel.

Bägge utbildningarna är kombinerade 
med 2-årig social- och ekonomisk linje 
för vuxna. Lägsta ålder är 18 år.

Pelle Jacobsson, Leif Göras, Erik Gö
ransson, Erik Moraeus, Esso Jansson, Es
björn Ulvenvall, Lars-Arne Bölling, 
Tommy Limby och många andra kom
mer att bli inkopplade i utbildningen i 
samband med teoretiska studier.

Meningen är att schemat skall uppta 
3 veckotimmars skid- och musikutbild
ning. Dessutom kommer många trevliga 
timmar att stå till kursdeltagarnas för
fogande genom att man får vara med på 
alla de träningspass och aktiviteter som 
Orsa spelmanslag och Orsa Idrottsfö
rening anordnar.

Utbildningen står öppen för alla int
resserade oavsett kommuntillhörighet.

Rune Sahlin

G y n n a
-Ar S k o lt id n in g e n s  
*  a n n o n s ö r e r !
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D et var på  den  t id e n ... 
— OJ, E WA W ARDJÖN — av Ernst Grandell

Då jag var knappast skolpojke, bru
kade min mormors mor berätta ett och 
annat för oss. Gåmbölmomo (gammel- 
mormor) var född i Slättberg år 1821 
och hette Grunisa Anna. Hon blev gift 
i Viborg med Blikå Jens och fick till
namnet Jönsdotter. Allmänt kallades hon 
Blikå-munnå eller Blikåmomo. Hon blev 
nära 90 år gammal.

Då hon var en liten flicka, skulle hon 
och en flickkamrat eri höstdag gå till 
Bleckets fäbodar, där hennes mor var 
med kreaturen.

På ett ställe gick vägen över vattnig 
och sumpig mark, där man måste gå 
på slanor och spänger för att komma 
fram. Nu hade det blivit mer vatten där, 
så att spängerna låg och flöt. Hur skulle 
de nu komma över? Vattnet var kanske 
för kallt att vada barbent över. Flickor
na stod där och tittade och undrade. 
Så kom de att titta bakåt den väg de 
kommit och fick se en hund komma

gående. ” Sjå nu kum-ä jen sessä, de 
ä nug nön ärra eld nön stjitt, sö jåpör 
wöss evör” . (Se, det kommer en hund, 
då kommer det nog någon herre eller 
någon skytt, som hjälper oss över.) Hun
den fortsatte sakta fram och stannade 
på några stegs avstånd från flickorna. 
Då tog den ena flickan en bit bröd ur 
sin väska och gick för att räcka den åt 
hunden. Men hunden sprang in i sko
gen. Då såg flickorna till sin förskräck
else, att det inte var någon hund, den 
tjocka svansen skvallrade. Med ett ” Oj, 
e wa wardjön” (O j, det var vargen) 
satte flickorna iväg över vadstället, så 
att vattnet stänkte om benen. De stan
nade inte förrän de voro inne hos mun- 
nå i fäbodstugan. ” Näj wen fätäs-ä i ikör, 
sö i wåtör ö käsi sö?”  frågade mor. (Nej, 
vad fattas det er, som är så våta och 
flåsar så). ” Wi åm sitt wardjön.”  (Vi 
har sett vargen.)

Ernst Grandell

MYRAN MOLTAS

Jag är en vaktmyra och ser till, så att 
ingen annan inkräktare kommer in i myr
stacken. Nu får jag jobb, för där kommer 
ju en rödmyra och ska ta mat. Nu går 
jag emot honom och ser grym ut. Om 
han inte sticker då så . . .  Men det 
hjälpte inte. Då brottade jag ner honom. 
Åh, vad rädd han blev för mej. Han 
sprang raka vägen hem till sig. Hoppas 
han inte törs komma hit igen.

Mats Jönsson, 
åk 3

KOLTRASTEN

Hemma brukar vi ibland se ett kol
trastpar. Det är ganska stora fåglar. Ha
nen är alldeles kolsvart. Det är därför 
han heter koltrast. Hans näbb lyser klart 
gul. Honan är brunaktig, och näbben är 
också brun. I våras hade de bo i en 
buske i skogen. De tycker mycket om 
bär av olika slag. På hösten ser vi dem 
sitta i träden och äta bär. Koltrasten 
sjunger också vackert.

Anders Persson, 
åk 3

Volkswagen 
-mer än en bil

Succébilarna

G o lf
och

”Passat
säljkomet i Sverige”

75 års m odell —  
ännu bensinsnålare!

b il& lm M

EN SKOLDAG

Jag gick upp kl. kvart över sju. Jag 
var väldigt sömnig, men det gick över, 
när jag hade druckit lite te. Jag gick ut, 
när den första bussen hade åkt. När vi 
hade åkt till skolan, så hade vi engelska. 
Det var ganska kul, och efter det hade 
vi svenska. På rasten gick jag och en 
kompis ut och klättrade i träd. Då ringde 
det in. Men när jag skulle ner, så hade 
jag fastnat. Jag skrek på hjälp, men den 
ende som kom var en liten pojke i ettan. 
Jag sa åt honom, att han skulle springa 
efter hjälp. Han sprang, men ingen hjälp 
kom. Jag fick lov att försöka ha av gre
nen. Grenen gick av så jag ramlade. Just 
då kom en magister. Jag blev så snopen, 
att jag svimmade. Efter det så klättrar 
jag aldrig i träd.

Annika Clarquist, 
åk 4

PIRAYORNA

En gång drömde jag, att Ingela och 
jag köpte en sorts pirayafiskar, som lik
nade gräshoppor.

—  Vi ställer dem i garaget, sa Ingela.
—  Ja, det är en bra idé, sa jag.
När vi ställt lådan med pirayorna i

garaget, började de krypa ut.
—• Hjälp! skrek jag, dom äter upp 

oss!
Vi hoppade upp på en bänk och plöts

ligt var pirayorna flera tusen.
—■ Kom, sade Ingela och hoppade 

lätt över dem. Men jag kunde inte.
Pirayorna kom närmare och närmare, 

till slut kröp de upp på mig och började 
äta på ansiktet.

Då vaknade jag, och vår hund stod 
och slickade mig i ansiktet.

(Vilken lättnad).

Kristina Näsström, 
åk 6

____________  ORSA SKOLTIDNING

Cykelköpare!
Vi säljer

svenska kvalitets- 
cyklar

Gamla cyklar inbytas!

Oléns Sport
Tel. 402 81
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Senaste nytt
med stort urval av klänningar 
i aktuella modeller, färger och 
kvalitéer. Även ungdomliga i 20- 
serien finns.

D A H L S  E F T R .
Tel. 401 91

Husfärgen som 
håller i minst 10 år!
Beckers UTOMHUS-AKRYLAT  
är en elastisk färg som varken 
spricker eller flagnar av.

Att måla om ditt hus med Bec
kers Utomhus-akrylat kostar bara 
5: — kr / m2.

Aktiebolaget

Orsa Plattfabrik

□rsa
plattan

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.

På fäbodvallen
y , Z. ------------------1—  — I—— 1---T I — i i f ̂U r» 1 S r  i 1 s t ; y
m t r 
J  * J — t

I skogen går jag vallande och trallande var dag,

v i — r— r— ^ — [— t -----------{------i— ------ i--------------ÉO y '  /• 7 r t— ^ -----------1—i--------- -------------
i l i T —-  *—

då sommarvinden smeker ömt i trädens gröna blad.

— r— — i------------------
å K i ------ - i ^ -----  \----- --------------------------------1----- ---------- arU-----------------

X ULK____ ____ r \ » t  } i Ti-------- y---------7-----r -
- y ----------= H

Och korna följa råmande min väg mot fäbodvall,

( X ^ r l  - j r n J M  i— M  - — r ^ t ~cp e V— w - 1— v!— t -
Och lyss till skogens milda sus och fäbodjäntans trall.

I  skogen går jag vallande 
och trallande var dag, 
då sommarvinden smeker ömt 
i trädens gröna blad.
Och korna följa råmande 
min väg mot fäbodvall 
och lyss till skogens milda sus 
och fäbodjäntans trall.

Och trasten spelar lockande 
i tallens högsta topp, 
och över skog och berg och myr 
går solen lugnt sitt lopp.
Snart tystnad råder överallt 
och aftonen är här, 
och mina tankar vandrar bort 
till vännen jag har kär.

Ejnar Larsson

Ovanstående dikt är skriven av ” kall- 
morapojken” Ejnar Larsson, numera 
pensionerad folkskollärare och boende 
i sin faders födelsebygd i Järna. Ejnar 
är nämligen son till den kände H. L. 
Larsson, som under flera decennier var 
lärare i Kallmora. Ejnars fru Gertrud, 
född Viström, är också från Kallmora, så 
familjen har dubbel orsaanknytning.

Ejnar har berättat, att han alltsedan 
seminarietiden i Uppsala varit förälskad 
i Patrik Vretblads melodi ” På fäbodval
len” , som fanns i den på seminariet an
vända Wohlfarts pianoskola. Ejnar har 
genom åren ofta gnolat melodin, och 
så småningom kom det ord till.

Hj. H-n.

NÄR JAG HADE PÅSSJUKA

Jag var hos min mormor. En natt 
vaknade jag och var törstig. Jag gick 
upp och tittade mig i spegeln. Så jag 
såg ut! Jag skrek, så jag väckte nästan 
hela huset. Jag såg ut som en bulle, som 
hade jäst för mycket. Det kändes pin
samt att ligga, när det var fint väder 
ute. Mina kusiner kom varje dag och 
pratade med mig.

Helena Lundgren, 
åk 4

VÅREN

En dag när jag var ute och gick såg 
jag tussilago. De var så fina, där de 
stod. De lyste så vackert i gul färg. 
Jag plockade några tussilago åt mamma.

När jag kom hem, gav jag mamma 
blommorna, och hon blev jätteglad, när 
hon fick dem.

Carina Pettersson, 
åk 4

MORS DAG

Nu är det Mors Dag.
Alla pappor och barn köper en liten 
tårta åt mor. Mor blir så glad.

Börje Sundqvist, 
åk 2

OM  LO TTA

Jag är sex år och bor i en villa. Jag 
har en katt som heter Mirran. Henne 
fick jag när jag fyllde fem år. Mirran 
och jag leker varenda dag. En natt låg 
jag vaken och hörde mamma och pappa 
tala om, att vi skulle flytta. Då gick jag 
upp ur sängen och frågade pappa: Vart 
ska vi flytta? Då sa pappa. Vi ska flytta 
till ett höghus.

Hurra sa jag då, för det har jag gått 
och längtat efter. En vecka senare flytta
de vi in. Vi bodde på den första våning
en, och där trivdes vi.

Helena Palmgren, 
åk 2
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POJKEN MED SIN FLÖJT

Han sitter där under ett parasoll, 
pojken med sin flöjt 
Lat och likgiltig ser han ut, 
spelar så förnöjt
Hans fingrar leker över flöjten så lätt. 
Melodierna växlar, de växlar rätt tätt. 
Ledmotivet ur ” Doktor Zjiwago” , 
övergår så småningom till något 
nytt, av gruppen ” Chicago” .
Pojkens kläder är slitna, jackan är blå. 
Hatten är utav ljusbeige strå.
Runt honom ligger värmen dallrande 
i luften.
Längre bort syns något blått.
Möjligen kusten?
Inte är han vacker men han utstrålar 
ro och frid,
långt borta från världens oro och strid. 
Han sitter där under ett parosoll, 
pojken med sin flöjt.

Astrid Smids, 
åk 9

TRANAN

Förr i tiden trodde man, att när tra
nan kom, så var våren här. Man skulle 
lägga sig tidigt på tranafton, dan före 
Jungfru Maria bebådelsedag. Tranan 
kom till huset med godis till snälla barn, 
medan stygga barn fick ris i baken. Man 
fick inte tända ljus från Jungfru Marie 
bebådelsedag till Mikalidagen. Den som 
kom sist i säng blev plöjd under fotterna 
av tranan.

Man skulle springa tre varv runt stu
gan och ropa, ” vipan sår, tranan plöjer, 
men hon får inte plöja mej under fotter
na i år” . Både vuxna och barn kunde 
klä ut sig till t. ex. trana och gå i gårdar 
med godis och ris och kasta tranbrev. 

Pernilla Rosenson, 
åk 5

DEM ONSTRATION

För lite badning! Maria Jonsson. Mer 
gånger! Mikael Stegevall. Jag vill ändra 
på engelskan. Hans Tomth. Orsa skulle 
ha museum! Anders Hjalmarsson: Jag 
vill att vi ska ha nät på fotbollsmålen. 
Lars Leksell: Klasskompisarna är bra! 
Mer saker att sälja! Kerstin Jonsson. 
Längre skoldag! Ove Sjödahl. Godis i 
skolan! Sune Asp. Dumt att maten är 
så dyr! Annika Karlsson. Orättvist att 
Orsaskolans elever får vara inne på ras
terna och inte vi!

Kerstin Jönsson, 
åk 3

M IN D IK T TILL VÅREN

Nu är våren här. 
och flickorna kjolar bär.
På ängen växer viol, 
och i väster göken gol.

Uti hagen går det får, 
de äter gräs och mår.
Upp på himlen solen står, 
och hennes strålar jorden når.

Långt bort i skogen, 
dansar folk på logen.
Ut nu djuren går, 
för nu är det ju vår!

Anna Knäs, 
åk 4

Teckning: Bulldogg av 
Karin Froste, åk 9.

VET DU VAD
JAG TYCKER ÄR HÄRLIGAST?

Jag tycker i alla fall det är att gå och 
lägga sig, för det är så mjukt och varmt. 
Men när pappa kommer och väcker mig, 
det tycker jag är dumt, för då sover jag 
så gott. Och när jag sover, då dunkar 
det och bankar. När pappa kommer, är 
jag så trött, så trött, så jag vill sova 
längre.

Karin Jäderbrink, 
åk 2

Jordfräs 
och släpvagn 
till uthyrning!

Telefon 402 80

BENGTSSONS BLOMMOR
Tel. 418 40, bost. 443 66

Snittblommor ■ Krukväxter • Binderier

B E G R A V N IN G S B Y R Å , SBF, tel. 418 40
Ombesörjer allt inom branschen

LÄNSSMkBANKEN
DALARNA
—  HEM M ABAN KEN

NITTIO KONTOR RUNT O M  I DALARNA

O R SA  tel. 402 66. Exp.-tider månd.-fred. 9.30-15.oo, torsd. även 15.oo-18.oo

interflora
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Hos

Klo ekars
finner du

BYGG
SATSER
BÅTAR 
BOLLAR
och mycket annat trevligt i 
leksaker och hobbyartiklar!

HERR-jackor
i tetoron/bomull 

Midjemodell 79:-, och 89: -
brun, marinblå, beige, grön

Safarimodell från 115:- 
beige

Ekipera med kvalité

t/hui. Åakssvns
T E L .  4 0 0 2 1  O R S A

Välj

Evinrude
för  många år framåt!

Evinrude
båtmotorer

Jofa plastbåtar

Järnbirger AB
ORSA

Tel. 409 00

nu

SIMKURS

En dag sa fröken att alla, som inte 
kunde simma, skulle få gå på simkurs. 
Det var så, att kommunen hade ordnat, 
så att vi skulle få gå på simkurs i två 
veckor.
Vi fick bada i bassängen vid Orsaskolan. 
Första gången tränade vi bentag på land. 
Sen gick vi i bassängen och tränade 
bentagen där också. När vi xunde ben
tagen fick vi träna armtagen. Därefter 
tränade vi med en dyna, sedan utan 
dyna. Sista dagen mätte simläraren, hur 
långt vi kunde simma. Jag kunde sim
ma 14 meter.

Anders Enmalm, 
åk 2

DEN FATTIGE GUBBEN

Det var en gång för länge, länge sedan 
en fattig gubbe, som bodde i ett hus. 
som nästan höll på att rasa ihop. Det 
enda gubben ägde var en stekpanna, en 
kastrull, ett tomt skafferi och en tom 
flaska. Gubben hade ingen säng, så han 
stod i skafferiet och sov. Gubben var 
också väldigt lättskrämd. En natt hörde 
gubben en förfärlig smäll. Det var den 
tomma flaskan som trillade i golvet. Sen 
den smällen kom gubben aldrig mer 
tillbaka till sitt hus.

Mikael Myrlund, 
åk 3

NÄR PRÄSTEN KOM  TILL SKOLAN

Jag har aldrig kommit in i Orsa skol
tidning. Det är bäst jag börjar skärpa 
mig, så att jag också kommer med.
Jag skall berätta om en rolig dag i skolan. 
Det var jättekul när prästen var här och 
berättade. Vi fick också se film. Han 
hade varit nere i Afrika och dit är det 
långt. Han berättade om sin resa och 
visade bilder från den.
Han berättade i en hel timme, och vi var 
många barn som hörde på.
Jag hoppas, att prästen kommer hit nå
gon gång mer, för det var så roligt att 
höra på honom. Jag hoppas, att det kom
mer någon mer till skolan och har något 
jättekul i huvudet att berätta om.

Hans Tomth, 
åk 3

SARA

Jag heter Sara. Jag bor i Örebro. Jag 
är sju år. Först ska jag gå ut till Åsa 
och leka en stund, för sen ska jag gå 
till skolan.

Nu ska jag gå till skolan och leka 
med barnen. —  Mamma, var är min 
mössa? —  Den ligger i skåpet, där vi 
har våra mössor. Förresten, du behöver 
ingen mössa, säger mamma.

Snipp, snapp, snut.
Annica Gilius, 

åk 1
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MICKAN

Hej på er!
Jag är en svart-vit katt, som heter 

Mickan.
När Lill-matte fick Tusse, en liten 

svart kanin, så tog jag hand om den, 
som om den varit min egen unge. Tusse 
trodde nog, att jag var tokig, för jag 
bar råttor åt honom. Nu är Tusse stor, 
och klarar sig utan mig, men jag brukar 
hälsa på honom ibland.

När Lill-matte går upp till vägen och 
väntar på att taxin ska komma för att 
hämta henne till skolan, brakar jag följa 
med henne upp till vägen. Jag sitter kvar 
där, tills Lill-matte har åkt. Ibland så 
sitter jag kvar, tills Lill-matte kommer 
hem igen.

Nu ska jag gå och ta mig en råtta.
Mjau-mjau på er.
Lill-matte hälsar också.

Karin Andersson 
åk 6

EN CYKELTUR

Jag och Åsa Frick hade bestämt, att 
vi skulle cykla till Mora. Tidigt på lör
dagsmorgonen cyklade jag upp till ta
bernaklet i Stenberg. Där stod Åsa och 
väntade på mig. Vi skulle cykla Berg-

karlåsvägen. Vägen till Bergkarlås gick 
fint, men när vi hade åkt en bit ifrån 
Bergkarlås, ramlade Åsas pakethållare 
nästan av. Vi band fast den med en grön 
plastpåse, som Åsa hade haft med sig. 
Resten av vägen gick fint. När vi kom 
fram till Moravägen, bestämde vi oss 
för att gena över lasarettsområdet. Mina 
kusiner bor där, och de har visat mig 
en bra genväg. Medan vi ändå var där, 
ringde vi på hos dem. Men det var 
ingen som öppnade, så vi åkte vidare. 
Till slut kom vi fram vid bron alldeles 
utanför Mora. Nu började något, som 
var allt annat än lätt. V i skulle över 
gator, genom proppfulla korsningar med 
mera. Till slut hade vi krånglat oss 
fram till Epas parkeringsplats utan att 
ha gjort några större fel. V i ställde cyk
larna i ett cykelställ och gick in på 
Epa. Vi gick omkring och tittade på en 
hel del saker, innan vi gick vidare. Näs
ta affär blev Domus. Så där höll vi på, 
tills vi började bli hungriga. Åsa före
slog, att vi skulle gå på Epabaren. Jag 
gick med på det, så vi gick dit. V i pla
cerade våra små påsar med pennor i ett 
mysigt hörn. Sedan gick vi och tog en 
bricka och började ställa på det lilla vi 
behövde. Till mat tog vi varsin härlig 
smörgås med en massa gott på. Till det

tog vi en apelsindricka. Jag glömmer 
aldrig priset: nästan 15:— 1 Det är ju 
inte klokt!

Smörgåsen var i alla fall god, och 
med mätta magar gick vi till cyklarna 
för att cykla hem. Vi tog Vattnäsvägen 
hem. Den var så kletig, att det nästan 
inte gick att åka. Men vi kom i alla fall 
hem med våra pennor och Åsas paket
hållare i behåll.

Åsa Lindberg 
åk 6

Telefon 402 08

Åbergs
Eftr.

Tel. 400 25, 400 55

har allt N i vill ha i matväg 
och delikatesser

— Grillade revbensspjäll —

Villa-

och husägare!

Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

Nääs Måleri
golvavd.
M O R A , Fridhemsplan 4 C 
Tel. 0250/136 62
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Varför inte säga JA
till något fackmannamässigt 

och bra!

Entrab Rör a b
— Hans Rabenius —

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

Swälasgården
790 74 SKATTUNGBYN

Toyota
Alfa-Romeo

Alltid
bra, begagnade 

bilar 
i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 404 57, 407 20

För
hemmet!

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

( ----------------------------------

Luxor
Radio - TV
_______________ J

Vänd Er
med förtroende till

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

Finnarnas vidskepelse Forts. fr. sid. 2.

var ful till utseendet och dessutom stygg 
och elak. Hon hade en dotter och en 
” pigsnärta” , som var ett riktigt männis
kobarn, som hon bortrövat. Syöjäter 
hade befallt dem att spinna åt sig. Åt 
sin egen dotter hade hon givit gott och 
finhäcklat lin men åt pigan endast laven, 
som fanns på träden, och tillsagt dem 
att de vardera skulle spinna lika fint 
gam.

Finnarna trodde sig genom de vid
skepliga bruken kunna uträtta ont el
ler gott. För att barnen icke skulle bli 
mörkrädda, fingo de bita i köttet av en 
slaktad kalv, innan det hann kallna. 
Om några varit ovänner och den ene 
gjorde besök hos den andre, brukade de 
kasta en eldbrand efter honom, då han 
gick, så att han genom trolldom icke 
skulle kunna göra någon skada. Råkade 
någon ut för hudutslag, bölder eller dy
likt, hade han ” råkat ut” . Någon för- 
ståsigpåare tillkallades eller besöktes, och 
denne tog då ett stycke bly eller tenn och 
smälte det i en panna. En skopa vatten 
hälldes över den sjukes huvud. Den fly
tande metallen hälldes i vattnet, varvid 
åtskilliga figurer bildades vid avsvalnan
det. Dessa figurer utgjorde det tecken
språk, som förståsigpåaren skulle tyda 
och därigenom få reda på svaret: hur 
det onda uppkommit och hur det skulle 
botas.

Under Gottlunds vandringar i Orsa 
finnmark berättade en gosse, Per Anders
son Nykäinen, för honom om ett bergs
rå, som i trakten av Råberget bedrivit 
mycket ofog. Ett barn hade nyss för
svunnit därifrån och gossen försäkrade, 
att bergsrået bortrövat barnet. Han sade, 
att detta vaktade det myckna silvret, 
som fanns i berget. En gång hade en 
dalkarl ifrån Orsa, som händelsevis gick 
förbi där, sett huru silvret rann som 
smält tenn ur berget. Han fyllde sina fic
kor med silvret och gick därifrån, men 
han återkom alltjämt till berget igen. 
För att slippa undan denna förtrollning 
hade han sett sig tvungen att återlämna 
det mesta av vad han tagit och förbundit 
sig att skänka allt det återstående till 
en kyrkokalk. Först då hade han blivit 
i stånd att lyckligt komma därifrån.

130 år ha förflutit sedan Gottlund 
1817 besökte Orsa finnmark. Mycket har 
sedan dess förändrats. Vidskepelse och 
övertro hos finnar och bygdens befolk
ning ha trängts undan av kristendoms- 
undervisning och kultur, men än i dag 
finnas vissa former kvar av övertro. Där
om vittna de många besök, som ännu 
göras hos s.k. kloka gubbar och gum
mor. De sakna icke patienter.

Att denna övertro trängt ganska långt 
upp bland samhällets olika medlemmar

får man stundom höra talas om. Det 
är därför icke underligt att övertro och 
signerier florerade för hundra år sedan. 
Som ett egendomligt exempel må nämnas, 
att ärkebiskop Jakob Lindblom (1746—- 
1819) en gång som student kom in i 
en bondgård i Uppland för att köpa 
mjölk av en gumma, som beklagade sig 
över att hon icke hade någon lycka med 
sina kalvar och frågade hur hon skulle 
bära sig åt. Lindblom skrev då på skämt 
på en papparslapp: ” Kalvar vita, kalvar 
röda. Om de ej leva , bli de döda.”  Med 
föreskrift för gumman att lägga detta 
papper i en liten påse, som bunden om 
halsen på kalven skulle återställa och 
skydda den för sjukdom. Medlet hjälpte, 
och gumman lämnade den underbara 
påsen åt sin dotter, och påsen blev där
efter en vida känd amulett.

Biskopinnan, som hört talas om den 
undergörande påsen, lånade den och 
band den om halsen på biskopen, då han 
låg på sin dödsbädd. Hon tänkte därvid, 
att ” hjälpte den ej, så kunde den åt
minstone inte skada” . Biskopen vaknade 
och fann omkring sin hals den påse, 
som vid undersökningen befanns inne
hålla just den papperslapp, på vilken 
han i sin ungdom skrivit: ” Kalvar vita, 
kalvar röda. Om de ej leva, bli de döda.”  
Vilken inverkan påsen hade på biskopen, 
förmäler inte historien.

Karl Linge

Den lilla kyrkorgeln Forts.fr. sid. 7.

tider på sin 90-årsdag 1936. Jag har 
också vid andra tillfällen haft personlig 
kontakt med honom. Och då han dog 
1938, var jag en av dem, som fick bära 
honom till graven.

När jag spelade preludiet till första 
psalmen, tänkte jag på, att den lilla 
orgeln senast tjänstgjort vid en hög
mässa i Orsa kyrka år 1878. Nu var den 
på sin gamla plats i kyrkan igen. Ringen 
var liksom sluten. Den högmässan glöm
mer jag inte.

Den gamla orgeln har nu fått sin plats 
i kyrkan intill sakristidörren. Det är en 
klenod, som vi bör vara rädda om.

Hj. H — n.

Teckning: Ronny Gegerfelt, 
åk 6
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Avdragaren BeO (Patent) 

Påpressningsdon 
Smide & Mek

Q D  CF C A R LS SO N  AB
ORSA ■ Tel. 401 88, 419 11

FRE L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tprtförrnedlingen

BECKMANS TRYCKERI AB 

Tel. 402 47

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood

BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

för industri, bygge och jordbruk

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

BO M AN S PLÅTSLAGERI

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

Byggnadsplåtsiagerier samt alla 
övriga slag av plåtslageriarbe

ten utföres

GUM M I-
verkstad
• Bilringar
• Batterier
• Bensin
• Oljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

Skoltidningen
dyrare

Från och med detta nummer har 
priset på tidningen höjts till 2 kr. Pre
numerationspriset blir 10 kr. Anlednin
gen är de ökade pappers- och framställ- 
ningskostnaderna. Det är redaktionens 
förhoppning att denna nödvändiga höj
ning inte skall hindra våra läsare att 
fortsätta att köpa tidningen och stödja 
oss i vår strävan att låta Orsa Skoltid
ning leva vidare. Red.

Um gardfariåndul Forts, från sid, i.

åndlingsmån nidi bim mäs ån wa ingur, 
men se add nug affäre gendji ikull fär 
num, sö ån såg mjö wisäl ajt de ån wa 
gåmmål. Ån wa be dritum ö tånnlös. Ån 
bar såjnågåmlabrendwinsväsku uppokäp- 
päm atto riddjäm.De ån kåm inum därär 
frågud ån: ” Ska de va nånting av nån 
sort idag, nån Lolodoltvål” ? Ån wa sö 
tånnlös so ån dugt int saj ” Florodol- 
tvål” . Ån add kostimun inundur ö jen 
löngån evurruck ajtåne ö dendå västn 
wa sö ospilld ö otäg undur ruttjäm sö i 
minns munnå sad a men mofa de ån 
wart gåmmål ö spilld o si millumå: 
” Ta åv di blusn i fo twån eldust bi du 
te sjå ajt läsö ” H. P.”

Ajtum twåln add ån kataloga mi tig- 
prove ö wild att wi skuldum bestella. 
Itta wa fur jett minnä fro onums sturets- 
tid, de ån wa skraddur.

Jen åv dem senust åndlingsmånnumå 
i minns wa jen sö jettud Isaks-Wille. Ån 
Ån add cickuln ö for mi milla öllum 
gardum ö seld karkläde mjåst. Arbes- 
stjortor, blåbrackor ö blusa ö undur- 
kläde a karumå i ” Lahmans äkta macko” . 
Assint wa sö starkt ö bra läsö ed tickt 
karär. Isaks-Wille bodd ajti Ånsju börti 
jen gåmblån gard dem a rivi nu ö biggt 
jenå finå sumårstugu i stellä trast brewi. 
Ja, e wa mitji ödurwais fär. Do kåm 
win’t i jug att wi skuldum wa reddur 
fär okunut fok så knåckud o därär. Nu 
twöss win’t ippnå fär eld wi åm kuxad 
gåjnum nön fensturglugg ö sitt ukun e.

Men wi wilum nug int a att issur tidär 
endo fär e mitji sö i bettur ö nu fär tidn. 
Indjun bevur swelta ö öllur a nögär te 
wa. Anny Nyberg (Michola Ånni)

Forntid — nutid. Forts, från sid. 4.

svår och kräver betydande insikter. En 
länk i en sådan kedja av insikter är 
kunskap om hembygdens natur- och kul
turhistoria. Utan kunskap om det för
flutna kan vi inte med framgång sia 
om eller planlägga framtiden.

K. Gösta Eriksson

HAREN OCH ORMEN

Det var en gång en hare och en orm 
som skulle tävla. Haren skröt och sa: 
” Jag är bäst, och jag vinner.” . Alla 
trodde också det, och när den stora da
gen kom, hånade alla ormen och höll 
med haren. Så gick startskottet och 
naturligtvis sprang haren långt före or
men. Men när han kommit till en åker 
satt där tre söta kaninflickor och åt på 
varsin morot. Han stannade och pratade, 
och även han fick en morot. Medan han 
satt där och åt3 stretade ormen på och 
ålade iväg längs vägen. När han kom 
till åkern sa haren: Jag behöver inte gå 
än, för jag springer ifatt honom genast. 
Men det gjorde han inte för ormen 
hann i mål, medan han satt där och 
käkade morot. Sedan den dagen har den 
store mallige haren mjuknat och blivit 
tyst från allt skryt. Och ormen blev 
hyllad och omtyckt för första gången 
i sitt liv.

Anette Mångs, 
åk 5

Karin Dahls 
Frisérsalong

ti VVS
'''o- } ö

f c H  *

\ r

<
iln

/ \
Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

1  wesströms w s
Orsa, tel. 0250/409 25 växel

15



ORSA SKOLTIDNING _____________

Skolnytt
LÄSÅRET 1975/76
blir det en hel del förändringar främst på 
låg- och mellanstadiet på lärarsidan.

t Kyrkbyn flyttar Hans-Erik Laggar 
från Orsaskolan för att efterträda Edvin 
Cederlund, som avgår med pension och 
Nisse Wiborg flyttar från Hansjö skola 
för att efterträda lärarkandidaterna. 
Dessutom kommer en tjänst på lågstadiet 
att ledigförklaras efter Anna Holting 
Andersson, som kommer att ägna sig åt 
samordnad specialundervisning komman
de läsår.

I Digerberget blir det så många ny
börjare att årskursen delas på två klas
ser. Därför blir en tjänst ledig där lik
som en tjänst på mellanstadiet efter lä
rarkandidaterna.

I Stackmora återkommer Stig Wir- 
gén efter ett års tjänstledighet och Ann- 
Kristin Kallenståhl som uppehållit tjäns
ten flyttar över till Hansjö efter Nisse 
Wiborg.

I Kallmora efterträder Britta Larsson 
Rut Hasmats som avgår med pension.

På Orsaskolan slutar de sista eleverna 
från Ore i och med läsårets utgång. Till 
kommande läsår blir det två klassavdel
ningar färre än i år. Trots detta ser lä- 
rarfrågan ut att lösas utan att några lä
rare behöver sägas upp, även om några 
lärare får finna sig i reducerad tjänst
göring.

LÄSÅRSTIDERNA 
för läsåret 1975/76 blir följande: 
Höstterminen 18/8— 21/12 
Vårterminen 6 /1—  7 /6

LOVDAGAR
nästa läsår blir:
torsd 30 och fred 31 nov,
månd 1 mars— fred 5 mars (sportlov)
tisd 20 april— fred 23 april (påsklov) och
fred 28 maj (dagen efter Kr. Himm.-
f.dag).

VAKTMÄSTARTJÄNSTEN 
vid Orsaskolan som till sommaren blir 
ledig efter Einar Bergs pensionering har 
av skolstyrelsen återbesatts med Olof Si- 
monsson, Orsa.

Bj.

RUNSTENEN

På en upptrampad fläck 
mitt på en åker 
vid Huddinge by 
står en runsten.
Den står där
ett tyst monument över gångna tider. 
Runt om kring den finns gräs 
som vinden ständigt griper i.
Stenen
som en ristare arbetat hårt med 
står där tyst och ensam.

Den står där
med sitt svårlästa budskap i mjuka slingor 
All färg har regnat bort 
så den står där den står 
ett grått, dystert monument 
över gångna tider.

Anders Mårts, 
åk 9

TROLLET

Det var en gång ett gammalt, gam
malt troll. Han var säkert över tusen 
år gammal. Den trollgubben var så 
snäll, att nästan alla djur trivdes hos 
honom. Men det var ett djur, som inte 
trivdes hos honom. Och det var en orm. 
Den ormen var så avundsjuk på det 
gamla trollet, för att han hade så många 
vänner. Men så en dag kom ormen 
också. Men då häpnade alla och tittade 
på ormen.

—  Ormen sa: Får jag också vara
med?

Då sa det gamla trollet: —  Ja, du 
får vara med, men på ett villkor: Att 
du inte biter någon.

—  Nej då, jag ska inte bita någon. 
Sedan lekte alla och hade jättekul.

Marie Hansson, 
åk 3
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