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ORSA SKO LTIDNING

Dialog på orsamål
Orsagubben Anders kommer in till orsagumman Britta (Butta) av ERNST (Ernst Grandell)

Digerbergsdialekt med översättning

ORSAMÅL

A. hälsar: Gu-sin ö gu-kweld.

B. svarar: Jo, kweldn’ . I du ajtä ö gör, 
Tittmån? Lendjä-se ån såg di. 
Stajg —  intör ö set-di.

A. Ja, i-ånt weri jotevör se ati 
” beggånnön” .

B. Du kånstsi wil nö?
Wen lisdö a o lajvi?

A. I-dö esömön emå, Butta?

B. Int-wel. Åns djikk bara börti budi 
jenå wendö. Kum-för att i-rappä.

A. I tänkt um kalln-den ädd aft nö bik. 
I ädd sku djerå-mi nön biktråd ö 
lågå Katrånör nävörsko.

B. Ur ir-ä mi Katrån-tittö?

A. O a-för litä sårt i ” njemnömå” . Int-ä 
” gåmböln”  sö tar-wöss ettör-ånd.
I såg e wa ” aködon”  ajto gardöm jå. 
A Åns-ö kämi-si tä est nu.

B. Ja, ar-ån sö.
I fikk-för att jen lisslån ” bik-assa”  
nidi jenö ” raskestsi” .

A. I ådd-för sku wend-att em ettör rni.

B. Jä, du a-för inga bråskö. Tångön-di 
litä. Du ska fo jenå sajluga blött- 
bresgos ö litä flätstjir.

A. Å, ska-dö ” spen’dera”  sö. Du i mjö 
skåmpör du, Butta.

B. Ir-ed sö mjö.

A. Nu lär-i-för ark-mi åv em, innå i 
märknör nidör.
Mitsi takk fär gwött jåtå. Els kallöm 
Farwel.

B. Jo, de-summö. Takk fär tittn’.
Els Katrån-tittö fro mi.
Wa färsiktin nu Titt-månn, sö int 
dö gör ö niflör-o-nåsö nögär.

Allt måleriarbete v id  re p a 
ra t ion  e l le r  n yb y g g n a d  ut- 
fö re s  o m s o rg s fu l l t  och  ti ll  
hum ana  p riser.

G. Holmströms Måleri
Stensgatan 7, Orsa. Tel. 402 35

SVENSKA

Gud-välsigne och god-kväll.

Jo, kväller. Är du ute och går Mosters 
man? Länge sen man såg dig.
Stig in och sätt dig.

Ja, jag har inte varit hit-över något se
dan under sensommaren (höstsidan).

Du kanske vill något?
Vad har du på hjärtat?

Är du ensam hemma, Britta?

Inte alideles. Hans (hennes man) gick 
bara till affären en vända (han) kom
mer väl strax tillbaka.

Jag undrar om din man har något beck. 
Jag skulle göra-mig någon becktråd och 
laga Karins (gummans) näverskor.

Hur står det till Moster-Karin?

Hon har ju litet ont i höfterna.
Är det inte ” gamlingen” som tar oss 
envar efter hand.
Jag såg att det var kör-redskap på går
den här. Har Hans också fått-sig häst nu?

Ja det har han.
Jag hittade en liten beck-klump i en 
ask med diverse smågrejer.

Jag borde-väl vända om hem igen.

Å-ja. Du har-väl ingen brådska. Lugna 
dig litet, du ska få en mjuk tunnbröds- 
smörgås med mycket gott sovel och litet 
gräddfil.

Å, ska du bjuda (spendera) så? Du är 
mycket snäll (och god) du Britta.

Är det så (särdeles) mycket.

Nu lär jag väl dra mig hemåt, innan 
det blir mörkt. Mycken tack för den 
goda maten. Hälsa till din man.
Farväl.

Jo (tack) det samma. Tack för titten. 
Hälsa till Moster-Karin från mig.
Gå försiktigt nu. Så att du inte går och 
stupar på näsan någonstans.

ERNST (Ernst Grandell).

För sommarena . . .

Slippers och  sandaler 
Moderna damskor 

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

U T S IK T
från

K U N G S H A G A

Jag såg en syn ifrän ett fönster, 
En syn, som endast Gud kan ge. 
Han lade sjöar i ett mönster 
så skönt att människan kan le. 
Tack store Gud för sådan syn 
Ett stycke sö’r-om Orsabyn.

När jag Dig ser, Du Orsasjö 
Vid solnedgång, vid frost och tö. 
Jag tröttnar ej, då jag Dig ser, 
Ty något nytt Du alltid ger.

En dag, då sol ej lyser mer 
och då mitt öga Dig ej ser.
Då även Du är född på nytt. 
Då tid i evighet är bytt.

H j. Lindberg

Nedlagda
skolor

Det har påpekats, att jag i den för
teckning över nedlagda skolor, som var 
införd i föregående nummer, glömt en 
skola. Alldeles riktigt. Jag är tacksam 
för rättelsen. Stackmora västra småskola 
skulle också ha varit med. Den nedla- 
des troligen år 1935. Detta skolhus har se
dan tillbyggts och blivit Stackmorahöj- 
dens Turistgård.

Någon har också menat, att Kårgärde 
skola borde ha varit med på listan. Jag 
räknade dock med att denna skola fort
lever i Digerbergsskolan, även om det 
blivit annat namn och nya lokaler.

Det är alltså 26 skolor i Orsa, som 
nedlagts de sista 40 åren. Har jag kan
ske ytterligare glömt någon?

Hj. H— n.

Rör &  Värme
V V S ,  o l je e ld n in g a r  och a llt  
vad  Ni b e h ö v e r  inom  v å r  
b ransch .

Åke Nilson A B
Telefoner 400 35, 405 76, 120 97

2



Käck Anders Hansson och Erik Bogg i Arizonas timmerskogar.

I en trevlig stuga i Maggås bor Käck 
Anders Hansson och hans gladlynta fru 
Karin. En stor gårdsplan, snyggt och väl 
avskottad all snö, möter mig, när jag 
kommer dit. Anders har själv varit ute 
och skottat och är lite trött. Han har 
rätt att bli det efter en sådan snöskott
ning. Han är 82 år nu. Han är tydligen 
en pigg åttioåring. Det enda, som man
kerar lite, är hörseln.

-—  Jag får honom inte att skaffa sig 
hörapparat, säger mor Karin med ett 
skratt. Jag tror han är rädd för doktorn.

Att berätta går bra ändå, och det var 
för att få honom att göra det, som jag 
kom hit.

—  Ja du, säger Anders, nog var det 
hårdare tider, när jag var liten, än det 
är nu. Men Maggås är sig väldigt likt. 
Det har nog inte kommit upp mer än 
två— tre hus till. Gatorna var förstås 
slingriga och smala, och nog fick man 
pulsa i snö ordentligt, när man skulle 
till skolan i Torrvål. Jag gick tre år i 
Maggås för Anna Olsson. Sen gick jag i 
Torrvål —  först för en, som hette Dahl
berg, och så en, som hette Öberg.

När jag var fjorton år, fick jag ge 
mig till skogs på kolvedhuggning. Vi 
var tre pojkar, som var tillsammans. Vi 
bodde på ett fäbodställe, som hette Vå
larna en bit in på moraskogen. Inte blev 
det stor förtjänst. Vi hade att gå en 
halvmil till huggningen, och så fick vi 
bara 11— 12 öre per klip, och de skulle 
vara två alnar höga. Inte var vi väl så 
vana vid yxan heller. Men vi levde billigt. 
Vi åt mest kolbullar och drack mjölk.

Den huggningen slutade med att en 
pojke högg sig i foten, och när vi hade 
fraktat hem honom, åkte vi inte tillbaka 
igen. För resten är en bonde från Berg- 
karlås skyldig mig två kronor än i denna 
dag för den där huggningen. Men jag 
bryr mig nog inte om att kräva honom 
nu, säger Anders flott. Det blev mest 
skogsarbete i fortsättningen också, men 
förtjänsten gick ofta inte upp till mer 
än tre kronor om dagen.

—  Det var en av orsakerna till att jag 
for till Amerika 1910.

—  Vad var det för mer orsaker?
— -J o , min bror Per, som är sex år 

äldre än jag, hade åkt dit något år ti
digare, och så är det en orsak, som jag 
egentligen inte vill berätta om.

Jag trugar lite.
—  Ja, säger Anders till sist, det är 

väl så länge sen nu, att det kanske inte 
spelar någon roll. Jag for dit för att 
slippa exercisen.

Det höll för resten på att bli en kort 
amerikaresa. Jag hade sällskap med tre 
hansjöpojkar, bröderna Erik och Anders 
Jakobsson och Erik Bogg. När vi kom 
upp på ett linjekontor i Göteborg för 
att köpa biljett, fick jag inte köpa nå
gon.

—- Nehej, sa de åt mig, du har åldern 
inne för exercisen. Du står i rullorna, 
så vi får inte sälja biljett åt dig.

Nu blir Anders tveksam igen.
—  Det här har jag lovat att inte be

rätta för någon, säger han, men har jag 
talat om, att jag rymde från exercisen,

ORSA SKO LTIDNING

D et finns alltid ett

BOSCH
kylskåp som passar Er

Bänkskåp
Hämtpris kr 350: -

Inbyggnadsskåp 
och fristående skåp

Kylskåpet som sköter sig 
själv - BOSCH 160 TGL 
Automatic med helautoma
tisk avfrostning. BOSCH 

garanti ger trygghet.

elbolaget
Tel. 412 55

Orsa

N i behöver inte 
betala mer än så här:

Sport- och arbetsskjorta
i ren bomull. 12: 25, 2 st 22: 50.

Fritidsskjorta
strykfri med kort ärm.
Storl. 37 — 44. Kr 21: 75.

Herrtrosor
Stretchnylon. 1 par 7: 25, 2 par 13:-

Herrundershorts
i ren bomull. 4: 50, 3 par 12: —

Ankelsockor
i crepe-nylon. 3: —, 3 par 8: —

Badbyxor
i stretchnylon. 10: — pr par

Nytt för våren:

Levi’s populära shorts

Tel. 4 0 0 0 5
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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Liljas
Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

Maja-Greta H O L T IN G

för herrar
i tetoron/bomull, marinblå 

guld och beige.

Ofodrad 48:- 
Sidenfodrad 59: -

t/h u j. Å akssA m s
T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

En prissensation 
fö r 1971. 
E V IN R U D E
nya lågprisfyra

2 CYLINDRAR 
2 TÄNDSYSTEM 
VATTENKYLD 
INBYGGD TANK
SE DEN HOS=

Jäirnbirger AB
ORSA Tel. 0250/409 00.

Älvdalens 
Järnaffär AB

Tel. 0251/110 50.

JOFA plastbåtar
i lager

så lär väl inte det här vara så farligt 
att berätta heller.

När jag inte fick köpa biljett, sa de 
andra pojkarna, att de inte skulle ha 
någon heller. Då grimaserade och blin
kade en annan tjänstman åt mig och 
vinkade in mig i ett annat rum.

—- Hör du, sa han, om du lovar att 
inte berätta det för någon, så ska jag 
tala om för dig, hur du ska göra.

Jag lovade förstås, så nog är det lite 
orätt, att jag berättar det här. Nå, i 
alla fall gav han mig det här rådet:

—  Köp biljett till England. Dit får 
vi sälja åt dig. När du är där, kan du 
köpa biljett till Amerika.

Jag gjorde, som han sagt åt mig. Nät- 
vi kom till Grimsby i England, skulle 
de andra åka tåg därifrån till Liverpool, 
men jag, som skulle ha biljett till Ame
rika, fick inte följa med utan vidare.

Jag minns, hur några engelska tull
män sprang och ropade som ankor:

—  Kack, Kack, Kack!
Det skulle vara Käck det. Sen förde 

de mig till ett rum, där det satt en 
mängd tjänstemän kring ett runt bord, 
och jag begrep inte ett ord av vad de 
sa. Så småningom kom det en doktor. 
Han tog in mig i ett mörkt rum och 
satte mig i en konstig stol och hissade 
upp mig, så benen var nästan uppe i 
taket. Medan jag hängde så där, under
sökte han mig, och sen fick jag fortsätta 
till Liverpool.

I Liverpool skulle de andra emigran
terna —  vi var många svenskar tillsam
mans nu —  få soppa. Jag fick ingen, för 
jag hade ingen biljett ännu. Då stack 
de andra svenskarna åt mig en skål och 
sa:

— Ät du, gosse!
Men jag hann bara ta några skedar, 

så kom en kypare och ryckte undan skå
len. När han vände ryggen till, stack de 
skrattande åt mig en ny skål. Kyparen 
tillbaka och ryckte bort den också. Efter 
någon slurk ur fem-sex skålar var jag 
mätt och belåten.

Vi åkte till Arizona i Amerika. Jag 
arbetade för det mesta i skogen där 
också. Det var stora träd vi arbetade 
med. Av ett träd fick vi i allmänhet ut 
sex timmerstockar, 16 fot långa och 
minst 8 tum i toppändan. En gång fick 
min bror och jag ut tjugotre timmer
stockar ur ett träd, men då var även en 
del grenar så grova, att de räckte till 
stockar.

Jag blev kvar i Amerika i elva år. 
På den tiden hann jag bli amerikansk 
medborgare och delta elva månader i 
första världskriget. Jag tillhörde Buffalo 
Bills division. V i var bl. a. i Frankrike 
sex månader. Vi fick inte ligga inomhus 
en enda natt på de sex månaderna.

Kallt var det och snö. V i stannade i 
små byar på nätterna, och då kunde tys
karnas flyg se oss —  och så kryllade det 
av stora löss i de där skjulen. Undra 
på det med jordgolv och en otrolig smuts. 
Filtarna vi sov i blev till sist dubbelt så 
tjocka som de varit från början. Snart 
var man så trött, att man glömde bort 
att vara rädd.

Jag glömmer väl aldrig, hur det var, 
när man någon gång skulle få tvätta sig. 
Då drog de ett vattenledningsrör med 
en mängd hål i in i ett sådant där skjul. 
Varmvatten räckte bara till de första. 
Sen fick man duscha i kallvatten, och 
innan två hundra man hade duschat, 
gick man och vadade i jord och skit upp 
till knäna.

Så kommer jag ihåg skyttegravarna, 
flyganfallen och gasen, som man jämt 
måste passa sig för.

När jag fyllt 31 år, behövde jag inte 
vara kvar i armén längre, utan de skicka
de mig tillbaka till Amerika. Nu fick 
jag och bror min ackordsarbete i en 
brädgård, och vi tjänade bra med peng
ar. Men sen kom depressionen till Ame
rika. De kunde inte sälja någonting ur 
brädgården, och snart var den full. Min 
bror och jag erbjöds att arbeta vidare 
för hälften av den betalning vi haft för
ut. Det ville vi inte utan for därifrån. 
Vi åkte genom en stor del av Amerika, 
men det var lika dåligt överallt. Då 
reste vi hem till Sverige. Det var 1921. 
Du må tro att amerikanerna håller reda 
på sina medborgare. När vår båt lade 
till i Göteborg, var de från amerikanska 
konsulatet och mötte oss. På hotellet, 
där vi övernattade, tog de också kon
takt med oss. Och tror du inte, att jag 
nätt och jämnt hade kommit hem till 
Maggås, när landsfiskal Lundberg nere 
i Orsa ringde och sa, att han hade för
frågningar om mig från amerikanska 
ambassaden. Jag behöll mitt amerikans
ka medborgarskap i åtta år. Jag tänkte 
nog åka tillbaka, men det blev aldrig så.

Jag blev kvar i Sverige, och det blev 
även i fortsättningen att ha ganska tungt 
arbete. Jag har varit bonde, jag har haft 
skogsarbete och jag har grovarbetat på 
olika håll —  mest med att laga järn
vägsbankar efter bollnäsbanan och sveg- 
banan. Då är det skönt och roligt att 
få hålla på med sådana här saker, som 
jag gör nu, slutar Anders och gör en 
gest mot sina träfigurer.

Det är ju de, som har gjort Anders 
känd. De är skurna i alträ. De är av de 
mest skiftande storlekar och motiv. De 
minsta är endast omkring 3 cm, de störs
ta ett par dm. Det är tomtar, dansande 
par, gubbar, som drar fingerkrok, spel
män, hästar, stickande keling och många 

Forts, å sid. 14.
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•  •

Ä lggropar av Olof Löthman
Fångstgropar för älg är en vanligt 

förekommande fornlämningstyp i Norr
land. I Svealand förekommer de huvud
sakligen i Värmland och Dalarna, dock 
ej i så stort antal som i Norrland. Den 
socken i Dalarna som har den hittills 
kända största koncentrationen av älg
gropar är Orsa. Vid fornminnesinven
teringen 1969 registrerades drygt 400 
sådana. Då inventeringen av Dalarna 
ännu icke är slutförd är det tänkbart, 
att andra socknar kommer att kunna 
uppvisa ett ännu större antal än Orsa.

Ur årsberättelse för Riksantikvarieäm
betet 1969 kan följande citeras: ” Fångst 
i gropar går utan tvekan tillbaka till för
historisk tid även om flertalet gropar är 
medeltida eller yngre. De stängslade sys
temen benämndes ofta älgsgård, en be
nämning som mången gång lever kvar i 
namn på intillliggande naturföreteelser. 
Arkivaliskt kan jämtarnas jakt beläggas 
från 1200-talet, då gränshandlingar bl. a. 
bekräftade deras rätt till jakt i Finn
marken. Från 1300-talet eller tidigare 
är bevisligen Westerhus älgsgård i Ström 
enligt bevarade köpehandlingar (Jämt
lands och Härjedalens diplomatarium). 
Rätten till jakten har ofta orsakat tvis
ter, varför såväl domböcker som riks
dagsprotokoll innehåller uppgifter om 
älgfångst i älggravar (älggropar) och 
älgsgårdar.”  Det här återgivna citatet 
jämte vetskapen om att gropfångst i lag 
förbjöds på 1860-talet ger oss ett någor
lunda svar på frågan om älggroparnas 
ålder. —- En av de personer som i litte
raturen beskrivit —  och dessutom med 
egna ögon sett —  en gillrad och i bruk 
varande älggrop är Gustav Schröder. I 
7 :e delen av sina jakthistorier berättar 
han om en sådan, som han under 1830- 
talet vid en jaktfärd stötte på i Värm
land mellan Torsby och Klarälven.

Älggropen (se bild 1) grävdes ofta i 
lättgrävd mark och i allmänhet i an
slutning till sjöar och vattendrag, dit 
älgarna sökte sig för att dricka. Man 
försökte sannolikt lista ut vilka vägar 
älgarna tog fram till vattnet, och när

man kom underfund med dessa, anlade 
man gropar i älgarnas stråk. Oftast an
lade man flera gropar i en lång rad, ett 
s. k. fångstgropsystem. Dessa löper ibland 
parallellt med älven, bäcken eller sjö
stranden. Ibland skär de av en större 
udde eller halvö vid basen (Ivarsnäs 
vid Skattungen är bra exempel härpå). 
För att vara säker på att älgen skulle gå 
ner sig i någon av groparna, byggde 
man stängsel fram till dem ungefär som 
bild 2 försöker visa. På det sättet styrdes 
älgarna fram till groparna.

Till formen är älggropen rund eller 
oval. Man finner, att den som regel har 
en l&ngsluttande sida och en brantare. 
I gropens botten ser eller känner man 
ibland en väl markerad försänkning, som 
till formen synes vara närmast rektangu
lär. Runt större delen av gropen finns 
en vall. Groparna är i allmänhet 3— 4 m 
i diameter och 0,5— 1,5 m djupa. Den 
omgivande vallen är 1— 2 m bred och 
några dm hög. Den rektangulära för
sänkningen i gropens botten är ungefär 
1,5 x 0,5 m stor. Försänkningens orien
tering markerar den löpriktning älgen 
hade på sin väg till vattnet.

När älgen gick ner sig i gropen, torde 
följande ha hänt. Den fastnade inea 
frambenen i den rektangulära försänk
ningen, vars väggar sannolikt var för
stärkta med stockvirke för att ej rasa 
igen. Huvud och hals pressades mot den 
brantare gropkanten. För att ta sig ur 
den obekväma ställningen drog älgen 
bakbenen under sig för att med hjälp 
av dessa komma loss. Följden blev, att 
även bakbenen kom ner i försänkningen 
och genom kroppstyngden låstes samt
liga ben fast, så att älgen helt saknade

Vägen till körkortet
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman - 

Tel. 406 85, Orsa 
Teori tisdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Till examen!
Gåvor med bestående 
värde . . .
Armb andsur 
Ringar 
Armband 
Berlocker 
Knappar 
Smycken 
m. m.

dJlicdi. Tjiwtbtp cAfB
U R  Jt- O P T I K  G U L D

- Legitimerad glasögonoptiker -

Färg ska de’ vara . . .

G m O vh+h  n o r d ITIende

CENTRUM/NORDMENDE 
C O LO R  2225
Exklusiv 22" färg-TV i trevlig 
formgivning. Enkel att sköta ge
nom lättmanövrerad och över
skådliga skjutreglage. Finns i 
teak, valnöt och jakaranda.

PIAN O-N ISSE Musik
Musik ■ T V

Tel. 406 04
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C y k l a r
Monark, MCB, Nord- 

stjernan
Låghjulingar med växelnav 

från 285: -
Vi tar Er gamla cykel i byte

Oléns
S p o r t

Orsa Tel. 402 81

Inför badsäsongen:

★  B A D B Y X O R

★  B A D D R Ä K T E R

★  B IK IN I

Barngarderoben
Tel. 402 19

P SA L M B Ö C K E R  

till konfirmationen

Tel. 400 58

Ett parti

stolsitsar
utförsäljes till reducerade 

priser
I plast 2: 85 / st. 4 st 10: —

I tyg 4: 95 / st

förmåga att röra sig. I en del fall spet
sades älgen på nedslagna, vässade pålar 
eller på järntaggar, indrivna i en hori
sontal bom. Som var och en förstår, 
måste gropjakten ha varit en mycket grym 
jaktform. —  För att äigen inte skulle 
se gropen maskerades den på så sätt, att 
man täckte över den med klena stänger, 
mellan vilka ris flätades. Ovanpå lades 
sedan mossa.

Älggroparna i Orsa är i huvudsak kon
centrerade till ett område på båda sidor 
om Oreälven mellan Orsasjön och Skatt
ungen. Inom detta område (se kartan) 
finns 26 fångstgropssystem och ett an
tal ensamt liggande fångstgropar, av

bart väster om väg 81 bortom bron över 
Ore älv och hitom sopstationen samt i 
södra kanten av ett numera kalhugget 
skogsområde. Dessa gropar är i högsta 
grad sevärda och lätta att hitta. •— Ett 
litet system om nio gropar finns omedel
bart öster om Oreälven ca 2,5 km syd
öst om Skålbygge.

Många av Orsas älggropar är i dag 
ganska grunda och den rektangulära 
försänkningen helt osynlig. Detta torde 
bero på att groparnas ägare vid grop
fångstens upphörande ålades att fylla 
igen den. Denna igenfyllning blev an
tagligen mer eller mindre noggrant ut
förd, varför groparnas djup i det skick

vilka en del torde ingått i numera spo
lierade system. Det största systemet (se 
kartan 1) börjar vid kalkbruket i Kall- 
holn och sträcker sig åt sydväst söder 
om älven och väg 296 fram till i höjd 
med Hedens bystuga. Det är 2 600 m 
långt och består av 67 gropar. De bäst 
bevarade och ur studiesynpunkt mest 
lämpade groparna ingår i ett litet sys
tem (se kartan 2), som finns omedel

dessa befinner sig nu varierar högst av
sevärt. Man torde huvudsakligen ha 
strävat efter att den rektangulära för
sänkningen fylldes igen.

Vilka var det då som anlade alla 
dessa fångstgropar? Man skulle kunna 
tänka sig, att bönderna i en by —  i den 
mån de ägde jakträtten —  gick tillsam
mans och anlade. ett eller flera system 
för att säkra byns köttbehov. Gillrandet 
och vittjandet av groparna, som dels 
torde ha varit tidsödande och dels måste 
göras kanske flera gånger i veckan, kan 
man kanske tänka sig ha skett genom 
någon slags turordning mellan gårdarna 
i byn.

Under 1800-talet och början av 1900- 
talet var älgtillgången mycket låg. Kan 
möjligen gropjakten ha haft någon del 
i detta förhållande? Därom torde det 
vara svårt att säga något bestämt. När 
man emellertid på en karta ser, hur 
systemen utefter Oreälven anlagts, för
står man, hur effektivt de spärrade av 
älgarnas vägar till älven. Förvisso finns 
nu många luckor i den långa raden av 
system längs älven, men man skall då ha 
klart för sig, att många gropar och sys
tem av gropar är helt borta på grund 
av bortodling eller av andra orsaker.

Olof Löthman

Wenda wenn e fär tid, 
uka e exåmun eld inta 
irä tid fär jett

Bala
IFCDir®

P. S. Swart-waito kort ölda mer eld 
undra år! Wisst du ed?
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Det var på  den tiden...
S A D E L M A K A R E  J O H N  P E T T E R S S O N  berättar

John Pettersson och hans far i dennes verkstad i Älvdalen 1912.

” Det här yrket kan man väl säga att 
man föddes till, för min far var sadel- 
makare i Älvdalen. När jag blev stor 
nog, var det bara att börja hjälpa till. 
Eftersom sadelmakeri är ett så utpräglat 
hantverk, så såg de verktyg vi använde 
då ut ungefär som de verktyg vi fort
farande använder. Fast när jag började, 
sydde vi ju allting för hand. Jag var väl 
12— 13 år, när pappa köpte sin första 
sadelmakarmaskin, en sorts grov sy
maskin. Min första maskin, en Singer, 
köpte jag 1919, och den har jag kvar 
än. Inte bara har den kvar förresten. 
Jag har använt den hela tiden, och den 
fungerar fortfarande alldeles utmärkt. 
Men det är ju klart att man måste sköta 
maskinerna omsorgsfullt, om dom ska gå.

Förr var man verkligen sadelmakare 
och höll på med seldon, åkvagnar, åk
slädar och kanske en och annan sadel. 
Ridsadlar såg man väl inte så ofta, men 
det kunde ju bli reparation av någon 
ibland. Klövjesadlar var det lite mera 
av. Det var enklare saker med grova 
träbågar fram- och baktill. Nederdelen 
var stoppad, och på sidorna fanns breda 
remmar av sadelgjord, som man spände 
fast sadeln med. Dom varor som skulle 
fraktas surrades fast på sadeln. Man an
vände dom där sadlarna, när man skulle 
upp till fäbodarna. Som regel måste man

ju då frakta allt på hästryggen, för kör
vägar upp till fäbodarna fanns inte. I- 
bland använde man släpor också. Man 
tog långa träslanor och spikade bräder 
över. Grovändarna spändes på hästen, 
och smaländarna fick släpa på marken. 
Det blev ju till och med naturlig fjäd- 
ring.

En hel del grövre sadelmakeri hade 
vi ju också. Före 1915 kördes mycket trä
kol till bl. a. järnvägsstationen i Älv
dalen, som var ändstation då. Allt som 
kolades norr om Älvdalen kördes då ner 
dit. Det brakade vara 20— 30 hästar 
igång där hela vintrarna. Kolet skulle 
ju till järnbruken längre söderut. Då 
fanns det kolbryggor vid varenda järn
vägsstation. En fanns här i samhället, 
en i Hansjö vid Stackmora såg och se
dan längs hela linjen upp mot Sveg.

Till Orsa flyttade vi 1915. Den första 
december det året kom vi hit, och här 
har jag stannat. Lite rörde jag väl på 
mig, innan jag gifte mig 1923, men se
dan dess har jag varit här hela tiden. 
Då fanns här arbete för en sadelmakare. 
I skogen tog man ju fram allt timmer 
med hästar, så det behövdes mycket gro
va seldon. Man gjorde en så kallad 
ringbossa, en stoppad ring som träddes 
över hästhuvudet, och som lokorna vi
lade mot. Stoppade lokträn användes

här inte till annat än åkselar. Ringbos- 
san var gjord av läder med tygfoder. 
Tygfoder måste man ha för att skona 
hästarna. Det släppte igenom svett, som 
annars hade bakat ihop sig med smuts 
och legat och skavt på hästens hud. Lok
trä köpte vi färdiga från Malung och 
ft ån Sunne i Värmland. Smidesde täljer 
köpte vi ju också.

Vi gjorde mycket finare och svårare 
arbeten också. Det fanns inga bilar då. 
I varje fall var de ju långt från var 
mans egendom. Då gjorde vi åkselar och 
stoppade och klädde åktrillor, giggar, 
promenadvagnar, droskor och åkslädar. 
Det var fina saker med grann klädsel. 
Droskorna kläddes oftast med mörkgrönt 
kläde. Så hade vi ju norskgiggar och 
tidaholmsgiggar för en eller två perso
ner. Norskgiggarna var lite finare. Dom 
stoppades och kläddes med getskinn, som 
djuphäftades som i engelska skinnfåtöl
jer. I åktrillorna var det mest så kallad 
pipklädsel. Det är en fyrkantig ruta i 
mitten och pipor upp- och nertill. På 
vintrarna klädde man åkslädar, så kal
lade norrlandsrisslor. Då användes för 
det mesta rågarvad älghud med håren 
kvar. Älghuden fick dom hålla själva. 
Ibland använde vi renhud också.

Det var väl just det här arbetet med 
att stoppa och klä vagnar, som gjorde 
att sadelmakarens och tapetserarens yrke 
sammanföll. Den klädsel vi gjorde i åk
vagnar då kan fullt ut jämföras med de 
möbler som stoppas och kläs nu. Det 
var väldigt noga.

Åkselarna var också fina. På översidan 
av åkselsdäcklarna kunde man använda 
blankt lackläder. En däckel är ett järn, 
som är format efter hästryggen, upp
svängt för manken. På undersidan fanns 
stoppade putor, där muttrarna för töm
ringarna var insydda. Allt det här är 
borta nu, sedan bilarna kom.

Det grövre sadelmakeriet, arbetsselar, 
höll jag på med till i fjol. Under kriget 
gjorde vi mycket arbetsselar till skogen. 
Vi var fyra man, som inte gjorde något 
annat, men ändå hade vi svårt att hinna 
med allt. Sedan kom traktorerna, och 
där behövde ingenting stoppas, så det 
blev mindre med sadelmakeri. Då gäll
de det att hitta på något annat, och då 
kom kunskaperna från stoppning och 
klädsel av vagnar väl till pass. Det blev 
möbler man fick hålla på med. Det ha
de jag ju visserligen gjort lite hela tiden, 
men nu blev det det dominerande.

Lite har jag väl också haft känning 
av det nya hästintresset under senare år. 
Det har väl hänt att ponnyklubben be
hövt hjälp med ett eller annat. Kanske 
ett huvudlag eller en grimma som gått 
sönder. Men det är bara småsaker. Sad- 

Forts. å sid. 15.
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A R M B Å N D S U R

S O L G L A S Ö G O N

Urmakare
GUST. HELGESON
UR ■ OPTIK - Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 05

ViUa-

och husägare!

Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

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

Tänker N i köpa

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

Radio ■ TV
____________________ j

Vi utför även 
reparationer av alla slag

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns
Elektriska
Orsa Tel. 401 92, 401 50 
Bostadstel. 402 03

Åk 6 Skattungbyn
Fr. v. Mariana Bilar, Lena Pettersson, Britt Larsson, Inger Dahl, Eva Jons, Inga- 
Lill Eriksson, Björn Larsson, Hasse Jemth, Urban Lind, Lena Eriksson, Gert Ham
mare, Peter Olsson, Bertil Björkkvist, Birgitta Björkqvist, T  or gny Staffas, Lars-Anders 
Jansson, Ingvar Gegerfeldt. Frånvarande: Anna Thuresson.
Lärare: Erik Ullström.

Å k 6 Digerberget
Nedre raden jr. v.: Rolf Danielsson, Jan Fjällström, Sten Bastman, Carita Levenius, 
Hans Schneider, Per-Erik Gisslar.
Andra raden: Åsa Willemark, Eva Carlström, Eva Lind, Katarina Blom, Elisabet 
Johansen.
Tredje raden: Leif Lindgren, Erik Johansson, Karina Friberg, Lena Norman, Tore 
Sjöström.
Övre raden: Anne Löthman, Jill Carsting.
Lärare: Jan-Erik Broberg
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Från Liberia

Klass 6 och de svenska eleverna ur klass 5 tillsammans med sin klasslärare fru 
Harriet Löhr.
Eleverna på bilden är fr. v. bakre raden: Elisabeth Wiktorell, Lena Broberg, Rose- 
Marie Hultman, Anita Eghorn, Harriet Andersson, Lars Croné, Bodil Hildemar, 
Jörgen Paulsson, Marbue Williams, Frederic Hall, Lars Ädel, Lars Berge (från 
Falun) mittraden: fr. v. Charlotte Jakobsen, Helene Duberg, Eva Lindgren, Gunnel 
Åberg, Petra Naumann, Dianne Little, Houmon Keita, Myrtle Reeves, främre raden 
fr. v.: Thomas Strandh, Dennis Hultman, Lars Kring, Lars Rosén, (från Idre) 
Mikael Strandh och James Freeman. Foto: Helmer Ahlbäck.

Att vi har läsare ända borta i landet 
Liberia i Afrika visste Du kanske inte. 
Men så är det.

Och det gläder oss mycket, att vi fått 
bidrag till tidningen därifrån. Det är 
dels ett brev från skolans rektor, som 
tidigare tjänstgjort i Idre, dels ett grupp
arbete om Liberia och Lamco av de 
svenska eleverna i en av skolans klasser.

Här kommer nu först brevet och där
efter elevernas bidrag.

Till
Orsa Skoltidning '

De svenska eleverna och deras lärare 
vid Lamco International School i Yeke- 
pa, Liberia, vill härmed framföra sin 
uppskattning av Er tidning, som alltid 
blir väl läst och kommenterad.

För att ge våra vänner i Orsa kom
mun en uppfattning om livet här har 
de svenska eleverna i årskurserna 5 och 6 
under några grupparbetstimmar samman
ställt det medsända materialet, som vi 
hoppas skall kunna användas i någon 
form. Arbetet har skett under ledning av 
deras lärare i svenska ämnen, fru Har
riet Löhr, f. Elfving, som kommer från 
Stockholm.

Den nationella sammansättningen av 
den internationella klassen på bilden är: 
13 svenskar, 4 liberianer, 2 britter och 
en tysk.

Yekepa, Liberia, den 30 mars 1971

LAM CO INTERNATIONAL SCHOOL
Åke Rosén
Rektor

LIBERIA

Liberia ligger i Väst-Afrika vid kusten. 
Liberias grannar är Sierra Leone, Gui
nea och Elfenbenskusten.

Liberia har många mineraler i sina 
berg. Det finns diamanter, guld, bly, 
järn och mangan. Det finns också två 
stora gummiplantager i Liberia: L.A.C. 
och det välkända Firestone, som är den 
största i världen. En fabrik i Harbel 
(det är huvudstaden för Firestone) gör 
gummit till stora klossar, som sen lastas 
på skepp.

Liberia är en republik, dess president 
heter William Vacanarat Shadrach Tub
man. Han är 75 år och har varit presi
dent i 25 år. Han är den artonde presi
denten i Liberia.

Monrovia är Liberias huvudstad. Den 
har 80 000 invånare. I Monrovia finns 
det många fina hus, men runtomkring 
finns det slum.

I Monrovia bor presidenten. Han bor 
i ett stort bågformigt hus.

LIBERIAS HISTORIA
Det fanns många frigivna negerslavar 

i Amerika vid 1800-talets början. På 
grund av detta startades en förening, 
som försökte hjälpa negrerna tillbaka

till Afrika. Det första skeppet seglade 
från Amerika, och man gick i land i 
Sierra Leone. Man försökte bosätta sig 
där, men de flesta dog i malaria eller 
filaria. Men föreningen tröttnade inte, i 
stället skickades ett nytt skepp 1822. 
Den här gången slutade resan på några 
öar utanför vad som nu är Monrovia.

©
S C A N IA bil&buM
ORSA F Ö R S Ä L J N IN G  vx 40910

V E R K S T A D
R E S E R V D E L A R
G U M M I V E R K S T A D
B I L U T H Y R N I N G

MORA F Ö R S Ä L J N I N G  126 00, 132 00 

V W -  S E R V I C E  12060 

R E S E R V D E L A R  1 2 1 8 0
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Den här gången hade man också bättre 
tur. De f. d. slavarna bosatte sig där och 
klarade sig ganska bra. Men infödingar
na blev oroliga och trodde att de skulle 
ta deras land. En natt anföll de lägret 
och situationen såg förfärlig ut. I lägret 
fanns en kvinna, som hette Matilda 
Newport. Hon tände en kanon med glöd 
från sin pipa och skrämde i väg alla 
infödingarna.

Liberia (det fria landet) blev republik 
den 26 juli 1847.

K LIM ATET
I Liberia finns det två årstider, torr

perioden (oktober— april) och regnpe
rioden (april— oktober). Det regnar ju 
inte varje dag under regnperioden, fast 
när det regnar, så kan det hålla på i 
flera timmar. I övergången mellan de 
två perioderna är det ganska kallt på 
rnornarna och kvällarna. Temperaturen 
kan då gå ned ända till + 15  grader. 
Klimatet i Liberia är mycket olikt det 
i Sverige. Under regnperioden regnar 
det ordentligt, det blixtrar och åskar. I 
år (1971) har det stormat. Under torr
perioden är det mycket torrt och varmt. 
I skuggan är det + 20— 35 grader (Cel
sius). I solen kan det vara + 30— 55 
grader C. Det brinner mycket i djungeln 
p. g. a. glasbitar, som solen skiner på, 
och så startar brand i torrt gräs. Man 
får vattna sina trädgårdar en gång om 
dagen, för att de inte skall torka bort.

VÄXTER
Liberia är en djup djungel med un

dantag för städer och samhällen. I 
djungeln finns massor av kända växter, 
men fler som är okända. Kända växter 
som man kan äta är t. ex. ris, apelsiner, 
mandariner, citroner, meloner, bananer, 
smörpäron, papaya, POTATO-green, ca- 
sava-leaves, sweet-potato, kokosnötter, 
palmnötter, jordnötter, gurka, majskol
var, monkey-apple, casava-rötter, ananas, 
bönor, mango, kaffe, te, kakao, socker
rör m. m. Djungeln är full av stora träd 
och buskar, t. ex. bomullsträd. Det finns 
orkidéer i träden. De är också behängda 
med lianer.I trädgårdarna har vi bl. a. 
hibiskus-träd och buskar. Hibiskusblom- 
morna kan vara röda, rosa, gula, orange, 
purpurröda och vita. Det finns mycket

skärgräs, elefantgräs och paraplyträd ute 
i ” bushen” .

DJUR
Det finns ganska många djur här, men 

många av olika arter har blivit utrotade 
av människorna. De skjuter djuren och 
sedan flår de dem för att sälja skinnen. 
Exempel på djur som finns i Liberia: 
krokodiler, leoparder, elefanter, flodhäs
tar, ödlor, kameleonter, ormar, skorpio
ner, bushkatter, apor, mungos, myrslokar, 
fladdermöss. Bland insekterna finns t. ex. 
termiter, sländor, gräshoppor, giftiga 
spindlar, fjärilar och skalbaggar.

En av infödingarnas delikatesser är 
termiter, som de plockar från termit
stackarna och låter dem torka. Innan de 
äter dem, rostar de dem. En annan av 
delikatesserna är kokta eller grillade 
råttor. Råttorna kan bli över en halv 
meter långa och sägs smaka gott. Några 
fåglar som finns i Liberia är bl. a. hökar, 
gamar, örnar, rapphöns och strutsliknan- 
de fåglar. I varje by man kommer till 
träffar man på 5— 10 hundar.

LAMCOS HISTORIA
Dagen före julafton 1955 upptäckte 

Sandy Clarke (en skotsk geolog) värl
dens bästa järnmalm i Nimba-kedjan, 
där Elfenbenskusten och Guinea möts. 
Han sände ett telegram, som löd: ” Jag 
har hittat en värld av järnmalm” .

Liberianska staten hade då redan givit 
rätt till Lamco att bryta malm från den 
här delen av Liberia.

Lamco fick lägga ned mycket arbete 
och pengar, innan man kunde sälja malm 
till andra länder. En järnväg, 260 km 
lång, byggdes från Buchanan till Yekepa, 
Lamcos högkvarter i Liberia.

I juli 1963 lämnade det första tåget Ye
kepa med järnväg från en av världens 
modernaste gruvor, Lamcogruvan på 
toppen av Nimba-kedjan.

LAMCO
Initialerna i Lamco betyder Liberian- 

American-Swedish Minerals Company. 
Chef för Lamco är Olle Wijkström, 
och han har titeln General Manager. 
Här i Lamco har vi nio departement: 
Mine, Planning, Ore Processing, Har- 
bour, Medical, Personnel, Railroad, Ma-

intenance och Controller’s Department. 
Mine Department har hand om gruv
driften. Planning sköter planering. Ore 
Processing Ihar hand om lastning och 
urlastning av malmvagnarna och den 
behandling som malmen genomgår in
nan den utskeppas. Harbour Depart
ment är ansvarigt för hamnen och 
lastningen av skeppen. Medical De
partment har hand om de två sjuk
husen. Personnel Department testar folk 
som vill ha jobb, anställer dem och 
har anteckningar om alla anställda. Ma- 
intenance Department har hand om över
synen av all maskinell utrustning. Con- 
troller’s Department har hand om Lam- 
co’s ekonomi och den ekonomiska plane
ringen.

YEKEPA
Yekepa är inte en gammal stad, men 

med sina 10.000 invånare är den Liberias 
andra stad. Här finns 14 stycken bo- 
stadsareor och en industriarea. Det finns 
olika stora hus.

I Yekepas centrum finns ett litet varu
hus, en grillbar, ett apotek, en textil
affär, en radioaffär, ett bibliotek, två 
banker, ett postkontor och en biograf, 
som också är teater. Det finns också en 
hobbylokal, där man kan göra keramik 
och batik, väva, måla och snickra.

LAMCOS INTERNATIONELLA 
SKOLA

På skolan finns det 26 lärare och 288 
elever, av eleverna är 118 liberianer, 
90 svenskar, 29 britter, 12 tyskar, 10 
spanjorer, 9 norrmän, 4 amerikaner, 4 
danskar, 3 österrikare, 3 holländare, 1 
finländare, 1 perser och 1 schweizare.

Av lärarna är 4 liberianer, 13 svens
kar, 5 britter, 2 norrmän, 1 tysk och 1 
spansk.

I femman och sexan har vi 25 timmar 
med hela klassen på engelska och 10 
timmar vernacularundervisning (under
visning på modersmålet). I svensk ver- 
nacular gör vi ungefär detsamma som i 
Sverige. V i läser historia, geografi, svens
ka, naturkunskap och matematik.

ENGELSKAN
Som ni kanske redan vet, är Liberia 

ett engelsktalande land. När en icke 
Forts, å sid. 14.

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

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

Till Eder tjänst i 
Holen och Mässbacken!

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42
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När vi sitta i vår 
bänk . . .

VÅREN ÄR HÄR

I går hittade jag tussilago när jag 
åkte till posten. Då såg jag en bäck. 
Och då stannade jag och gav blommorna 
vatten. Sen åkte jag in till en affär och 
köpte is-glass, för våren var ju här. 

Anders Hedén, 
åk 2

VAR

Tussilago lyser i diket.
Vitsippan niger så lätt.
Vintern den säger 
att den ej blivit mätt.
Vårsolen lyser på blåsippa och björk,
tänk, förut var världen så innerligt mörk.
Vårbäckarna brusa
träden de susa
och stryker hår och kind
med en doft-fylld vind.

Åsa Stenberg, 
åk 3

M O D E R N  hårvård 

i färg och  form !

Tel. 402 08

VÅRSAGA
Jag såg en pojke som inte var som vi 

här i landet. Nu ska jag berätta hur han 
såg ut. Han hade vitsippor i örat och 
blåsippor till kläder och tussilago till 
skor. Han bodde inte som vi. Han bodde 
uppe i solen. När han skulle plocka vit
sippor flög han ner till jorden. Uppe 
i solen var det sommar varenda dag, 
förstås. Det fanns inget vatten.

En dag skulle han göra underverk. 
Han tog en spade och började gräva ett 
stort hål i solen. Då sa solen Poff, så 
brann hela solen upp. Då dog pojken.

Just då ramlade Olle ur sängen. Då 
förstod Olle att det hela var en dröm. 
Men när han tittade ut genom fönster
rutan såg han vitsippor blänka.

Åsa Frick, 
åk 3

OLLE OCH BJÖRNEN
En natt då Olle hade gått och lagt 

sig, hörde han ett underligt ljud. Han 
tog sin bössa och gick mot dörren. Olle 
var lite skraj. Han öppnade dörren. Vad 
fick han se? En brunbjörn. Han sköt 
ett skott men missade. Han sköt ett till 
—  men klick! Bössan var tom. Björnen 
reste sig på bakbenen. Björnen slängde 
sig över honom och rev upp hans kläder. 
Plötsligt fick han en idé. Han fick tag 
på sin kniv och stack den i björnens 
mage. Ännu ett hugg. Björnen föll ihop. 
Olle låg nu under björnens kropp. Det 
gjorde förfärligt ont. Plötsligt kom en 
vedhuggare förbi. Han fick syn på Olle. 
Han drog fram honom. Olle hade tappat 
medvetandet. Skogshuggaren tog in Olle 
i sitt hus. Där gjorde skogshuggaren i 
ordning te åt Olle. Olle kvicknade till. 
När han fick syn på skogshuggaren, sa 
Olle. —  Du har räddat mitt liv.

Tomas Fjällström, 
åk 4

ANDERS
n/i fn)/w W\IA J
Glasmästeri

O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas Sj- Fönsterglas 

Inramningar

MATVERS

Snipp och Snapp blir senap.
Ost och bröd är gott, 
även smör och lingon till 
smakar inte illa.
Lök och kött-färs det är gott 
ättika och surströmming 
smakar ganska bra det med.
Mjölk och juice och grädde 
det är också gott.
Men allra godast, tycker jag, 
är äppelpaj och sås.

Maria Blomqvist, 
åk 3

____________ ORSA SKOLTIDNING

Teckning: EN VÅRPROMENAD av 
Monica Nordström, 

åk 1

Teckning: UTFLYKT av 
Åsa Stenberg, 

åk 3

G löm  ej

examenskortet
i färg och svartvitt 

från
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ORSA SKO LTIDNING

Teckning: Sören Larsson, 
åk 1

Teckning: ” SKRÄPA INTE NER!” , 
Anna Broberg, 

åk 2

KURRE FÅR UNGAR

För länge sen, när jag var fem år, 
hade vi en svart katt, som hette Kurre. 
Det var en hona av halvangora-ras. En 
dag när jag var ute och lekte med våra 
kaniner och gäss, hörde jag ett litet 
jamande, som kom från källaren. Jag 
gick ner i källaren och fann Kurre i 
en kartong med gamla kläder i. Hon låg 
där och stönade och flämtade. Jag blev 
rädd, att hon skulle dö, men till min 
stora förvåning kom det ut något från 
hennes stjärt. Det var något som hade 
öron, ben, svans och päls. Jag förstod 
inte vad det var för någonting. Efter en 
stund hade det kommit fem sådana där 
konstiga saker. Jag sprang upp till 
mamma och sa: —  Mamma, Kurre lig
ger nere i den gamla tvättkorgen och 
det har kommit ut en massa skalbaggar 
eller vad det är, från hennes stjärt. 
Mamma och jag gick ner i källaren och 
mamma sa: —  Ååååå, det är inga skal
baggar, det är fem små kattungar. Jag 
blev så glad att jag tappade balansen 
och ramlade ner på golvet.

Nästa dag fick jag reda på att det 
var två honor och tre hanar. V i döpte 
en vit hona till Tussa och den andra 
svarta till Tisse. En vit pojke döpte vi 
till Fnatte och en svartvit till Knatte 
och en som var svart, vit och grå till 
Tjatte. Jag lekte med kattungarna varje 
dag, för de var ju mina bästa vänner.

Men så en dag kom det en tant och 
en farbror för att titta på två av katt
ungarna. De valde ut Tussa och Knatte. 
Dagen därpå kom det en hel familj och 
valde ut Fnatte. Nu återstod bara Tisse 
och Tjatte. En skulle våra kusiner i 
Bollnäs ha, och en skulle våra kusiner i 
Gävle ha. Det blev så att de i Bollnäs 
tog Tjatte och de i Gävle Tisse.

Det gick ett år och en dag fick Kurre 
kattpest och måste skjutas. Jag var led

Påslakan — Barbee-dockan
örngott med växande hår
i nya mönster och färger.

Randiga 27: - 
Rutiga 39: 75
Mangelfria, blommiga 44:50 
och 48:50
Underlakan i flera färger

Byggsatser
och mycket annat trevligt 
i leksaker och hobby
artiklar hos

i/ k u j. Å a b s s o n s
T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

M U S IK
&  H E M S L Ö J D
G. Klockar Tel. 403 20

sen en vecka, men sen var det över, för 
pappa hade hittat en föräldralös and
unge i vår mjärde, och jag fick sköta 
om den. Nu är jag elva år, och Akka 
som jag döpte andungen till är fri och 
vuxen.

En dag fick jag en ny katt. Det var 
en alldeles vit en, och den ska kanske 
få ungar snart. Jag kommer alltid att 
minnas, både när jag fick Kurre och 
när jag fick Tusse, som min nya katt 
heter. Jag hoppas att Tusse inte får 
någon kattpest, för i så fall blir jag 
skyldig mamma och pappa fem kronor 
var. För det har vi slagit vad om.

Britta Montelius, 
åk 5

ANTE

Våran hund heter Ante.
Barnen brukar kalla honom ” Slickmaskin”  

och ” Vante” .
Ante gillar att slicka barnens händer. 
Om vi ska klippa klor och borsta tänder, 
så blir det inte lätt, 
för Ante vill ha det på sitt sätt,
Han är pigg varenda dag,
och varje morgon är han i nya tag.

En morgon blev han sjuk 
och låg inlindad i en duk.
Då ringde vi till veterinären.
Som tur var hittade vi telefonnumret i 

nescessären.
Då tog vi bilen och åkte ner till byn, 
och där mötte ej nån trevlig syn.

För Ante skulle få en spruta,
och sen kunde han luta
sig till-baks i sin korg,
och sen blev det att tänka på sorg.
För Ante fått en början till taxförlamning. 
Och jag hoppas att det går bra.

Anneli Matslofva, 
åk 4

Orsa
Sparköp

LA GPRIS- butiker
med förstklassiga varor

Kyrkogatan 23 
Järnvägsgatan 25
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Teckning: Susanne Melin, 
åk 1
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Teckning: Anita Norman, åk 2

VAR RÄDD OM  NATUREN

En dag när jag och Lars-Göran gick 
ut och gick, såg vi skräp i kanterna. Det 
var öl-burkar plast-påsar, mjölk-förpack
ningar och en del andra saker.

Inte skräpa ner i naturen!

Per-Axel Rosenkvist, 
åk 2

VÅRPROMENAD

Vårluften kändes kylig. Vår klass var 
nte på en promenad för att sedan göra 
en uppsats om vad vi såg.

Vi gick och pratade om allt möjligt 
och var rätt så buttra i början, efter
som vi inte gillar att skriva om vad vi 
såg ute. Men vi tinade upp så småning- 
om, när vi såg en liten tussilago titta 
upp bland allt gult gräs i dikes-kanten. 
Videkissarna blommade efter vägen, som 
vi gick efter. Lärkorna flaxade uppe 
bland molnen, och fiskmåsarna skratt- 
kraxade nere vid Orsasjön.

När vi gått en stund utan att se 
något, kom en storspov seglande med 
några tofsvipor efter sig. Vi hade nu 
vänt näsan åt skolan igen. Då vi gick 
uppåt och småbråkade3 som vi brukade

göra, sa magistern plötsligt: —  I det här 
huset spökar det! Och pekade på ett 
gammalt hus några meter från vägen. 
Ingen av oss trodde på det, men Eva sa, 
att hon hade kastat in en sten, och den 
hade kommit tillbaka. Ingen trodde på 
det heller. Vi började då berätta om 
ställen där det spökade. Men hälften av 
allt vi hörde var nog påhittat.

Men Katarina, Lena, Eva3 Åsa och 
jag ska i alla fall ner till det där huset 
nu på lördag kväll.

Karina Friberg, 
åk 6

A TT KOM M A FÖR SENT

Mamma jobba den natten.
På morgonen sov vi som katten.
Jag vakna klockan åtta.
Mamma skrek som en råtta.
Fort på med kläder.
I dag är bra väder.
Jag sprang till skolan allt jag orka. 
Jag höll på att storkna.
Men jag kom för sent.
Jag gick in och klädde av mej.
Ska jag knacka eller säg?

Sten Hansson, 
åk 3

MOSIPPA

Mosippan som på backen vippar, 
är vit som en sockerbit.
Men man får dem inte plocka, 
fast de turister locka.
Många bryter denna lag.
Det får de ej i dag.

Susanne Nilsson, 
åk 4

STAREN SOM VISSTE ALLT

Det var en gång en stare som trodde, 
att han visste allt. Jag vet allt, sa han. 
Så en dag kom en sädesärla. Där är visst 
staren, som vet allt, sa han. Då skratta
de alla andra stararna. Jag ska nog visa 
dem, tänkte staren. Jag vet vad jag 
heter3 sa staren, men ni vet inte vad ni 
heter. Då skrattade stararna, och staren 
förstod, att han hade fel. Jag vet nog 
inte så mycket i alla fall, sa staren. Men 
en sak vet jag. Det finns mat på fågel
bordet därborta, där kanske man kan få 
en smula.

Gunnar Husberg, 
åk 4

Teckning: VIKINGASKEPP av 
Matz Ullström, 

åk 5

Advokaten 
Curt Carlström

MORA
Kyrkogatan 6

Tel. 13310, 13311 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

Bengtssons begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23, Vångsgärde 443 66

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA, tel. 100 00
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Teckning: MARSVARELSER av 
Anneli Matslofva, 

åk 4

T o y o t a
Fler och  fler väljer 
den japanska sensa- 

tionsbilen!

Alltid bra, begagnade 
bilar i lager

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 404 57, 407 20

PHILIPS CARINA

Bekväm transistor-radio i 
komprimerat format. FM 
och MV, lättläst linjär skala 
och rullratt för stationsin- 
ställning. öronmussla ■ och 
läderfodral medföljer.

Svälas Radio TV
Kyrkogatan 8 • Tel. 413 50

Auktoriserad Radio- och TV-service

Från Liberia______ Forts, från sid. 10
engelsktalande elev först kommer till vår 
skola, får han/hon beroende på ålder 
och kunskaper i engelska språket extra 
lektioner i engelska. Går man i klass 1— 5 
får man 2— 4 extra lektioner i veckan 
för en svensktalande kanadensiska. Går 
man i klass 6— 9 får man gå på språk
laboratorium. Längden av den här extra 
undervisningen kan vara mellan en och 
två terminer, beroende på hur snabba 
framsteg eleven i fråga gör t engelska 
språket.

FRITID
På vår fritid kan vi göra olika saker. 

Det finns 5 tennisbanor och man får 
spela när man vill på lediga banor. Det 
kostar ingenting för medlemmar. Om 
man vill bli medlem i LNTC (förkort
ning av Lamco Nimba Tennis Club) 
får man anmäla sig och så får man ett 
medlemskort.

Bredvid tennisbanorna finns LNSC 
(förkortning av Lamco Nimba Swim- 
ming Club). Där får ingen som inte 
har medlemskort komma in. Det finns 
en 50 m lång och 20 m bred simbassäng. 
Det finns också två små-bassänger.

I Yekepa finns också en biograf. Det 
går två olika filmer i veckan, alla filmer 
är på engelska.

På lördagskvällar brukar någon ha 
party eller också samlas ungdomarna hos 
någon som inte har föräldrar hemma.

*

MIN SÅNG

Jag till skogen skulle gå 
hitta tussilago på 
plocka två 
åt mor och far 
Sen är min sång slut.

Lars Sundin 
åk 1

SMOKY

Smoky är den häst, 
som jag gillar bäst.
Han är busig hela dagen, 
så han får ont i magen.
Han får hö och vatten varje dag, 
han nafsar åt sig varje tag.
Jag tycker synd om honom ibland, 
men det är kul när han rullar sig i sand. 
Nu kan jag inte hitta på något mera, 
men —■ vänta lite, ibland rullar han sig 

i lera.
Det var det enda jag kunde hitta på 
nu slutar jag att skriva. Hej då!

Inga-Lill Södersten, 
åk 4

Trafiktävling 1971

Segraren i Trafiktävlingen 1971
Göran Korsgren, Digerberget, åk 5

Under vårterminen har liksom tidiga
re år eleverna i åk 4— 6 deltagit i den 
av ett flertal trafikorganisationer anord
nade Skolornas Rikstävling i trafik för 
mellanstadiet. Tävlingen har bestått av 
två teoretiska radioprov med tillsammans 
20 uppgifter att lösa. Två elever lycka
des med bedriften att lösa samtliga 20 
rätt, nämligen Göran Korsgren, Diger
berget åk 5, och Birgitta Lillpers, Kyrk
byn 6 B. Efter ett speciellt utslagnings- 
prov mellan dessa två stod Göran Kors
gren som segrare, och han får nu rep
resentera Orsa i en kommande länsfinal 
under våren. Bästa klass blev Kyrkbyn 
6 A, som uppnådde en medelpoäng av 
16,27. Tvåa blev Kallmora 4 med 16,25 
poäng och trea Stackmora 4 med 15,25. 
Sammanlagt 250 elever deltog i årets 
tävling. O. L.

Käck Anders Forts, från sid. 4.

andra. Ståtligast är nog ändå ett orsa- 
par, där man riktigt ser en envis dal
karl i mannens undersätsiga gestalt.

—  Jag säljer mest till turister. Så 
mina gubbar är spridda lite varstans i 
världen nu, säger Anders.

Innan jag går, visar han mig sin ar
senal av verktyg. Det är enbart knivar. 
•—• Det ska vara grova skaft, så att de 
ligger stadigt i handen, säger han. Nu 
är mor Karin strax klar med middagen, 
så jag tackar för mig och säger adjö.

Janne.
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Teckning: Tony Andersson, 
åk 1



FRE L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

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

Byggnadsplåtslagerier samt alla 
övriga slag av plåtslageriarbe

ten utföres

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

för industri, bygge och jordbruk

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

C. F. Carlsson AB 
Å K D O N S F A B R I K

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L 1 N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!

Tel. 440 01

GUM M I- 
verkstad
•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin
•  O ljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson
Tel. 403 55

John Pettersson Forts, från sid. 7.

lar tillverkas väl knappast i Sverige. Jag 
skulle tro att de flesta importeras från 
England och Tyskland.

Hela tiden här i Orsa har jag hållit 
till i samma lokal. Därifrån har jag sett 
generationerna passera till och från sko
lan. Nuvarande småskolan var alldeles 
nybyggd, när jag kom hit. I gamla kyrk
skolan, som låg där gymnastikhuset nu 
ligger, fanns Orsa Kommunala Mellan- 
skola, som det hette då. Det blev sedan 
samrealskola, och så flyttades det och 
heter ju högstadiet nu.

På det där området fanns det då 
knappast någonting mer än skolan, Elv- 
ners och ” slottsbygget” . Byn såg ganska 
annorlunda ut då. Där Åberg så små
ningom byggde sin stora fastighet, fanns 
några smågårdar, där Åberg hade affär, 
och där Wohlmers mjölkaffär, Moraeus 
rakstuga och en matservering, som dom 
kallade för ” 35:an” , låg.

Inte bara byn, utan också människor
nas levnadsförhållanden, har förändrats 
sedan 1915. När jag kom hit, kunde jag 
sitta i verkstaden och se vilken samhälls- 
kategori skolbarnen, som gick förbi, till
hörde. Det syntes minsann, om dom 
kom från fattiga, medelgoda eller burgna 
hem. Det var stora skillnader. Det ser 
man lyckligtvis inte nu. Så nog har det 
ändrats.

Fortfarande jobbar jag lite ibland. 
Man kan ju inte gå och slå dank all
deles. Fast det är klart, man orkar inte 
som förut. Man vill att det skall gå 
undan, som det gjorde förr, men så tar 
det emot, och då blir man arg. Men 
när man är 74, är man väl pensionsmäs- 
sig. Jag jobbade hela tiden till 1969, 
men då bröt jag benet. När jag gick 
sjukskriven, kom jag underfund med, att 
min kropp inte fordrade så mycket ar
bete. Annars har jag alltid varit noga 
med att ta mig lite semester varje som
mar. Tandläkare Hedman och jag brukar 
vara ute i skogen någon vecka och fiska. 
Det är nog 25 år sedan vi började med 
det. Det är sköna saker att gå i skog 
och mark” .

Ja, ungefär så här berättade sadel- 
makaren och tapetseraren John Petters
son för mig en vintereftermiddag, när 
han lyckats få tid över för en intervju. 
Inte såg han så pensionsmässig ut och 
lät det ännu mindre. Jobb hade han på 
gång och en stor tygpacke låg i hallen 
och väntade, så inte vet jag, vad han 
menade med, att han inte fordrade så 
mycket arbete. Ns.

★  Gynna
★  Skoltidningens
★  annonsörer!

PRINSESSAN ROSA

Det var en gång en prinsessa som 
hette Rosa. Hon bodde i ett stort, stort 
slott som var gjort av guld. En dag sa 
Rosas far: Nu tycker jag det är på tiden 
att du gifter dig, Rosa. Prinsessan Rosa 
ville inte det. Men hennes far gav sig 
inte, och som hennes far sa, så blev det. 
Prinsessan hade tänkt ut två svåra prov 
åt friarna. Det första lydde: På havets 
botten skall en ring ligga, sök reda på 
den. Det andra provt var: I maj skall 
du gå rakt igenom en maj-kase.

Den ende som klarade proven var 
Prins Gustav Kalle Jerk. Och så levde 
de lyckliga i alla sina dar.

Lena Jakobsson 
åk 2

____________ ORSA SKOLTIDNING

BECKMANS TRYCKERI AB 

Tel. 402 47

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 

Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

ANLITA VVS- 
FACKMAN NEN

r  WESSTRÖMS
rörlednings ab 

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt

Skolmuseum
När biblioteksbyggnaden med skolkans- 

liet byggdes för 10 år sedan, ivrade un
dertecknad för att ett utrymme i källar
planet skulle reserveras för skolmuseum. 
De kommunala myndigheterna gick med 
på detta. Och alltsedan byggnaden stod 
färdig, har vi haft en dörr med skylten 
5’Skolmuseum” . Men den, som tittat in
nanför dörren, har blivit besviken. I 
rummet har samlats allt möjligt, både 
gammalt och nytt. Det har varit mera 
ett skräprum än ett museirum.

Men nu ska det bli annat. I samråd 
med lektor Puktörne på Dalarnas mu
seum har rummet delats upp i tre mind
re rum. Först kommer ett förrum, som 
får föreställa både materielrum och av
klädningsrum. Där har vi sittbänk, kläd-

Försäljningstävlingen

hängare och dricksapparat. Nästa mm 
är en liten skolsal med väggpanel från 
Kårgärde skola, en gammal hög kateder 
och gamla skolbänkar från Skattungbyn. 
Här har snickarna Pelle och Sven Berg 
gjort ett fint arbete. Och längst in 
finns én liten lärarinnekammare, där vi 
ska placera de föreskrivna möblerna: en 
säng, ett bord, en skänk och två stolar.

Så hoppas vi, att vi kan hitta många 
gamla saker att inreda lokalerna med, 
så att det verkar tidstroget. Kan någon 
ge oss anvisning på var vi kan få tag 
på ett par gamla fotogenlampor att hänga 
i taket?

Bilden visar främre delen av skolsalen.

Hj. H— n.

--------------------- -----------------------^

BÄTTRE BELYSNING
behövs i somliga skolor. Skolstyrelsen har 
beslutat göra utredning och kostnads
beräkning för Kyrkbyns skola och räk
nar med att en del av arbetet där ska 
kunna utföras under 1971.

TV-APPARATER
ska inköpas även till småskolorna i Kyrk
byn, Trunna och Kallmora. Sedan finns 
T V  i alla skolenheter.

SKOLANS ARKIV
har nu blivit fullständigt uppordnat. Ty
värr saknas fortfarande en del dagböc
ker. Om någon dagbok blivit kvar i de 
nedlagda skolor, som överlämnats till 
resp. byar som bystugor eller försålts, 
ber jag de nya ägarna undersöka alla 
gömställen och överlämna ev. hittade 
dagböcker till skolkontoret. Det gäller 
Vångsgärde 1926— 27 och 1934— 35, 
Slättberg 1— 2 1950— 51, Åberga 3— 4 
1954— 55, Skattungbyns östra, där alla 
saknas utom 1941— 42, Näckådalen 1919 
— 20 och Nederberga 1— 2 1962— 63.

SKOLVÄRDINNA
Sedan fullmäktige bifallit skolstyrelsens 

anhållan om försöksverksamhet med 
skolvärdinna eller skolvärd har skolsty
relsen nu ledigförklarat tjänsten.

NY DELEGATIONSLISTA 
har fastställts av skolstyrelsen med an
ledning av att fortsättningsskolan för
svunnit och realskolan försvinner vid 
slutet av detta redovisningsår.

VUXENUTBILDNINGSRÅDET
Som skolstyrelsens representanter i vux- 

enutbildningsrådet 1971— 1973 har ut
setts Gudrun Eriksson, Enar Jonsson och 
Rune Sahlin med Inger Henriksson som 
suppleant.

*

HÅLL SVERIGE RENT!

En dag var jag ute och gick. Jag såg 
så mycket skräp i diket. Det var ölbur
kar och glas. Just då såg jag en ekorre. 
Tänk om han skulle skära sig på glasetl

Lisbeth Bengtsson, 
åk 2

har gått vidare, och när den senast gällde Stackmora skola, toppades listan 
över bästa försäljare av tre flickor! Priser har de fått enligt följande:
1. Mona Lisa Löhf.
2— 3. Margareta Johansson och Ann Enmalm.
Och med detta nummer är det eleverna i Hansjö som tävlar.

Lycka till!

M O R S  D A G S -b lom m or 

G löm  ej konfirmanderna!
Dagligen färska årstidens blommor

Levenius Blomsterhandel, tel. 400 92

Vi sänder Edra 
blomhälsningar 
över hela 
världen!

interflora
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