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Centrum i Dalarna? av H. H.

Pulsa börti skolån
(Pulsa till skolan) av Ernst

När jag en vinterdag för några år 
sedan besökte ålderdomshemmet, kom 
jag i samspråk med en gammal man 
och vi började språka litet om ” fär 
ati tidn” (förr i tiden).

— Jag var i Maggås häromdan, 
började jag, och åkte med skolbussen.

— Ja, tänk vilka tider, sade Per (så 
hette den gamle). Nu behöver inte 
barnen gå de långa vägarna till sko
lan. Bussar, fina moderna kläder, ski
dor och skridskor av senaste modeller, 
för att inte tala om cyklar, som snart 
sagt varenda unge har.

— Det var nog andra tider då du 
gick i skolan, Per!

— Oj, oj, det var andra tider då!
Och så berättade Per:
— Min bror och jag var såna där 

fatekrippör (fättigbarn), som av sock
nen blev utauktionerade till den lägst 
bjudande, den som kunde ta hand om 
oss till billigaste pris.

— Vi hamnade i en gård i Maggås. 
Vi tyckte att vi hade det bra efter 
dåtida förhållanden. Vi var ju inte 
vana vid bättre. Men nog var hus
bondfolket snåla och försiktiga och 
mest gick det ut över oss.

— Vi hade lång skolväg, ända till 
Lassarböcka (Lassarbacken) i Torr- 
vål. Ej alla gånger var vägen plogad. 
Det var ett pulsa i snön över knäna. 
Och på den tiden skulle alla barn ha 
ved med sig. Var morgon skulle vi 
kånka på var sitt stort vedträ. Vi 
fick inte ta dom bästa ur vedboden, 
tunga, sura och vresiga fick duga.

— Vi knogade på de tunga klam- 
parna och när vi tröttnade att bära 
dem, brukade vi kasta dem ett stycke 
framför oss undan för undan och des
to tyngre blev de av all snön, som 
klabbade fast. Vi reste upp veden vid 
sidan av gravi (eldhärden). Snön 
smälte och bildade små rännilar, som 
slingrade ut på golvet i skolstugan.

— Och maten då? fortsatte jag. Nu 
får ju barnen mat i skolan.

— I en gammal skinnväska, möglig 
för den inte blivit rengjord på åratal, 
hade vi tunnbröd eller hårt bullbröd. 
Då vi fick smör, men det var inte så 
ofta, hade vi det förvarat i en liten 
träask, ästjä, annars brukade vi få ett 
par saltströmmingar var, sedan fick 
vi skölja ner tuggorna med ett kvar
ter rännmjölk (handskummad mjölk). 
Undra på, om man under rasterna 
ville gå och slicka snö från vantarna.

— Ibland hände det att barnens

Vi orsabor har väl ibland undrat, 
om det ändå inte är så, att Orsa är 
själva centrum i det egentliga Dalar
na. Mora, Rättvik och Leksand pro
testerar kanske. Nu har vi emellertid 
fått ett bevis, hur utomstående, d. v. s. 
Kungl. Postverket, ser på saken. I Gö
teborg har postats ett brev ”Till en

mjölk hade frusit eller åtminstone var 
för kall för att dricka. Då ställde vi 
flaskorna på hällen vid brasan och 
rätt som det var lät det ”pang-pang”, 
när korkarna flög i taket eller när nå
gon flaska fräsande sprang sönder.

— Och kläderna då, Per?
— Skorna var gamla näverskor, 

men de var rätt så varma. Mina byx
or var så lappade att man knappast 
kunde se det ursprungliga klädesplag
get och ors-västen eller tröjan, var 
gammal och nött och mestadels för 
stor. Men vi var unga och morska och 
i våra stora bussättor (mössor) och 
ullvantarna frös vi inte, där vi om 
kvällarna var ute i någon backe och 
åkte på våra kesor (korta skidor med 
klavar). Fast vi fick för det mesta 
använda vår fritid med att hjälpa till 
i fjos (fähus) och widåskäl (vedbod).

— Ja, ä wa ödörwajs mitje do (det 
var annorlunda mycket då), slutade 
Per sin berättelse.

Ernst

Moderna

Solglasögon
med äkta polarid eller optiska glas

(Hielt. T Jim H  cArB
UR X}- O P T IK  XJ. G U L D

- Legitimerad glasögonoptiker-

skolflicka i 4 klass i Dalarna” . Och 
detta brev hamnade i brevlådan i 
Kyrkbyns skola i Orsa. Så nu fick vi 
veta, vad vi knappast vågat uttala 
högt förut: Det är nog rätt, att Orsa 
är huvudorten i landskapet i alla fall.

H. H.

Lösning till

julpristävlingen
Vågrätt: Kasung, bilar, album, ko, 

sova, Orsabor, flax, RK, bob, stol, 
yra, tävling, skål, ur, andas, avskär
mad, all, fe, Oslo, ärar, apa, stek, bk, 
ä-ljudet, Ra, skyttel, distans, djup.

Lodrätt: AB, sia, ullsax, nabob, 
gruvor, mark, koftärm, orlov, sallad, 
by, Orsafäbod, bakverk, folkdräkt, 
Sturfajtn, endast, in, galler, åsna, slo
kar, anade, ost, lya, eld, du.

Antalet insända lösningar var 50, 
och följande pristagare drogs:

1. Eva Olsson, Torsby; 2. Lena 
Granholm, Orsa. 3. Sture Backlin, 
Sundsvall. 4. Elsa Bältare, Skattung- 
byn. 5. Mina Ersson, Hansjö.

Red.

Nu snårt irä wåri ö bö sturt fok 
ö smokrippär wil ajt ö rännas. 
Äddint ä sku wa wänsta roli tä a 
nögo kort åv ikka smokrippa mäss 
dem kånstje rännas mi smotjåku- 
ma äld åka o kesuma?
Wi am bö billigör ö bra kameror 
um Du int ar nögo. Kux in a wöss 
fo Du sjå!

B a la  IF O T 1®
■ ORSA ■ TEL. 40055 ■ BERTH NORDLUND •
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Orsa gamla kyrkby före storskiftet på 1870-talet.
Nertill t. v. sockenstugan, vars övre våning användes som skollokal. Närmast t. h. om 
sockenstugan, omgärdad av staket, ligger skolprästgården. Första gården t. h. om by
gatan C. A. Barks gård, en av byns affärer. Ulasgården och pilarna vid Lillån finns 
ännu kvar.

Orsa för 100 är sedan av Kjell Enmalm
Utdrag ur Historiskt—'Geografiskt 

—Statistiskt lexikon öfver SVERIGE. 
Femte bandet. Stockholm. Åke W:m 
Hammars förlag, Stockholm. Tryckt 
hos P. P. Elde & Comp. 1864.

ORSA. Socken uti Ofvan-Siljans 
fögderi af Stora Kopparbergs län 10 
mil n. v. från Falun, utgör, jemte 
Skattunge kapell, ett konsistorielt 
pastorat af 2:dra klassen hörande till 
Rättviks kontrakt af Westerås stift, 
samt innefattar 493/te mtl på en areal 
af 22,858 qv.mil (deraf dock 0,428 
vatten), och beboddes 1862 af 708 
personer. Ifrån pastoratet afsöndra- 
des på 1840-talet en del i kyrkligt 
hänseende och förlädes till Loos i 
Helsingland. Marken är i allmänhet 
bergaktig samt uppfylld av sjöar, 
träsk och mossar. Rådande jordmånen 
är sandmylla, blandad med något 
klappur eller med kalksten, samt nå
got bördigare än i fögderiets öfriga 
socknar. Skogen är betydlig, och i 
norra delen af socknen äro finnmar
ker och fäbodar. De betydligaste sjö
ar äro Orsasjön, som dock, till större 
delen belägen i Mora socken, ligger 
522 fot öfver havet och flyter ut i 
Siljan, samt är af nära Vs qv.mils 
storlek. Skatungen är något öfver 1U 
qv.mils storlek, ligger 600 fot öfver 
hafvet och uttömmer sig genom Ore 
elf i Orsasjön. Genom norra delen af 
socknen löper ett vattendrag igenom 
flera sjöar såsom Hambrosjön, Land

sjön, Gälsjön m. fl. och utfaller i 
Woxna elf i Helsingland. De berg 
inom socknen hvilka gränsa till Mora 
hålla porfyr såsom Svartklintberget, 
Hornberget, Ladberget, Nyängsber- 
get, Gräsberget m. fl. I Myrberget, 
Lovenberget och Lösanberget anträf
fas lerskiffer, som användes till bryn- 
sten. Uti ett betydligt sandstenslager 
bearbetas flera slipstensgrufvor vid 
Kallmora. Denna näring intager ett 
betydligt rum, och allmogen förer den 
sjelf vidt omkring till afsalu.

En stor del af folket har under se
nare åren utflyttat till Amerika, 
hvartill, såsom orsak, uppgifves den 
skattebörda, som i allmänhet trycker 
Orsa mer än andra socknar och hvil- 
ken i hög grad ökas genom prestatio
ner och kontanta afgifter, som under 
pågående storskiftet drabbade de 
skattdragande. Vid 1863 års slut fun- 
nos inom socknen 165 baptister. I 
socknen äro tingshus, skolgård, 10 st. 
byskolhus, handelslägenhet i Kyrk
byn. Beväringsmanskapet utgjordes 
1862 af 159 och gemenskapen af 75 
man. Skattunge kapell ligger lVs mil 
från Orsa kyrka, vid Ore-elfvens ut
lopp ur Skatungs-sjön. Inom Orsa 
fann Daljunkern medhåll af kyrko
herden herr Sten, som hjelpte honom 
att fly till Norge. En annan uppvig
lare, en tysk skräddare vid namn Du
ken lyckades väl att förleda Orsabön- 
derna till uppror och tågade med dem 
till Elfdalen, för att der ringa folket

Glad Påsk
önskas alla våra kunder!

E K O  -Livs
O R S A

Nu är det dags fö r omplan
tering av Edra krukväxter.

Passa då på att byta till

Orsakrukan
Den är växtvänlig, stötsäker och 

dekorativ och den möglar ej.

F Ä R G H A N D E L  O R S A

Modern
■B Oi var...
Vi har redan nu sto r so r

tering i moderna rutiga ju 

n iorbyxor - snävt skuren 

modell - slät front - jeans- 

avskärning bak - smidig 

kvalité i 55 % terylene och 

45 % ull.

P risexem pel:

S torlek C 161 Kr. 73:-

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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Tårtan till Påsk
som vanligt från

C. G. Nyström s
Bageri & Konditori Tel. 400 38

Vår nya 
köttberednings-
maskin blev en succé!

Har Ni ännu inte provat 

vårt mörade kött, så gör 

det nu inför helgen . . .

Valters Livs AB
Tel. 401 06

DEN HÄNGER 
MED

ÖVERALLT

Philips El 3302

M ini-bandspelare i preci- 
sionsutförande. Kassett- 
tonband, mycket snabba 
byten. Enkel manövrering 
med en tangent.

Svalas Radio
Tel. 413 50 
Kyrkogatan 8

Auktoriserad Radio- och TV-service

tillsammans, men deras uppsåt stran
dade mot den förståndige och trogne 
socknepresten Johan Börjesons rådig
het att traktera Dalkarlarne så pass, 
att det lyckades honom tillfångataga 
anförarne.

Af fornlemningar finns Orsa skans, 
hvarefter lemningar synas. Den anla- 
des i Carl Gustafs tid år 1657, för att 
afvärja Danskarnes ströfvande, och 
iståndsattes på Carl X I :s befallning 
1677.

Af hemmantalet utgör l 3/4 mtl finn- 
rotar. 3/s mtl är pastorsboställe, Vt6 
mtl komministerboställe. Blåsenborg 
är kapitensboställe. Hela fastighets
värdet var år 1862: 960.000 rdr deraf 
853.000 rdr för jordbruksfastighet. 
Här märkes Fredshammars bruk med 
Bäcke masugn. Stackmora och Hann- 
sjö qvarnar, Hannsjö såg samt Hand
fors liesmedja. Adress: Gagnef.

Jämförelser med nutida förhållanden
samt kommentarer till utdraget.

Konsistoriellt pastorat innebär att 
prästen väljes av församlingen.

Mtl= mantal, som senare kom att 
bli skattetal, d. v. s. enheten för be
stämmandet av bl. a. vissa grundskat- 
teskyldigheter (ständig skatt på fast 
egendom).

Arealen nu 17,93 mil2 varav 0,65 
mil2 vatten. Den lägre nutida areal
siffran har sin förklaring i att Hamra 
avskildes från Orsa vid slutgiltig 
gränsdragning år 1879. Olikheten när 
det gäller vattensiffran beror på mät
ningsteknikens utveckling.

Invånarantalet 708 måste vara ett 
feltryck. År 1860 var antalet 4.761 
inv. och år 1870 4.624. Den rätta 
siffran för år 1862 torde därmed va
ra 4.708 inv. Invånarantalet 1/1 1966 
7.365, Orsa 6.629 och Skattungbyn 
736.

Hamra avskildes i kyrkligt hänse
ende från Orsa år 1845.

Orsasjön 522 fot över havet =  
154,9 m. Siffran nu 161 m.

Skattungsjön 600 fot över havet 
=  178,1 m. Siffran nu 199,3 m.

Orsasjöns yta nära Vä mil2 (331/3 
km2). Siffran nu 53 km2.

Svartklintberget= Svartklittberget 
i närheten av Untorp, Hornberget jfr 
Hornberga, Ladberget= Laduberget, 
Nyängsberget kan vara Nyslogberget 
S om Korpmäki, Gräsberget =  Täkt- 
berg strax intill Näckådalen. Loven
berget, enligt Hulphers 4 mil norr 
från kyrkan, och Lösanberget kan bå
da vara detsamma som Luismäki,

även Loähmäg, Loesmäg eller Lo- 
hemmegg.

Siffror för utvandringen till Ame
rika: År 1852 utvandrade 12 perso
ner från Mickelvål och Hansjö övre 
by. År 1862 40 personer varav 17 
från Kallholn, 4 från Hansjö, Åberga
I, Skattungbyn 1 och Viborg 17. År 
1863 utvandrade 45 personer varav 
från Kårgärde 6, Vångsgärde 1, Kall- 
mora 2, Skattungbyn 2 och Hansjö 
34. År 1864 for 27 personer, från 
Skattungbyn 14, Tandberg 5, Lober
get 1, Höhes (Höghed) 6 och Slådo- 
borg 1.

Grunden till baptismen i Orsa lä
des under 1800-talets mitt genom den 
väckelsevåg, som då drog fram över 
socknen, och den 6 juni 1854 omdöp
tes i Enån de första 16 Orsaläsarna av 
P. F. Hejdenberg. År 1858 var anta
let baptister i Orsa 261. Minskningen 
till 165 sammanhänger troligen med 
en inre splittring inom väckelserörel
sen i Orsa i början av 1860-talet. An
talet baptister i Orsa är nu omkring 
60.

Byskolhusen fanns enligt skolsty
relsebeslut av år 1846 i Kyrkbyn, 
Hansjö, Skattungbyn, Kallmora, 
Åberga, Stackmora, Slättberg, N. Ol- 
jonsbyn, Torrvål och Holen. Neder- 
berga tillkom 1863. Dessutom fanns 
en ambuleraned skola för Finnmarken 
från år 1851. Stenbergs skola nämns 
år 1863 och Kårgärde år 1886.

Handelslägenheten i Kyrkbyn in
nehades av C. A. Bark.

Enligt 1809 års rulla består Orsa 
kompani av 160 man inkl. befäl, men 
efter soldat nr 29 Tattare (senare 
Ask) står det: Indragen till musiken. 
Av kompaniets soldater var endast 84 
från Orsa. De övriga kom från Ore
II, Mora 20, Älvdalen 32 och Särna- 
Idre 3.

Duken var säkert ingen tysk skräd
dare utan i stället Matz Skräddare 
från Stackmora. Denne kallades Du
ken och startade år 1627 i Orsa ett 
uppror mot Gustaf II Adolf med an
ledning av de betungande knektut
skrivningarna. Upprorsskaran drog 
även upp till Älvdalen.

Johan Börjeson eller Johannes Bir- 
geri Moraeus, son till pastor Birger 
Johannis i Mora, var kyrkoherde i 
Älvdalen 1609—1627. För sitt rådi
ga ingripande vid tillfångatagandet 
av orosstiftarna Duken och hans an- 
hang erhöll Johannes Birgeri som be
löning från Gustav II Adolf 15 tun
nor säd.

Orsa skans omnämnes första gång
en redan år 1643.
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Liesmedja, vid Handfors i Hansjö (vid Ore älv).

Blåsenborg ligger i Trunna efter 
vägen Trunna—Slättberg mitt emot 
Vandrarhemmet.

Fastighetsvärdet i Orsa år 1965 var 
135.603.300 kronor varav för jord
bruksfastighet 61.611.700 kronor.

Handfors liesmedja låg vid Ore 
älv, där nu Hansjö kraftstation lig
ger, och var i drift åren 1862—1882 
enligt Orsaboken del II, men enligt 
av Sigvard Helgsten i Hansjö bevara
de dokument har smedjan drivits av 
hans morfar P. A. Nordal ända fram 
till år 1905, då den såldes till Orsa 
Elektriska AB.

Smedjan startades troligen år 1862 
av ett bolag. En av bolagsmännen var 
handlanden C. A. Bark, som sedan 
ensam köpte in smedjan år 1867 för 
810 riksdaler riksmynt, men ej kunde 
fullfölja betalningen utan borgenären 
Margit Anders Jonsson övertog den 
år 1871. Nästa ägare var J. E. Brand
ström i Djura och Jacob Hansson i 
Leksand Skeberg, av vilka P. A. Nor
dal inköpte smedjan år 1876 för en 
summa av 4.400 kronor. Liar från 
Handfors expoterades bl. a. till Ryss
land.

Adress: Gagnef. I Orsa tingslags 
häradsrätts dombok 1846 23/3 nr 11

omnämnes att bref till och från Orsa 
aftagas ifrån och afsändas med all
männa posten emellan Gagnefs och 
Mora Post Contor.

År 1848 beslöts på sockenstämman 
i Orsa att postmästaren i Gagnef skul
le få ökad ersättning för besväret med 
Orsa sockens lösväska.

Till sist ber nedtecknaren av ovan
stående att få tacka alla som på ett 
eller annat sätt bidragit till denna ar
tikel och då särskilt herr Nils Nord
ström för hans ovärderliga hjälp vid 
studium av arkivhandlingar och äldre 
skrifter.

Kjell Enmalm

Källor:
Orsaboken del I—III
Forslund, K. E.: Orsa finnmark — Ore
Forslund, K. E.: Orsa — Våmhus
Munktell: Herdaminnen
OKIén, C.-E.: Från fars och farfars
tid, Dalarna
Bonniers konversationslexikon
Generalstabskartan
Orsa kyrkoarkiv
Dokument förvarade hos Sigvard 
Helgsten i Hansjö
Samtal med Grå Nils Johan Anders
son i Hansjö

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

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

Ha alltid

©
i tankarna!

Väl
kommen
till
ESSO-
Service
Tel. 41470 
Orsa

ElDSJE PERSSON

Tänker Ni köpa

frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

Det lönar sig att besöka 
eller ringa

K Å H L É N S

E L E K T R IS K A
Orsa, tel. 401 92, 410 37

Vårnytt!
Vårnyheterna nu inkomna.

För flickor:

byxdress, byxor o. parkas

För pojkar:

poplin jackor i fräna färger, 
randiga skjortor, byxor, 
dress i rutigt och Lee- 
jeans.

Jättestor sortering 

i baby

Välkommen in och titta!

Garderoben
ORSA
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Liljas
Damfrisering
Borngärdet

M A JA -G R E T A  H O LTIN G
Tel. 403 06

O

Arets nya 
modebyxa i 
Velvetin
fö r pojkar och flickor j  mode
färgerna marinblått och 
gulbrunt.

I s torlekar från 161, pris 
4 8 :- .

t/b u j. Å a kssvip s
* - * T E L .4 0 0 2 1  O R S A

Bättre
tvättresultat
med

Naonis!
Den helautomatiska tvä tt
maskinen som husm ödrar
na rekommenderar va r
andra . . .

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

Låt oss visa Er 
Naonis

Järnbirger AB

Blecko Anders spelar upp vid Spelmanstävlingen i Mora 1907. Mannen i mitten 
är rektor Janne Romson, Foten, kappan och paraplyet, som skymtar till vänster, 
kan tillhöra Anders Zorn.

Blecko Anders Olsson
även kallad Blickus, var en av de sto
ra gestalterna i vår bygds spelmans- 
tradition. Under sin krafts dagar var 
han en flitigt anlitad musikant, i syn
nerhet vid bröllop, och hans spel åt
njöt stort anseende, inte bara inom 
Orsa sockens råmärken.

Blecko Anders föddes år 1832 i 
Kyrkbyn och började spela fiol redan 
i sjuårsåldern. Hans läromästare var 
Maklin Anders Olsson mest känd för 
den ståtliga ”Maklins Brudmarsch” . 
Till yrket blev han skomakare, och 
under sina vandringar som gesäll och 
”ambulerande” skomakarmästare var 
fiolen hans ständige följeslagare. Han 
kom i kontakt med andra spelmän 
och utökade sin repertoar, även med 
låtar från andra landskap. Och han 
spela.de med genuin orsadialekt. Här 
skulle kunna ordas mycket om ”orsa- 
spelet” , som gjort våra låtar så märk
liga. En ovanlig rikedom på pryd-

nadsfigurer, oväntade tunga och kraf
tiga stråk i polskorna, rytmförskjut
ningar, kvartstoner och ålderdomliga 
tonartsiörhållanden får räcka som ka
rakteristik.

Blickus var emellertid inte särskilt 
pigg på att lära ut sin konst. Sällan 
fann han någon yngre spelman värdig 
förtroendet att få lära sig hans låtar. 
Det berättas t. o. m., att om Anders 
vid någon danstillställning märkte att 
en annan spelman ”i smyg” försökte 
lära sig en Blickuslåt, krånglade han 
till den, så att det var stört omöjligt 
att komma underfund med hur den 
skulle spelas. Men det fanns i alla fall 
spelmän, som förde Blecko Anders lå
tar vidare. En av dem var Gössa An
ders Andersson, läromästare till vår 
generations spelmän. Och det var en 
lycka, ty när Blecko Anders sent om
sider blev upptäckt av Nils Anders
son, vårt lands största låtuppteckna-
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re, var han 75 år gammal. Åldern ha
de, som man säger, tagit ut sin rätt. 
Anders hörde illa, fingrarna var stela 
och minnet svek honom. Endast arton 
låtar, en bråkdel av spelmannens re
pertoar, finns direkt upptecknade.

Blecko Anders var med på den sto
ra spelmanstävlingen i Mora 1907, 
den andra i sitt slag. Bland prisdo
marna befann sig Hugo Alfvén, som 
i ett referat från tävlingen gav följan
de personliga skildring av vår spel
man: ”Den mest intressanta typen är 
en gammal orsakarl, Blecko Anders 
Olsson. Han är bred och knotig, hans 
gestalt består endas av korta räta lin
jer och kanter, han är huggen i sten. 
Med hotfull min blickar han ut över 
mängden, som bestode den av idel fi
ender, och han vrider fingrarna om 
stråken som ryckte han åt sig en pål- 
yxa. Hans låtar har karaktären att 
vara de allra äldsta: kärva och kärn
fulla i sina doriska tongångar som 
inga andra. Men Anders Olssons arm 
är styv av ålder och sinnelag och 
strängarna fräser som arga kattor un
der stråkens brutala rivande.” Vid 
denna tävling erhöll den yngre Gössa 
Anders andra pris medan Blecko An
ders fick nöja sig med ett extrapris.

Blecko Anders dog i hög ålder 
1921. Hans ättling Erik Morasus leder 
nu vårt spelmanslag i konsten att vid
makthålla traditionen från Blecko 
Anders och andra spelmän från gam
la tider.

Den låt som vi presenterar i detta 
nummer av Orsa Skoltidning kallar 
vi Blecko Anders’ Bröllopsmarsch. 
Det är väl inte säkert att han har 
komponerat den, men den bär hans 
prägel, och vi spelar den gärna. Till
sammans med Maklins Brudmarsch 
spelas den ofta vid bröllop i Orsa.

Påsk
dekorationer

Leksaker

Hemslöjd

Musik & Hemslöjd
G. Klockar Tel. 403 20

Bröllopsmarsch efter Blecko
Arr. Erik Klockar och Erik M oraeus

När Blecko Anders Olsson i sin 
ungdoms vår gick och läste för präs
ten i Orsa hände det sig att det stun
dade till bröllop i Bäcka. Vid festen 
skulle man förstås ha en bra spelman, 
och eftersom Blecko-Anders trots sin 
ungdom var en av de bättre, ville 
man ha just honom. Man prästen sat
te sig emot detta. Hans läsbarn skulle 
inte få spela dansmusik på bröllop. 
Därmed basta! Vad göra? Blickus 
ville man ha som spelman och Blickus 
ville själv. Man beslöt att lura präs-

Vårnytt
i klänningar och hattar

Dahls Eftr.
Tel. 401 91

ten! Det gällde nu för spelmannen att 
osedd ta sig förbi prästgården på väg 
till Bäcka. Om han blev iakttagen 
skulle detta kanske äventyra hans 
konfirmation. Vem det var som kom 
på idén förtäljer inte historien. Blic- 
kus och hans fiol stuvades emellertid 
ner i ett lass med hö, och så bar det 
iväg. Prästen såg kanske hölasset, men 
kunde väl inte ana att hans läspojke 
som en liten Gustav Vasa gömde sig 
däri.

Asplunds
Bokbinderi Tel. 402 47

Adress: Beckmans Tryckeri AB

Rekommenderas!
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ORSA SKOLTIDNING,

Skola i Liberia.

Intryck från Pepparkusten av Arne Grindal
Liberia är en av Afrikas äldsta 

självständiga stater. Grannländer är 
Sierra Leone, Guinea och Elfenbens
kusten. De infödingar som bor inom 
kustområdet — speciellt huvudstaden 
Monrovia — har genom kontakt med 
yttervärlden fått någon bildning, me
dan de som bor i det inre av landet 
lever som deras förfäder gjort många 
generationer tillbaka. De senare är 
infödda afrikaner (bushnegrer) och 
kustbefolkningen är ättlingar till i 
Amerika frigivna slavar. Bland dessa 
amerikanegrer finns de rika i landet.

En by består av flera grupper av 
hyddor, vilka är så ordnade, att en 
öppen plats finns i mitten. Hyddorna 
byggs oftast av lera på stomme av 
uppresta käppar. Taken täcks med 
palmblad, som räcker långt utanför 
väggarna för att skydda mot sol och 
regn. Endast en öppning finns — in
gången. Hyddorna användes mest 
som vil- och sovplats. God släktsäm
ja råder och man tränger gärna ihop 
sina hyddor. Matlagning sker ute på 
den öppna platsen under ett tak. Där 
sitter man och pratar på kvällar och 
på arbetsfria dagar.

Utöver söndagar kan det bli helg
dag när som helst. President Tubman 
bestämmer detta och då kan det hän
da att budet kommer så sent till de 
inre delarna av landet, att man redan 
har hunnit arbeta halva eller t. o. m. 
hela dagen. Då solen står mitt på 
himlen är det svårt att arbeta och 
många tar siesta ett par timmar. Det 
tycks vara männen som unnar sig 
denna vila. Kvinnorna ses ständigt 
sysselsatta med någonting: att tvätta, 
bearbeta jorden eller bära hem något 
på huvudet. Under hela året skiftar 
natt och dag vid ungefär samma tid. 
Klockan halv sju på kvällen är det 
lika svart som på våra mörkaste höst
kvällar.

Om man vid 6-tiden på eftermid
dagen närmar sig en by, känns på 
långt håll röklukten från eldarna, 
som gjorts upp för att laga till kvälls
maten: ris eller kassavagröt. Man od
lar själv ett slags bergsris, som inte 
kräver andra livsbetingelser än fuk
tig, nybränd mark. Det riset har dock 
sämre kvalitet än sumpris. Försök 
görs att låta kineser lära liberianerna 
att odla sumpris. Kassavabuskens

VÄGEN TILL KÖRKORTET
b ä s t  g e n o m

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa 
Teori tisdagar och torsdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

Armbondsur
Solglasögon
Urmakare

GUST. HELGESON

Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

knölrötter innehåller giftig blåsyra 
och denna förstöres genom att man 
rostar eller kokar rötterna. Av dessa 
görs bl. a. ett mjöl, som kokas till en 
välsmakande gröt. På marknadsplat
serna finns gröten att köpa i form av 
platta kakor. Jag undrade mycket 
över hur dessa sällan tvättade händer 
kunnat forma så otroligt vita kassa- 
vakakor.

Kött är ej så lätt att komma över. 
Jakten på t. ex. leoparder och antilo- 
per har bedrivits så intensivt att djur
stammarna minskat katastrofalt. Or
mar och apor hör till delikatesserna. 
Vid ett tillfälle iakttog jag hur en li
ten pojke plockade vita larver i en 
läskedrycksflaska och jag har fortfa
rande svårt att tro att det kan smaka 
gott i det kokta riset. Höns och getter 
finns i en del byar. Även kor börjar 
trivas sedan tsetseflugan kunnat be
kämpas. Namn på djur känner man 
inte till. Liberianen skiljer bara på 
om djuret är ”stort kött” eller ” litet 
kött” . Av frukter finns bl. a. bana
ner, ananas, papaya och citrusfrukter. 
De senare sötare än dem vi köper. 
Kokta jordnötter är goda och smaken 
påminner om okryddade bruna bönor. 
Man får vara ytterst försiktig med 
hygienen när man vill smaka på nå
got här. Frukter med skal som natur
ligt emballage går utmärkt att äta 
bara man själv är ren om händerna.

Befolkningen tycks i huvdsak bestå 
av två klasser, fattiga eller rika. Me
delklassen saknas nästan helt. Men 
denna utökas i och med bättre möj
ligheter till skolgång. NIB och de fö
retag som exploaterar landet hjälper 
till med vanliga skolor, yrkesskolor 
och sjukhus. Religiösa samfund gör 
stora insatser t. ex. genom att bygga 
sjukhus och hålla kunnig personal,

Steinmann
Piano modell 108

5$ ren och vacker ton 
^  exakt och behagligt anslag 
Sj- tekniskt högvärdigt

elegant, modern formgivning 
kj- mångårig garanti 
XI populärt pris

—  A llt i musik

F:a Piano-Nisse
—  Nils Klockar —  

Orsa 406 04 Mora 121 73
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Kvinnorna ses ständigt sysselsatta med~ |  
något arbete.

som kan lära ut sitt yrke. Speciellt 
har de leprasjuka fått bättre vård. 
Det är beklämmande att se dessa 
människor med vanskapta och för
störda kroppsdelar. Att patienterna 
har gott om tid märks på de fina 
skulpturer de gör i hårda träslag och 
med mycket dåliga verktyg. Den för
tjusning de visade över att få en helt 
vanlig Mora-kniv ska jag aldrig 
glömma.

De vita familjerna (mest svenska) 
har infödingar anställda som husbo- 
yar. Inte bara för att de behöver 
hjälp utan också för att liberianerna 
behöver inkomster. Den som inte har 
boy får ständigt ta emot dörrknacka- 
re som vill ha arbete. Lönen varierar 
mellan 150 och 250 kr pr månad, be
roende på arbetets omfattning och 
skickligheten. Deras arbete består i att 
bädda, städa, tvätta, stryka kläder, 
passa barn och sköta planteringar. 
Att vara husboy är ett yrke och mås
te först läras. Många av dem är fa
miljeförsörjare, men betraktar ändå 
inte sin syssla som mindervärdig. I lö
nen ingår också en kopp ris om da
gen. Det kokas i familjens kök på el
spisen, som de vet hur man sätter på 
och stänger av. Svårare är dock att

I centrum av ORSA

DOMUS
cafeteria  parkering

trivselcentrum  för hela fam iljen

En upptäcktsfärd på 
Orsa finnmark av Kristina Grindal och Arne Grindal

En gång i somras var vi på hjort
ronplockning i trakterna mellan Emå- 
sjön och Skuråsen. När vi på hemvä
gen åkte utefter Emåsjön berättade 
farfar, att han en gång i sin ungdom 
på strövtåg i dessa marker stött på 
lämningarna efter en gammal bebyg
gelse, och att finnarna i Un;orp hade 
sagt, att platsen kallades Jourikamä- 
ki. Detta var för mer än 50 år sedan, 
innan det fanns några vägar alls i 
dessa områden.

När vi kom hem studerade vi ge- 
neralstabskartan, men den gav ingen 
ledning. Vi beslöt att i alla fall för
söka leta reda på platsen.

En vacker morgon startade vi, följ
de Emån till ungefär 3 km nordväst 
om Emåsjö station. — Här i närheten 
måste det vara, sa farfar.

Vi kom överens om att söka inom 
ett område av ungefär 2 km från 
Emåsjöns strand i riktning rätt norrut 
mot ett par bergsöjder.

förstå hur man varierar värmetillför
seln. Jag frågade en boy hur han kun
de veta när riset är färdigt. (De kan 
ju inte heller klockan.) Jo, när det är 
torrt blev svaret. Det var ju rätt vet
tigt och jag kände mig dum.

Ibland försvinner boyarna och blir 
borta några dagar från arbetet. Då 
kan man förmoda att det är släktfest 
i deras hemby eftersom det är vikti
gare att vara med på den än att ar
beta. Fest är det också då någon be
gravs. Livets besvärligheter tar man 
inte så hårt.

Liberia kan man säga är ett kon
trasternas och färgernas land. Regn
skogens rika växtlighet och männi
skans tydliga intresse för färggranna 
kläder ger ett praktfullt intryck. Den 
ena människan man möter kanske le
ver i urgamla seder och bruk medan 
nästa har hunnit anpassa sig i den 
moderna civilisationen. Det är ett 
land i brytningstid och utveckling.

h—n

Skor
för vårpromenaden

AB Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 400 37

Efter mindre än en timme stod vi 
så vid en liten nästan helt överväxt 
täkt med lämningar efter åtminstone 
3 hus.

Vi hade funnit Jourikamäki.
Kristina Grindal.

Platsen ligger vid punkt 643 på ge- 
neralstäbskartan ca 2,5 km nordväst 
om Emåsjö station. På generalstabs- 
kartan finns ingen markering. Där
emot finns pä W. Petterssons Orsa
karta, ett utsökt kartverk utarbetat 
åren 1896—1917 en ortsangivning — 
Rotberg — just på denna plats.

Det finska namnet Jourikamäki be
tyder enl. prof. K. B. Wiklunds tolk
ning ”Stubbrotsberget” Jourika är 
namnet på bosättningen vid Stubb
rotsberget och avser samma plats som 
Rotberg pä W. Petterssons karta.

Vad för slags bosättning har nu 
detta varit? Någon fäbod upptagen 
av Orsa-bönder är den säkerligen 
inte. Namnet finns inte upptaget t 
någon av de fäbodeförteckningar som 
finns uppgjorda mellan åren 1663 och 
1872. överhuvud sträckte sig inte den 
centrala huvudbygdens fäbodeland så 
långt norrut.

Med största sannolikhet rör det sig 
här om en finnbebyggelse. Den äldsta 
finnedsättningen i Orsa är Rosentorp 
(finska Jämsä) från 1627. Untorp 
(Dyvernäs) upptogs något år senare 
och Myggsjö omkring 1650.

Finnarna var under 1700-talet 
mycket expansiva. Untorps-borna ha
de slogar långt uppefter Unån och 
kring Emåsjön samt ville anlägga hus- 
behovsfäbodar ända upp mot Lax
sjön vid Härjedals-gränsen. Från 
Myggsjö upptogs och koloniserades 
bl. a. Harabacken och Loberget. Det 
ligger nära till hands att anta, att 
Jourika upptagits av finnar från 
Myggsjö, dit avståndet fågelvägen 
inte är mer än ca 5 km. Åtskilliga 
dylika upptagningar av tillfällig na
tur utan nedsättningsbrev förekom 
särskilt under 1700-talet.

Stället var nu så förfallet, nästan 
utplånat, att det var svårt att få nå
gon uppfattning om, hur det en gång 
sett ut. Synbarligen hade funnits en 
stuga och ytterligare 2 timmerhus. 
Vidare fanns lämningar efter en jord
källare. Takten var fullt skönjbar och 
någon form av odling hade tydligen 
funnits att döma av några mindre, 
överväxta stenrösen.

När upptogs detta ställe och vari
från kom nybyggarna?

Kan någon av Orsa Skoltidnings 
läsare lämna något svar på dessa frå
gor? Arne Grindal.

__________ORSA SKOLTIDNING

9



ORSA SKOLTIDNING

Teckning: Karin Jonsson klass 34 Orsa Samreal

Slipstensloppet -67
Våt nysnö gjorde att många vall- 

ningsexperter våndades och svettades 
i Kallmora folkskolas uthus, när det 
36:te traditionsrika Slipstensloppet 
gick av stapeln onsdagen den 22 feb
ruari. Tävlingslusten var det dock 
inget fel på och i ivern råkade en av 
de äldre deltagarna ut för malören att 
bryta en skida omedelbart efter star
ten, men han fick starta om på lånade 
skidor och fullföljde så loppet liksom 
de övriga 65 startande. Solen, vilken 
ett tag rätt frikostigt sken ner över 
funktionärer och övriga supporters, 
som samlats för att heja fram sina fa
voriter, gav extra glans och feststäm
ning åt dagen. Resultat:

750 m pojkar: 1) Hans Jemth, Ka, 
3,20, 2) Bertil Björkquist, Ka, 3,27, 3) 
Anders Jansson, Sk, 3,30.

750 m flickor: 1) Ingalill Eriksson, 
Ka, 3,26, 2) Anna Thuresson, Sk, 
3,59, 3) Pia Karlsson, Ka, 4,06.

Lagpriset gick till Kallmora med 
sammanlagda tiden 14,19.

1.25 km pojkar: 1) Per Hedén, Sk, 
8,05, 2) Bengt Mickols, Ka, 8,20, 3) 
Torbjörn Staffas, Sk, 8,38.

1.25 km flickor: 1) Britt Enoksson, 
Ka, 9,04, 2) Ann-Mari Kusen, Ka, 
9,26, 3) Karin Bergkvist, Ka, 9,58.

Lagpriset gick till Kallmora med 
sammanlagda tiden 35,32.

2.5 km pojkar: 1) Sven-Olof Tha- 
lin, Ne, 10,22, 2) Rolf Enoksson, Ne, 
10,29, 3) Klas-Åke Rosenkvist, Sk, 
11,01.

2.5 km flickor: 1) Carina Larsson, 
Ne, 11,35, 2) Lisbeth Erkapers, Ne, 
11,41, 3) Anneli Bergkvist, Ne, 12,40.

Lagpriset gick till Nederberga med 
sammanlagda tiden 44,07.

å»

Klass 6 

Stackmora

Bakre raden fr. v.: 
Nils Georg Axel
son, Kurt Henriks
son, Stig Lind, An
ders Britte.
Främre raden fr. v.: 
Ulla Karin Ernlund, 
Ann Kathrin Skarp, 
Birgitta Hansson, 
Inga-Lill Löhf.
Frånvarande: Elisa
bet Dahl.
Lärare: Kjell En
malm.

Skidtävlingen
för skolorna i Kyrkbyn, Stackmora, 
Trunna, Hansjö och Digerberget ge
nomfördes i år i Hansjö. I strålande 
sol och med härligt före blev det en 
jämn och spännande tävling. Det var 
ett nöje att se de kämpatakter, som 
visades av ungdomar från första till 
sjunde klassen. Här är de bästa resul
taten:

Klass 1. Flickor (800 m): 1) Stina 
Ivars, Ky a, 5.00; 2) Carina Nilsson, 
Kyb, 5.01; 3) Eva Bengtsson, Kyb, 
5.07.

Klass 1. Pojkar: 1) Rune Björk,
Ha, 4.42; 2) Håkan Laggar, St, och 
Per Lindgren, Ha 4.55; 4) Håkan 
Lundgren, Ky a, 4,56.

Lagpris: 1) Ky a 15.03; 2) Kyb 
15.06; 3) Ha 15.11.

Klass 2. Flickor (800 m): 1) Åsa 
Willemark, Kyb, 4.39; 2) Birgitta 
Nyström, Kyb, 4.53; 3) Carina Le- 
venius, Ha, 5.04.

Klass 2. Pojkar: 1) Hans Sneider, 
Ha, 4.10; 2) Zoltan Tingecz, Kyb, 
4.14; 3) Per Erik Ernlund, St, och 
Stefan Friberg, St, 4.24.

Lagpris: 1) Kyb, 13.22; 2) Ha 
13.40; 3) St. 14.38.

Klass 3. Flickor (1.250 m): 1) Mo
nika Lindgren, Ha, 6.30; 2) Mona- 
Lill Alexandersson, Ky a, 7.34; 3) 
Ingrid Pettersson, Kyb, 7.58.

Klass 3. Pojkar: 1) Håkan Reen, 
Ky a, 6.25; 2) Peter Frisk, Ky b, 6.34; 
3) Per Ström, Kyb, 6.41.

Lagpris: 1) K yb 21.13; 2) Ky a 
21.15; 3) Ha 21.52.

Klass 4. Flickor (1.250 m): 1) Ca
rina Lindström, Kyb, 7.09; 2) Elisa
beth Rahm, Di, 7.43; 3) Inger Pers
son, St, 7.50.

Klass 4. Pojkar: 1) Ulf Stäring, 
Kyb, 6.05; 2) Sune Spännar, Ha, 
6.25; 3) Anders Lövgren, Ha, 6.28.

Lagpris: 1) Kyb, 19.47; 2) Ha 
21.21; 3) Di, 21.59.

Klass 5. Flickor (2.500 m): 1) Be
rit Eriksson, St, 11.09; 2) Ulla-Britt 
Löhf, St, 11.35; 3) Nimrid Sigurds- 
son, St, 12.07.

Klass 5. Pojkar: 1) Lars Nyström, 
Ky a, 10.04; 2) Stefan Wesström, 
Ky a, 10.18; 3) Per Bengtsson, Kyb, 
10.22.

Forts, å sid. 15.

ÖL ★  Läskedrycker ★  Kaffe ★  Glass ★  Juice

- trä ff
punkten i 
påsk
brådskan!

Varma
och
grillade
rätter

★  Saft
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EN SAGA
Det var en gång en jätte som hette 

Drum. Han har en fru som heter 
Tock. Och dom har ett barn som he
ter Lulle. Jätten brukar hugga ved för 
att de ska kunna elda i berget så att 
de inte ska frysa.

Gert Hammare, 
Klass 2

ALLT ÄR GULT
Gull-vivan är gul som solen, 
gulare än gulaste guld.
Men tänk så hemskt och fult 
om allt vore gult.
Det är väl bra
att inte världen är helt gul
utan att den är i alla färger.

Björn Broberg, 
Klass 2.

NÄR jAG ÅKTE SKRIDSKOR.
En dag skulle jag åka skridskor. 

Jag hade sällskap med en flicka, som 
hette Britta. När vi kom till ishockey
planen, så var där fullt med pojkar, 
som spelade ishockey. Vi åkte kring 
kanterna på planen.

Sedan skulle vi tävla över planen. 
Då ramlade jag, så Britta vann. Men 
sedan åkte vi några varv runt planen. 
Men då ramlade hon. Då började jag 
skratta. Sedan slutade pojkarna spela, 
och då åkte vi härs och tvärs över 
planen. Sedan började vi få ont i fot
terna, så vi åkte hem.

Ann-Kristin Hanser, 
Klass 5

DEN DUKTIGA CIRKUS
BJÖRNEN

Det var en liten björn, som hade 
kommit bort ifrån sin mamma. En 
dag var nalle på myren och åt hjort
ron. Då kom en cirkuspojke och såg 
honom. Då sa han för sig själv: ”Den 
lilla ungen ska jag fånga” . Han 
sprang ut på myren där nalle var. 
Nalle märkte inte faran. Just som 
nalle skulle gå hoppade pojken på 
honom. Nallen hade inte lärt sig att 
göra motstånd. Därför blev det en 
enkel match för pojken. Björnen följ
de med pojken till cirkusen. Där blev 
man glad för det nya djuret. Pojken 
lärde björnen konster varje dag, han 
lärde björnen rulla på en tunna, han 
kunde gå på lina och han kunde stå 
på två ben. En dag sa pojken. Min 
björn ska heta Konster. Björnen växte. 
Sven växte också. Sven blev rik och 
han köpte cirkusen.

Rolf Davidsson, 
Klass 2

Teckning: Tranorna kommer av 

Gunilla Björk, klass 4

DET SNÄLLA TROLLET
Det var en gång ett troll, som hette 

Bim. Han var mycket snäll. Han bru
kade bjuda på kaffe och bullar och 
saft. Men en dag blev Bim så trött på 
att bara bjuda. Någon gång ville han 
bli bjuden av andra. Han ville gå in 
i andra hus och se hur det såg ut.

Men en dag sprack han och nu 
finns inte han mer.

Ann-Sofie Snitt, 
Klass 2

EN BIFAMILJ
Det var en gång en bifamilj. Det 

fanns en drottning, och flera solda
ter och arbets-bin. Arbetsbina var 
ute hela dagarna. De matade drott
ningen. En dag föddes en prinsessa 
och hon var finare än drottningen 
själv. Därför flydde drottningen och 
några andra bin. När dom hade kom
mit en liten bit så kom han som råd
de om bina och hade in dom i en påse 
och hade in dem i ett annat bo.

Tua Svahn, 
Klass 2

Snart
är det Påsk...

Spara pengar...
EXTRA låga priser på: Bänkspisar ^ Tvättm askiner

★  Bonader Torkcentrifuger ^ Vägglam por ^ Golvlam por ^ El-stryk-
★  Löpare maskiner El-kallmangel
★  Påskägg
★  Kycklingar
★  Påskkort
★  Dekorationer

För Er som skall bygga, tillfälligt erbjudande:

Köksventilator, fabr. Futurum. Förr 465: - ,  nu 330: - inkl oms. 
NYHET! Futurum tillverkas nu även i bredderna 50, 55 och 
60 cm.

Största sortering hos 

Orsa Tobaks- elbolaget
&  Rappershandel Kers & Co AB

Tel. 402 38 Tel. 412 55 Orsa Tel. 413 55
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När vi sitta 
i vår bänk . . .



ORSA SKOLTIDNING.

POJKEN I VILDA SKOGEN

Det var en gång en pojke som 
skulle gå ut i vilda skogen. Han hette 
Pontus Elle. Han bodde i Afrika. En 
dag gick han ut i skogen. När han 
gått en timme, mötte han en elefant. 
Elefanten sade: Goddag min lilla her
re! Då frågade gossen om elefanten 
ville skjutsa honom lite grann. Och 
det ville elefanten så gärna så. Pon
tus kallade honom Lirre. Snart var 
de långt borta från byn. Plötsligt 
kom ett lejon fram. Då ryckte Pon
tus opp sitt samariasvärd, och högg 
till lejonet så det föll till marken. 
Fem timmar senare red de tillbaka 
till byn. När de kom fram, brann 
hela byn. Då sade Pontus åt Lirre 
att hämta vatten i brunnen och spruta 
på husen för att släcka elden. Fyra 
timmar senare slocknade elden. Pon
tus och Lirre blev hjältar för byn. Sen 
vart de rika och Pontus blev Konung. 
Och Lirre fick bli Konungens vakt
post. De levde lyckligt i lag resten av 
sitt liv.

Jan-Erik Holvall, 
Klass 4

Teckning: Pappers-Pelle för rymden C 

Anders Lövgren, klass 4

EN OLYCKSHÄNDELSE
En dag var jag och Anette på väg 

från skolan. När vi kom till en kors
ning kom en mörkblå bil långt borta, 
så Anette sprang över vägen. Då 
tänkte jag, att jag också skulle hinna 
över, så jag sprang. Men just som jag 
kom på andra sidan höll bilen på att 
köra på mig. Men lyckligtvis klarade 
jag mig, och herrn som satt i bilen, 
steg ur och gav mej och min kamrat 
en tia och sa!

— Gå nu och köp en tårta och fira 
det här.

Barbro Eriksson, 
Klass 5

SNIPPS ÄVENTYR
Det var en gång en hund, som hette 

Snipp och det var den sötaste hunden 
i hela landet. Men det vara bara hans 
mor och far som tyckte det. Han var 
med om en massa äventyr och ett av 
dem ska jag nu berätta.

Snipp var ute och lekte med sina 
systrar. Då kom en jägare och tog ho
nom med sig till en gård. Där bodde 
en söt liten flicka med guldlockar och 
röda rosetter. Snipp tyckte att han 
var söt och hon tyckte att han var 
söt.

Flickan tyckte att han skulle vara 
hungrig, så hon bjöd honom på här
lig soppa. Det fanns ingen korg, så 
Snipp fick ligga hos Lena, som flic
kan hette. Fast det blev lite varmt.

Dagen därpå visade Lena Snipp 
omkring på gården. Först gick de till 
hästen och sen till kon och sist gunga
de de. Men sen gick de hem med 
Snipp. Snipp snapp snut, så var sagan 
slut.

Anne Löthman, 
Klass 2

Teckning: Lisa i vinterkläder av 
Kerstin Olsson, klass 2

FANTASI
Kallt, kallt ute.
Kissen, kissen mjau 
Soligt, soligt ute.
Kuckeliku, kuckeliku 
i lagården.

Bo Larsen, 
Klass 2

MIN KATT PIA.
Pia är snäll men ibland är hon så 

vild så hon välter fåtöljer och blom
krukor. Hon har så vassa klor så man 
skulle kunna tro att hon slipat klorna. 
På morgonen brukar hon jaga mig 
och när jag kommer hem från skolan 
så sitter hon på en stol och väntar. I 
går kväll var hon så vild så hon hade 
vält en väska och krafsat ut ett ci
garettpaket och lekte med det. På 
morgonen var stolarna flyttade och 
mattorna hopdragna. En kväll satt 
det två katter utanför och sjöng för 
Pia, så Pia blev alldeles stel.

Stig Löhf, 
Klass 2

I behov av

ny eller beg. bil?

Alla inom branschen 
förekommande bilrepa
rationer

Vänd Er med förtroende till

Berglöfs Bil AB
O R S A  Tel. 404 57, 407 20

Allt för

Välsorterad

snabbköpsbutik!

STACKMORA
HANDEL
Tel. 403 22

AMDERSJiÄS

Glosmästeri
O R S A

Jä rn v ä g sg a ta n  27 
Tel. 408 91, b ost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar
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RYMNINGEN
En månad hade gått. Jag satt där i 

min lilla cell och knaprade på den 
dagliga matransonen, som bestod av 
en hård brödkant. För en vecka se
dan hade jag blivit flyttad från stads- 
fängelset till den beryktade fängelse- 
ön Santa Maria, som ligger i Stilla 
havet. Fångarna här måste arbeta 
hårt i gruvor från morgon till kväll, 
men inte jag, fängelsedirektören var 
nämligen svensk medborgare och han 
kände svenskaran så väl, att han viss
te att de inte dugde mycket till att 
arbeta i gruvor. I stället fick jag hjäl
pa kockarna i fängelset med att bära 
sopor. Sophögen låg ungefär femtio 
meter från fängelsets yttermur. På 
muren satt fångvaktare beväpnade 
med maskingevär. De hade order att 
skjuta varje fånge, som gjorde min av 
att rymma. Jag stod vid sophögen, 
hade tömt mina hinkar och skulle gå 
tillbaka, då jag hejdade mig. Mitt på 
stigen låg en stor skallerorm hopkru
pen. Jag vågade inte ta ett steg över 
den, och om jag vek av från stigen 
blev jag skjuten av vakten. Därför 
ropade jag: ”En skallerorm, en skal
lerorm” .

Vakten hörde det, och kom ner till 
mig. Jag pekade på skallerormen, och 
vakten sköt. Strax han hade skjutit 
satte jag en hink över huvudet på ho
nom, så att han inte såg någonting.

De andra vakterna märkte ingen
ting.

Därefter sprang jag ner till stran
den. Där låg en kanot uppdragen på

Till Eder tjänst I 
Holen och Mässbacken 
Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02
Mässbacken, tel. 500 42

.ORSA SKOLTIDNING

land. Jag satte den i sjön och hoppa
de i kanoten. Jag började paddla med 
en paddel som låg i fören. ”Om man 
ändå kunde ta sej över till Kerkuel- 
ön”, tänkte jag. Det var en ö, som 
var bebodd av infödingar. Jag padd- 
lade, tills jag somnade. När jag vak
nade, låg kanoten vid en strand. Hela 
ön var beväxt med bambu. Inget spår 
av människor syntes. Jag började ut
forska ön. Jag såg en vacker sten. 
När jag gick fram för att ta upp den, 
gav marken plötsligt vika under mig. 
Ett tag svävade jag i luften. Jag tog 
mark. Allt blev svart.

Thomas Carlsson, 
Klass 6

IGELKOTTEN
En morgon var jag ute och lekte 

med Marita, Lars, Gunilla och Per- 
Åke. Lars hade en råtta som han ha
de gjort. Och rätt som det var, när vi 
lekte, såg vi en igelkott, som gick på 
vår gräsmatta bredvid häcken. Lars 
skulle klappa igelkotten, men han 
stack sig. Jag gick in och hämtade lite 
mjölk på ett fat. Och efter den gång
en äter igelkotten jämt hos oss.

Eva Lundgren, 
Klass 4

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

F:a Nilsons
Rörledningsverkstad VVS, Orsa
Te l. 400 35, 405 76, 120 97

Glad Påsk
önskas våra kunder!

DAMFRISERING
Telefon 410 80

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

Advokaten 
CURT CARLSTRÖM

MORA
Kyrkogatan 6 

Tel. 133 10, 13311 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

Orso
Lastbilcentrol

utför alla slags transporter. 

Telefoner 404 30, 404 31

Vårnyheter
i dam- och herrskodon 
inkomna!

FINNPERS Skoaffär
Tel. 402 32

Husqvarna 2000 —
en modern nyttosömsmaskin 
med elastisk raksöm . . .

Säljes och demonstreras av

B. A. Sjödén
Tel. 402 87, Orsa
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Teckning: Vårpromenad AV 
Maria Borén, klass 1



ORSA SKOLTIDNING.

VÅR EGEN DIKT.

Vinter, vinter 
skidan slinter 
vi har tävlat i ett spår. 
Hans blev etta.
Kyrkbyn tvåa
men jag tror att vi dem slår
När det blir ett annat år.

Hansjö, 
Klass 2

HÖST

Löven gulnar, blommor vissnar.
Susande i vinden
löven dalar sakta döda ner.

Solen strålar mellan kala, svarta 
stammar,

som sträcker sig mot himlens prakt 
och blåa ljus.

En vacker hägring i skyn försvinner 
längs horisontens bleka dis.

Molnen speglar sig i den klara luften 
ner i vattnets blanka, skinande yta.

Frosten lägger sig på fönstret.
Gräset reser sig i ett hav så vitt. 
Hösten lider mot sitt slut.

Lennart Liendeborg, 
Klass l 4b

ORSA SOCKENBIBLIOTEK
KYRKBYN -  TELEFON 410 84

ÖPPET:  
september— maj:

Måndagar, onsdagar och 
fredagar kl. 11.00— 14.00, 

kl. 17.00— 20.00 
Lördagar kl. 11.00— 14.00

Läsrummet öppet även tisdagar 
och torsdagar kl. 11.00— 13.00

SAGOR BERÄTTAS 
på biblioteket varje onsdag 

kl. 16.00

BJÖRNFAMILJEN.

Det var en liten björnfamilj, som 
bodde under en granvälta. Björnmam
man hette Lisa, och björnpappan het
te Lars, och den lille, lille björnungen 
hette Petter. En morgon skulle Petter 
ut och fiska. Men Lisa sa: Om du blö
ter ner dig, får du inte någon sylt- 
pannkaka, när du kommer tillbaks. 
Petter lovade alltid sin mamma, att 
inte göra något dumt. Men idag var 
han på så dåligt humör. När kan kom 
till sjön, satte han sig vid stranden 
och började meta. Men vad nu, ropa
de han. Han såg en björn till, som 
satt och glodde på honom. Han blev 
mycket arg. Han hoppade i vattnet. 
Men inte var det någon björn, som 
han hade sett. När han kom hem, var 
han alldeles dyblöt. Då sa Lisa:

— Du skulle ju inte blöta ner dig. 
Men du kan väl få en syltpannkaka 
ändå.

Och Petter hoppade av förtjusning. 
När han hade ätit sig mätt, gick han 
och lade sig.

Monika Lindgren, 
Klass 3

EN ROLIG TID

Nu är det fastan.
Vi har tillverkat påsk-saker i sko

lan. I skolan hade vi ett påskris med 
påsksaker i.

Nu ska jag berätta hur vi gjorde 
en påsktavla.

Först hade vi ett vanligt papper, 
sen ritade vi en buske på papperet, så 
klistrade vi dun på busken.

Inga-Lill Wernersson, 
Klass 2

Ät god och 
vä llagad  mat

snabbt och b illig t på den 
moderna och trivsamma

ORSA-BAREN
Tel. 410 60

Bengtssons begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23

O m besörjer allt inom  branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

Teckning: Konstnär i arbete AV 
Erik Samuelsson, klass 4

Teckning: Birgitta Björkqvist, klass 2

Teckning: Färjan över Öresund AV 
Peter Wickman, klass 6

Fritidsområdets

bastu:

Torsdagar: Damer 18 —  21 
Fredagar: Herrar 17 —  20
Lördagar: Herrar 07 —  09

"dopp i grytan"
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F R E  L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Harry Bomans Plåtslageri
Tel. 404 65, verkst. 415 29 

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris

beräkningar.

T A P E T S E R I N G
Rums- och Byggnadsmålning

Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

AB O R S A K A L K
Tel. 501 90

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

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!

Tel. 440 01

GUMMI- 
verkstad
•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin
•  Oljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson
Tel. 403 55

Slipstensresorna
ägde rum under vintern. I början av 
februari månad drog fororna ut från 
de flesta av socknens byar. Försälj
ningen av stenarna i de främmande 
bygderna skedde kontant eller i form 
av byteshandel. Man bytte till sig säd, 
lin, salt, strömming osv. Vid mitten 
av 1800-talet var försäljarnas kontan
ta inkomster ännu mycket blygsam
ma. Om en slipstensförsäljare vid sin 
hemkomst hade 10 riksdaler i kontan
ter ansågs färden lyckad.

En påminnelse om dessa, säkerligen 
många gånger mödosamma men för 
utkomsten i våra fattiga bygder så be
tydelsefulla, handelsresor ger oss detta 
respass utfärdat för i vinter 135 år 
sedan.

Britur Per Nilsson och Drängen Ol
lar Hans Hansson ifrån nedanskrifne 
församling och Slättbergs by, som ät
na begifva sig till Roslagen att avytt
ra slipstenar, varda såsom i rätta 
ärenden stadde och för ärligt uppfö
rande kände till fri fram och återresa 
recommenderade. Och gäller detta 
prästbetyg i stället för ordentligt Re- 
sepass enligt Kongl. Brefvet av den 
4. Oct. 1810.

Orsa den 28:de Jan. 1832.
C. Åmark 

Scholaemästare 
L. past.

Skidtävlingen Forts, från sid. 10.

Lagpris: 1) Ky b 33.23; 2) Ha 
34.26; 3) Di 34.59.

Klass 6. Flickor (2.500 m): 1) Ulla 
Wallmark, Di, 10.09; 2) Inga-Lill 
Löhf, St, 10.10; 3) Ulla-Karin Ern- 
lund, St, 10.11.

Klass 6. Pojkar: 1) Leif Johansson, 
Kyb, 9.55; 2) Örjan Willemark, Kya, 
10.24; 3) Göran Andersson, Kyb, 
10.33.

Lagpris: 1) Di 32,27; 2) K ya 34.00; 
3) Ha 34.58.

Klass 7. Pojkar (2.500 m): 1) Lars 
Erik Johansson 8.52; 2) Tore Sys 
10.51; 3) Hans Olof Tallberg 10.54.

NÄR JAG BLIR STOR.

Jag ska bli åkeri-ägare när jag blir 
stor. Då skall jag ha många last-bilar 
och traktorer. Jag ska ha två last
maskiner, så att jag kan lasta mina 
bilar och köra sand och snö.

Bo Sigra, 
Klass 1

.ORSA SKOLTIDNING

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Mcsonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri 

Tapetserareverkstad 
Tel. 401 64

Möbler och madrasser om
stoppas —  Dragkedjor för 

skinnjackor

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00— 17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 

Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

A N L I T A  V V S -  
F A C K M A N  N E N

= WESSTRÖMS
rö r le d n in g s  a b  

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt
Lediga lärartjänster

Länsskolnämnden har medgett, att 
skolstyrelsen får ledigförklara en ord. 
folkskollärartjänst i Hansjö, en d:o i 
Stackmora och en ord. småskollärar- 
tjänst i Kyrkbyn. Vidare ledigförkla- 
ras åter en ord. speciallärartjänst.

Kontaktlärare i trafik
Detta år, då högertrafik ska infö

ras, ska i skolorna bedrivas intensiv 
trafikundervisning. Alla lärare ska 
den 24 och 25 aug. sitta på skolbän
ken, så att de därefter kan trafiköva 
sina klasser. Som ledare för trafik
undervisningen ska enligt länsskol- 
nämndens beslut finnas två s. k. kon
taktlärare, som nu varit på särskild 
utbildningskurs.

Som kontaktlärare har skolstyrelsen 
förordnat folkskollär. Olof Löthman 
för oblig. skolan och gymnastiklär. 
Bengt Larsson för samrealskolan och 
yrkesskolan.

Skolassistent
får vi nu också i Orsa enligt fullmäk
tiges beslut. Assistenten ska vara ett 
kvalificerat biträde åt skolchefen, och 
detta biträde ska kunna anförtros 
svårare uppgifter av administrativ, 
kameral och ekonomisk natur. Till in
nehavare av tjänsten har utsetts fru 
Anna-Greta Hallgren, som endast ha
de en medsökande.

Musikkonsulent
Kantor Eric Ullström har förord

nats till musikkonsulent inom Orsa 
kommun.

Elevstuga vid gymnasiet.
En undersökning har gjorts angåen

de behovet av en elevstuga vid S:t 
Mikaelsskolan. 48 svar har inkommit. 
Samtliga svarande anser, att det finns 
stort behov av uppehållsrum vid sko
lan. Håltimmarna är många. Utrym
men i bibliotek och centralkapprum 
är alldeles otillräckliga. Det är alltid 
överfullt i dessa rum. Där är stim och 
oväsen, så att läsning är otänkbar.

Sittplatser finns bara för en mindre 
del, övriga måste stå eller sitta på 
golvet. Många av de tillfrågade fram
håller, att skolan är byggd för 600 
elever men nu finns 900.

Två kommuner har byggt särskilda 
fritidshus för sina elever. Flera kom
muner planerar sådana.

Orsa skolstyrelse har studerat för
hållandena på platsen och anser, att 
något måste göras. Det finns f. n. 69 
orsaungdomar vid skolan.

Skolstyrelsen har nu föreslagit full
mäktige, att Orsa ska uppföra en stu
ga av samma typ som Älvdalsstugan. 
Den har de gamla skolhusen som mo
dell, när det gäller planlösningen. Det 
är ett timmerhus i storlek 13,8X7,5 
meter. Genom ingången på ena lång
sidan kommer man in i ett kapprum 
med toaletter. Till höger finns en 
större sal, motsvarande skolsalen, till 
vänster två mindre rum, motsvaran
de lärarbostaden. Vidare finns ett 
trevligt pentry, där eleverna kan ko
ka kaffe m. m., om väntetiden mellan 
lektionerna eller tills bussen går blir 
allt för lång. Under vårt besök i Älv
dalsstugan satt tolv elever i de mindre 
rummen och arbetade flitigt med oli
ka uppgifter. I den större salen på
gick också läxläsning. Och vid ett 
bord höll en grupp på med sällskaps
spel. Man förstår, att många ”hemlö
sa” elever känner en viss avundsjuka, 
då de ser, hur bra Älvdalens kommun 
ordnat för sina gymnasister.

Yrkesskolan
har av kommunalfullmäktige fått ett 
extra anslag på 10.000 kronor för in
köp av tvättmaskin, diskmaskin, sy
maskiner, bandspelare m. m.

Kostnad för skolmåltider
Under föregående läsår serverades 

176.217 skolmåltider och kostnaderna 
för dessa uppgick till 360.037 kronor. 
Det blir 2: 04 kronor per måltid.

Idrottslager
anordnas också kommande sommar 
vid Kyrkbyns skola. Det är Dalarnas 
Idrottsförbund, som svarar för lägret.

Hj. Hn.

I STENÅLDERSBYN

På morgonen går Starkarm ut på 
jakt. För det mesta brukar han fälla 
en ren eller något annat djur. Men 
ibland har han inte något alls med sig 
hem. Hans vapen är mycket enkla. 
Han har en flint-yxa och ett spjut. 
Yxan är gjord av en sten som heter 
flinta, och skaftet är gjort av en ek
gren. Spjutet är gjort av en lång smi
dig pinne, och spjutspetsen är gjord 
av en flint-sten.

Den här gången hade Starkarm 
tur. Han såg en ren stå och beta på 
en liten höjd. Starkarm tog sitt spjut 
och kastade det mot renen. Han träf
fade precis. Han sprang fram till re
nen. Han slog yxan i renen så den 
inte skulle plågas.

Han slängde upp renen på axeln 
och gick hem mot byn. När han kom 
hem rusade Bane och Åsa mot honom. 
De var så glada att pappa hade fått 
en ren. När han kom till sin hydda 
tog han två torra pinnar och gned 
mot varandra. Snart brann där en fin 
eld. Starkarm flådde renen. Han var 
försiktig för han ville att huden skul
le bli hel. Den skulle bli kläder. När 
han hade flått färdigt skar han köttet 
i stycken. Sen gick Starkarm ut och 
hämtade några pinnar att steka köt
tet på. Så stack han pinnarna i köttet. 
Sen satte sig hela familjen runt elden 
och stekte köttet.

Per Ström, 
Klass 3

o

Arets modeller av
M ONARK CRESCENT FRAM PUCH

MOPEDER

Oléns
Sport
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ORSA
Prenumeration sker genom Insättning å 
tidningens postgiro av 5 kr. Skriv tydligt 
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Upplaga 1.600 ex. Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1967 Pris kr. 1:25 inkl. oms.

Teckning: Lotti Nissa, klass 3


