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ORSA SKOLTIDNING.

Orsamålet - några iakttagelser 
och funderingar av Benkt Granholm

Johannes Boethius skrev 1918 sin 
doktorsavhandling om orsamålets 
ljudlära, och dr Lars Levander har i 
sin bok om dalmålet fylligt kartlagt 
dialekten. Båda dessa verk är emel
lertid relativt svårtillgängliga, varför 
några anspråkslösa reflexioner av en 
amatör kanske kan fylla en funktion 
som påminnare om vilket märkligt 
fornspråk det är, som håller på att 
dö i våra trakter och i vår tid. Jag 
förmodar, att vi är den sista genera
tion, som har möjlighet att lyssna till 
ett genuint, levande orsamål, precis 
som vi är den sista generation, som 
sett en pinglande procession av krea
tur dra till fäbodarna någon gång 
framemot midsommar. Vi är kort 
sagt den generation, som ser det sista 
av en genuin bygdekultur, för vilken 
dialekten spelar en roll, som inte kan 
överskattas.

I vår yviga lokalpatriotism vill vi 
ju gärna, att orsamålet skall vara 
mycket gammalt. Precis som vi kän
ner oss litet märkvärdigare, om vi kan 
omge oss med gistna byttor och ärgi- 
ga kopparkärl från gångna århund
raden, tycker vi det är ståtligt, om 
den dialekt, som talas i våra bygder, 
är uråldrig. Om jag skulle vara lätt
vindig nog att bedriva språkhistoria 
på Olaus Rudbecks maner skulle jag 
helt fräckt påstå, att Adam och Eva 
i själva verket talade orsamäl. Man 
kan t. ex. tänka sig följande dialog, 
när Adam efter historiens första äppel- 
pallning gömde sig bland träden i 
lustgården: Herren: ”Adam, var äst 
du?” — Adam: ”Ik i jånä, atta bös- 
kåm.”

Jag skall emellertid försöka hålla 
igen en smula. Orsamålet har givet
vis samma urnordiska ursprung som 
alla andra svenska dialekter — när 
man talar om att fastställa dess ål
der, blir det närmast frågan om att 
avgöra, när dess utvecklingsskede var 
avslutat och dialekten stabiliserades 
och fick den form, vari den talas än i 
dag. När man söker denna tidpunkt, 
måste man under alla förhållanden 
hålla sig efter perioden 600—800, 
den period, då det för hela Norden 
gemensamma nordiska urspråket un
dergick en radikal omformning, som 
bl. a. innebar, att orden kraftigt för
kortades (wulafa blev ulv, gastiR 
blev gestr etc).

Att särutformningen var avslutad 
i början av 1600-talet vet vi av 
skriftliga källor. Vi kan alltså be
stämt påstå, att en genuin orskall i 
våra dagar obehindrat skulle kunna 
tala med en förfader från den tiden. 
Men måste vi nöja oss med att kon
statera, att dalmålet (inklusive orsa
målet) särpräglades mellan 800 och 
1600? Nej, något närmare kan vi 
komma.

Det egentliga dalmålets, ovansil- 
janmålets förnämsta kännetecken är, 
att fornspråkets långa vokaler i, u 
och y diftongiserats, dvs. bita blir 
baita, ute blir aitö, tyta blir taita, 
strut blir strait etc. Om man kunde 
konstatera, när diftongiseringstenden- 
sen var fullt levande och när den 
upphört att verka, kunde man på ett 
ungefär bestämma tiden för dialek
tens stabilisering. Nu råkar det i dal- 
målet finnas inågra diftongiserade 
ord, som inte kan ha förekommit i 
dialekten före kristendomens infö
rande i Dalarna. Det är t. ex. de la
tinska orden primus och corona. De 
har säkerligen av präster förts ut 
bland dalabefolkningen, och de har 
diftongiserats till praim och kraina. 
När Dalarna kristnades, var alltså 
diftongiseringstendensen fullt levan
de. Dalarna bör ha kristnats omkring 
1200. Då var alltså dalmålets särut- 
veckling i full gång.

Nu kan man konstatera, att vissa 
andra ord av främmande ursprung 
under hela sin dalmålstid haft odif- 
tongiserat i, u, y, t. ex. tid, bit, fin, 
krut, duk. Dessa ord är till stor del 
lågtyska låneord, som kommit in i 
svenskan under senare hälften av 
1300-talet. Då hade alltså diftongise
ringstendensen upphört. Detta talar 
för att dalmålet under 1300-talets 
lopp från ett mera flytande, utveck- 
lingskraftigt stadium övergick till ett 
tillstånd av relativ och förbluffande 
varaktig stadga.

Vi har alltså kommit fram till, att 
vår orskall troligen med glans skulle 
kunna klara av ett samtal med en 
ättefader från 1300-talets slut och 
det är inte på många ställen i Sveri
ge, som ett sådant samtal skulle kun
na föras, hur många ättefader som 
än steg upp ur sina gravar för att 
öppna en senkommen dialog med sina 
förvekligade ättlingar.

Diftongiseringen av i, u, y, är allt
så dialektens viktigaste kännemärke. 
Vilka andra drag av särutveckling i 
förhållande till rikssvenskan kan vi 
finna? En viktig företeelse är delabia- 
liseringen (bortfallet av läpprund- 
ning) y till i, ö till e, gemensam med 
vattnäsmålet (ex: möta blir meta, 
hö blir e, rygg blir rigg). Vidare har 
långt e övergått till i: knä till kni, 
kved till kvid etc. Något annat som 
starkt bidrar till att göra dialekten 
svårbegriplig för främlingar, är den 
verkan som nasal konsonant (m,n) 
har på a-ljudet. Detta blir å-artat 
och nasalerat: Ånnå, Åns ö Åndös, ni 
sku’nti gnågå sö. (Anna, Hans och 
Anders, ni ska inte tjata så.) Både 
diftongisering och övergång a till å 
möter man t. ex. i formen måinå 
(måinå tjir =  min ko).

Det nämnda är givetvis bara ett 
par drag bland många i fråga om 
särutvecklingen. Men väl så intressant 
som särdragen är dialektens ålder
domlighet.

Till att börja med kan man konsta
tera, att en del krångligheter i fråga 
om svensk rättsstavning ter sig helt 
naturliga för den som kan tala orsa
mål. Stavningen av ljus, ljuga, ljud, 
djur, djup vittnar om ett uttal, som i 
rikssvenskan övergivits för flera år
hundraden sedan, men som i orsa
målet fortfarande finns kvar: ljos, 
ljoga djor etc. Likaså blir stavningen 
av tj- och sj-ljuden naturlig, när man 
hör orsamålets tjedur, tjånnä (tjärn), 
tjer (tjära), stjånnå (stjärna) stjålå 
(stjäla) skegg (skägg), skaidor (ski
dor), sker (skär), sjok, sjöv (själv).

Ännu intressantare än konservera
de ljud är kanske det väl bevarade 
formsystemet. Alla som har läst tyska 
har fått kämpa med att lära sig att 
hålla reda på vilka ord som är mas- 
kulina, vilka som är feminina och 
vilka som är neutrala — realgenus 
saknas ju i tyska, och dessutom gäller 
det i tyska att böja substantiv och 
adjektiv i olika kasus: Ein langer 
Ftsch, eines langen Fisches, einem 
langen Fisch, einen langen Fisch. I 
fornsvenskan var det lika krångligt: 
en langer fisker, ens langs fisks, enum 
langum fiski, en langan fisk. Och i 
orsamålet är det lika krångligt än i 
dag: Det heter t. ex. Itta i )en est 

Forts, å sid. 5.
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”DET RIKA ORSA" av Ch. H.
I förra numret av Skoltidningen 

berättades om hur slipstenstillverk- 
ningen bedrivits i socknen och hur 
slipstenen kommit att bli ett signum 
för Orsa. Det finns flera begrepp, 
som kommit att förknippas med vår 
bygd.

Det händer inte så sällan att man 
möter människor som, utan att kän
na till vår socken närmare, lyser upp, 
när de hör namnet Orsa, och med ett 
igenkännande leende säger: — Ja, 
visst ja, det är ju där ni inte har nå
gon kommunalskatt. Eller också sä
ger de: — Orsa Kompani lovar ing
enting bestämt. Ofta blir ingenting 
mera sagt om detta, men det händer 
att vederbörande är verkligt intres
serad, och man blir avkrävd en sorts 
redovisning om de närmare samman
hangen och vad som givit upphov till 
dessa ”bevingade ord”. Ja, att berät
ta om, när Orsa Kompani rastade vid 
Komtillmåtta gästgivargård i Gagnef, 
och distinktionskorpralen no 5 Jonas 
Gifting fällde sin klassiska replik, är 
lätt gjort. Men att ge en något så när 
riktig redogörelse för hur det förhål
ler sig med det rika Orsa är inte lika 
enkelt. Jag har själv trasslat in mig 
i förklaringar så många gånger, att 
jag till slut beslöt mig för att ta reda 
på de rätta sammanhangen. Jag läste 
och frågade mig fram, och för den — 
i likhet med mig — fåkunnige följer 
här en liten lektion i hembygdskun- 
skap.

När våra förfäder bröt mark och 
odlade jord och byggde sina hem var 
det närmast en självklar sak, att de 
blev ägare till den mark de på så sätt 
hävdade. Skogen däremot ägdes av 
alla och ingen. Den utnyttjades ge

mensamt för byggnader, vedbrand 
och hägnader.

Först fram emot mitten av 1800- 
talet fick skogen ett annat värde i sam
band med sågverksindustrins fram
växt. Det var då naturligt, att den 
frågan ställdes: — Vem skulle äga 
skogen och hur skulle den fördelas?

Det ansågs självklart att jord och 
skog hörde samman, och att skogen 
alltså skulle fördelas mellan dem som 
brukade jorden. I själva verket var 
det vid denna tid den övervägande 
delen av befolkningen.

Frågan blev nu. Skulle all skogsmark 
inom Orsa socken och Hamra kapell
lag, som då hörde till Orsa, fördelas 
bland bönderna? Det gällde väldiga 
arealer. Naturligt nog stred socken
borna för en sådan fördelning, men 
här anmälde sig emellertid Kronan, 
dvs staten, som intresserad part och 
gjorde gällande, att socknemännen in
te hade behov av så mycket skog och 
att det vore orimligt med en sådan 
fördelning. I stället borde en del av 
den längst bort från bygden belägna 
skogen avskiljas som överloppsmark 
och tillfalla Kronan.

Kring denna fördelningsfråga på
gick diskussionerna under hela 1860- 
och 70-talen. Slutligen kom man fram 
till en kompromiss som innebar, att 
Kronan nöjde sig med en något mind
re del, mot att socknemännen gick 
med på att av sin tilldelning avsätta 
1/4 som gemensamhetsskog och en
dast fördela återstoden mellan de en
skilda delägarna. På så sätt uppkom 
Orsa besparingsskog.

överloppsmarkens avskiljande och 
överförande till Kronan som krono- 
park benämnes avvittringen och den 
handling genom vilken denna stad-

ORSA SKOLTIDNING

Besök

Orsa
Marknad
den 26-27  september 

å Fritidsområdet

Fö rsäljning sstånd 
Tivoli

Handlar
med förstånd
gör man på marknads
platsen

i Klockars stånd

Musik & 
Hemslöjd
G. Klockar Tel. 403 20

Villa-
och husägare!

Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Vasagatan 11 (mitt emot 
Shell) Tel. 0250/136 62
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ORSA SKOLTIDNING.

Även 
vi har

marknad
Välsorterad

snabbköpsbutik

Stackmora
Handel

Tel. 403 22

M u s ik ä ls k a re !

Klassiskt, jazz, pop, visor 
- all slags musik 
kommer bäst till sin rätt 
i en Braun hifi-stereo- 
anläggning.

Kom in och lyssna får Ni se!

Piano-Nisse
M U S i k  Radio ■ TV
ORSA Tel. 406 04

FULLT SORTIMENT LÅGA PRISER 
SERVICE • GARANTI

B A R N F O T O
Färgserier. 6 olika bilder i färg. 
Vill Ni ha stora bilder så gör vi 
förstoringar.
Vi klarar det mesta.

Era barn växer och blir stora, 
det varken kan eller vill vi göra 
någonting åt.
Utom att fotografera dom nu, 
medan dom är små.

flaiipaagkeE^ 
□ R 5R j

Kojor av den här primitiva typen byggde huggare och körare själva, när de 
kom till avverkningsplatsen. I mitten fanns en eldpall och längs vardera lång- 
väggen britsar med plats för upp till 20 man.
Detta är den s. k. Vitnäskojan, som står kvar sedan dimensions avverkningen i 
slutet av 1800-talet. Foto: A Persson

fästes var det s.k. Kungäbrevet av 
den 19 september 1879. Detta gällde 
ända till 1938, då det ersattes av mo
dernare lagstiftning.

Genom storskiftet, som pågick i 
Orsa under åren 1859—1884, förde
lades skogsmarken först mellan de 
olika byarna, skifteslagen, och där
efter mellan byamännen, den s.k. åbo
delningen.

Besparingsskogen var vid denna tid 
en enda urskog med väldiga massor 
gammal, grov skog. Under årtionde
na omkring 1890 skedde över hela 
området en avverkning av den gam
la utväxta skogen. Det var de stora 
avverkningarnas tid. Flottleder anla- 
des, kojor och stallar byggdes och en 
ström av arbetsfolk sökte sig norrut 
till de stora ödemarkerna. Under de 
mest hektiska åren arbetade mer än 
2.000 man vintertid i orsaskogarna. 
Där kom värmlänningar, som var fö
regångsmän och lärde orsakarlarna 
arbetet, där kom foror med bönder 
från siljanssocknarna med foder och 
proviant för en hel vinters arbete.

Försäljningen av dessa väldiga 
mängder virke inbringade under lop
pet av ett par årtionden ca 10 milj. 
kronor, ett enormt kapital för den 
tiden. Dessa pengar placerades före
trädesvis i statsobligationer och bil
dade ”Skogsmedelsfonden”, vars rän- 
teavkastning nu i över 70 år utgjort 
de jordägande socknemännens säkra 
inkomstkälla.

Utöver dessa ränteinkomster till
kommer inkomsterna från de fortsat
ta årliga virkesförsäljningarna från

besparingsskogen. Dessa sker efter en 
hushållningsplan, men inkomsterna 
kan ändock variera högst avsevärt 
alltefter konjunkturerna. Besparings
skogen sköts av allmänningsstyrelsen 
med en jägmästare som skogsförval
tare.

Man frågar sig nu: — Vad har alla 
dessa inkomster använts till? Först och 
främst, naturligtvis, för besparings- 
skogens skötsel och vård genom skogs
plantering och skogsvårdande åtgär
der av olika slag. Jordägarna svarar 
också för det rikt förgrenade nät av 
skogsbilvägar, som är till så stor gläd
je även för ”vanligt folk”.

Därutöver har mycket stora sum
mor gått till för kommunen gemen
samma ändamål, skolor, fattigvård, 
som det hette förr i tiden, och an
läggningar av olika slag. Ända fram 
till omkring 1920 bestreds sålunda 
alla kommunens utgifter genom an
slag från jordägarna. Kommunens 
samtliga invånare, alltså inte bara 
jordägarna, var då befriade från kom
munalskatt. Man får inte heller glöm
ma de ekonomiska insatser som gjor
des i samband med järnvägarnas ut
byggnad och framdragande till dessa 
trakter. Orsa jordägande socknemän 
har i rikt mått visat att rikedom för
pliktar!

De senaste årtiondenas enorma ut
veckling på det sociala området har 
medfört kommunala kostnader, som 
inte på något vis kan täckas genom 
anslag från skogsmedelsfond och be- 
sparingsskog, utan vår kommun fi- 

Forts. å sid. 15.
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.ORSA SKOLTIDNING

Orsamålet Forts, från sid. 2.

(Det här är en häst) men i dativ te 
dja e a jenurn este (att ge hö åt en 
häst) te dja estem e (att ge hästen hö). 
Det heter i nominativ Itta i je stur 
kulla (Det här är en stor flicka) men 
i ackusativ Du a )ena stura kullu 
(du har en stor flicka). Orden nyckel 
och sked är i svenskan båda reale, 
men i orsamålet gäller det att hålla 
reda på deras naturliga genus: War i 
nitjiln? — Ån i jånä (Han är här), 
War i stjedi? — O i jånä (Hon är 
här)

Som exempel på pronomenböjning- 
en kan nämnas: Ora gard (vår
gård), ora lad (vår lada), ort ais 
(vårt hus), orur tjinär (våra kor).

Lika ålderdomlig är verbböjningen 
i pluralis: Wi kastum (vi kastar), wi 
kastudum (vi kastade), ni kasti, ni 
kastudi, dem kasta, dem kastud.

Anmärkningsvärd är också före
komsten av konjunktivformer, som 
saknas i svenska. ”Vi hade” och ”ni 
hade” heter i indikativ (när något 
utsägs som faktiskt, verkligt): wi 
addum, ni addi. Men i konjunktiv 
(om något bara tänkt eller önskat) 
heter samma former: wi äddum, ni 
äddi: Wi äddum för kunn djerå deda 
mitji bettur eld ni (Vi hade väl kun
nat göra det där mycket bättre än 
ni.) Ni äddi för kunn djåp wöss (Ni 
hade väl kunnat hjälpa oss.)

Det anförda är givetvis bara ett 
sparsamt axplock ur den rika flora 
av ålderdomliga och intressanta böj
ningsformer, som orsamålet kan upp
visa.

Någon läsare kanske har undrat, 
varför jag i det föregående helt 
självsvåldigt har satt likhetstecken 
mellan det gamla dalmålet och ovan- 
siljanmålet. Mina skäl är inte skumt 
lokalpatriotiska utan fullt vederhäf
tiga: Genom de stora bergverkens an
läggning på 1200-talet kom så talri
ka och främmande element in i land
skapet, att dalmålet tillsammans med 
en mängd andra genuina drag i dala
kulturen så gott som spårlöst träng
des undan från provinsens sydöstli
ga del. Och även bygderna mellan 
Stora Tuna och Siljan förlorade på 
väsentliga punkter prägeln av dal- 
målstalande. Alltså: redan på 1200- 
talet slutade faluborna att tala en
hetligt dalmål, under det att ovan- 
siljansocknarna oförfärat fortsatte i 
ytterligare 800 år.

Västerdalarna har rönt så stark 
språklig påverkan från västsvenska 
och norska, att Malung, Lima, Tran- 
strand m. fl. socknar inte heller är

riktigt representativa dalmålssocknar. 
Kvar blir xtvansiljansområdet med 
de båda utlöparna Rättvik och Jär- 
na-Nås.

Att dalmålet förvanskats i större 
delen av landskapet är på intet sätt 
häpnadsväckande — märkligare är 
det att dialekten så väl bibehållit sin 
nästan enastående originalitet och ål
derdomlighet i ovansiljansområdet. 
Den orsak härtill, som man vanligen 
pekar på, torde vara den geografiska 
isoleringen. Och för all del, mycket 
långt tillbaka i tiden (1200—1300- 
talen) torde väl en sådan geografisk 
isolering ha spelat en betydande roll. 
Men senare? Hörde verkligen dessa 
trakter till Skandinaviens mest isole
rade? Tänk på dalkarlarnas roll un
der befrielsekrigen på 1400- och 
1500-talen — kom inte de i kontakt 
med folk utifrån? Och tänk på dal
folkets så kallade herrarbete (både 
män och kvinnor tog säsongsvis dag
lönarbete på främmande orter, bl. a. 
sysslade mängder av dalkullor med 
trädgårdsarbete i Stockholm), tänk på 
deras handels- och tiggeriresor från 
1600-talet och framåt! Våmhuskullor 
vandrade ända till Ryssland och sål
de hårarbeten, orsakarlarna sålde 
slipstenar långt nedåt Uppland och 
Sörmland, och under nödåren skicka
des speciellt barnen på tiggarresor till 
angränsande landskap. Fick inte alla 
dessa människor till och med ovanligt 
livliga kontakter med folk från and
ra landskap?

För att klargöra den geografiska 
isoleringens roll för språket kan jag 
återge ett par iakttagelser, som Lars 
Levander gjort.

Han färdades vid ett tillfälle i 
östra Norge genom området från syd
västra Trysil till Femund. Det är ett 
område av ungefär Upplands storlek 
med utomordentligt isolerade byar 
— många gånger mer isolerade än 
Orsa. Men: där talades ett så enhet
ligt språk, att ingen språkgräns var 
ens tillnärmelsevis så skarp som den 
mellan t. ex. Hansjö och Skattung- 
byn.

Och för övrigt: se på våra finn- 
marksbyar: Näckådalen, Kvarnberg 
och andra! Varför har de på tre fut
tiga århundraden helt förlorat sitt 
eget språk, under det att man i en så 
central by som Hansjö fortfarande 
delvis talar samma dialekt som för 
700 år sedan?

Nej, det är tydligt, att det inga
lunda räcker med att peka på den 
geografiska isoleringen. Är det inte 
uppenbart, att enstaka gårdar och 
små enstaka byar inte kunnat stå

Specialkläder 
för jakten
Ajak jaktkläder är till
verkade av förstklassig ny- 
lonförstärkt och impregne
rad vadmal.

A j a k  vadmal är lika 
varm antingen den är torr 
eller våt.

Se de olika modellerna i 
vårt skyltfönster!

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Bättre 
utrymme 
och ekonomi 
med
Elektrohelios 
nya fryslinje

Prisexempel:
FRYSBOXAR, 250 lit. 7 9 0 : -  
FRYSSKÅP, 235 lit. 1 . 1 0 0 : -

Bekväma avbetalningsvillkor!

elbolaget
Kers & Co AB

ORSA, tel. 412 55, 413 55
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Ni är fri omaket 
med baket
om Ni väljer

Hellborgs Hembageri
som gör det gärna och gör det gott 

Orsa Tel. 410 68

Döss märkni kum irä roli 
att ta redi o öllo kort sö 
ar wurti taj i sumår. Album 
åv ymsum sörtum finnas att 
wela milla när

Dala IFCMP®
Järnvägsgatan 27j Orsa. Tel. 0250^40055

B e s ö k

FilipS
-  det lönar sig . . .

Höstens nyheter i damväs
kor, skinn- och pälskappor

PHILIPS
EL 3302
Mini-bandspelare i 
precisionsutförande. 
Kassett-tonband, mycket 
snabba byten. Enkel 
manövrering med 
en tangent.

Endast 250:- inkl. moms.

SVÄLAS RADIO
& T \ /  ^ ̂  50

■ *  Kyrkogatan 8 
Auktoriserad Radio- och TV-service

emot den språkliga utjämningen, un
der det att gn del stora, relativt tät
befolkade ovansiljansocknar kunnat 
det?

Kanske den egentliga frågan till 
slut blir: Varför har de velat behålla 
sin språkliga egenart? Svaret måste 
nog bli: På grund av något slags 
självtillräcklighet. När t. ex. en stock
holmare kom in i en krets av orsa- 
bönder, är det troligt, att orsabön- 
derna då tänkte: ”Vad det är synd 
om oss, som inte kan tala lika fint 
och bildat som han, tala ämbetsmän
nens, professorernas och skådespelar
nas språk!” Nej, minsann, snarare 
tvärtom: de ömkade snarare besöka
ren: ”Ukun wisäll jen, sö bara kån 
swenska!” Och möjligen fick den 
stackars stockholmaren känna på ut
bölingens bittra lott, när ett mustigt 
orsamålsskämt spred det hemliga 
samförståndets ljuva glädje, glädjen 
i de invigdas språkliga frimureri. 
Språket var nyckeln till sockenge
menskapen och till byagemenskapen, 
och ju mer en enskild by eller socken 
har känt sig självtillräcklig, har känt 
sig som världens absoluta centrum, ju 
mer har den byn eller socknen kom
mit att språkligt hävda sin egenart i 
förhållande till omgivningen.

I det sammanhanget kan det vara 
av intresse att notera, att orsamålet 
intar en särställning i Ovansiljan: det 
är enhetligare än något annat socken- 
mål i dessa trakter. Någon riktigt på
taglig språklig gräns inom Orsa exi
sterar bara mellan Skattungbyn och 
socknen i övrigt. I andra delar av 
ovansiljanområdet är dialektsplitt
ringen vida större. Till och med inom 
en enda by kan skarpa språkgränser 
förekomma. Gammalt folk i Bonäs 
berättade t. ex. för Lars Levander, att 
när skola först öppnades i byn, så 
fick barnen från Möri, byns sydligas
te gårdsklunga, lida smälek för sitt 
avvikande språk.

Rostskyddsbehandla NU 
med

DINITROL
Stoppar pågående rost och för
hindrar ny rostbildning

Beställ tid idag hos:

Isso] SERVI CE  

Börje Persson
Tel. 0250/41470 794 00 ORSA

Att bl. a. orsamålet nu tycks vara 
på väg att dö, beror alltså inte på 
att vi orsabor först nu fått livlig kon
takt med yttervärlden, utan kanske 
mera på att vi först nu börjat svikta 
i vår absoluta tro på att Orsa är 
världens centrum och att det är synd 
om utbölingarna — och det i sin tur 
hänger nog ihop med att även här 
individens personlighet kommit att 
betraktas som viktigare än socknen 
och byn, de kollektiva personligheter
na. Jag menar, att när Kans-Anders 
från Mora förr träffade Nissa-Lov 
från Orsa, så var det egentligen inte 
Kans-Anders och Nissa-Lov, som 
träffades, utan det var en morkall 
och en orskall — men är det så än i 
dag?

Visst är det en förlust, att dialek
ten dör ut — men möjligen är för
lusten större för språkforskarna än 
för orsaborna själva. Vi bör nog 
tänka oss för två gånger, innan vi 
påstår, att dialektens utdöende bara 
innebär en nivellering och en utarm
ning. För många individer kan det 
vara tvärtom: upphävandet av den 
språkliga isoleringen öppnar vägar 
till en större kulturgemenskap, som 
ingen bör vara utestängd ifrån. Den 
som beklagar, att Orsa inte länge till 
kommer att vara ett språkligt hem- 
bygdsmuseum, bör kanske begrunda, 
att det kan ;ha sina sidor att vara en 
intressant museiföremål. Som lärare 
vet jag, att många orsabarn varit 
svårt handikappade av att det sven
ska språk, vars nyanser man begär, 
att de skall förstå och använda, för 
dem varit ett främmande språk.

Målet bör alltså inte vara bevarad 
språklig isolering — däremot kunde 
det väl vara en tilltalande målsätt
ning, att de nya generationerna orsa
bor utöver riksspråket lär sig att be
härska och bevara sina förfäders dia
lekt. Kunde den målsättningen reali
seras skulle jag personligen vara glad, 
ty trots alla rationella synpunkter 
har jag ganska mycket känsla för 
Orsas språkliga och kulturella egenart, 
och jag är glad och tacksam för att 
mitt orsamål, sådant det nu är, har 
varit ett ”Sesam, öppna dig” för 
mig, när jag träffat folk ute i byarna 
— inte minst under den tid, då jag 
som ung student sprang omkring i 
gårdarna med min kartrulle och min 
anteckningsbok och tecknade upp 
ortnamn. Då kunde jag till exempel 
få höra följande replik: ”Nej, irä 
Granolmar pöjkä, sö språkör orsmol 
sö wel! Do fo wi do bjod di o kaffe.”

Benkt Granholm
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Sörgården 
i våra hjärtan av Ch. H.

Det var auktion på överbliven skol
materiel i Kyrkbyns skola en lördag 
i augusti. Gustaf Montelius och hans 
medhjälpare hade plockat fram ett 
vidlyftigt sortiment av sådant, som 
under årens lopp samlas i materiel- 
rum, i källare och på skolvindar. Där 
fanns allt från otidsenligt toalettpap
per till skrivmaskiner, som, enligt 
auktionisten Einar Nilsson, behärska
de rättstavningens alla regler och un
dantag. Där fanns 'En kristens resa i 
upplaga från 1893, där fanns appa
rater för bara en fysiklärare att för
stå sig på, där fanns pennskrin och 
symaskiner och hyvelbänkar och kar
tor från en tid, när Europa såg an
norlunda ut.

Man står där i mängden och und
rar litet. Ja, inte varför någon köper 
en slipsten med tillhörande ställning. 
Sådana behov kan man ju ha, men 
varför är illa medfarna kulramar be
gärliga och varför vill någon köpa 
öknens skepp i vattenskadat till
stånd för 15 kr?

Men så förstår man plötsligt. När 
Rutino Svensson i skolstyrelsen håller 
upp planschen med den röda bond
gården med alla äppelträden runt om
kring, där far höstplöjer med parhäs
tar, där mor är mor och kommer med 
kaffekorgen och pojkarna har randi
ga sjömansblusar och flickorna platta 
halmhattar och flätor i kringlor kring 
öronen. Den bilden såg jag för 35 år 
sen. Den vädjar fortfarande till en. 
Och man börjar tänka på det här med 
bundenheten till en livsform, som är 
på väg att försvinna och tidiga in
trycks betydelse för den vuxna män
niskans verklighetsuppfattning.

Vad har det för betydelse, hut- 
präglas ett barn av att under många, 
långa skoldagar vila ögonen på t. ex. 
den välkända bilden av barnen, som 
går över den smala bron över bråd
djupet, medan en ängel beskyddande 
breder sina vingar över dem? Jäm
fört med att under sina sju första 
levnadsår uppleva 300 mord i TV. 
Det är nämligen vad en undersök
ning visar att små amerikanska barn 
i genomsnitt gör.

Sett mot bakgrunden av massme
dias enorma utveckling och det in
tensiva flödet av information den 
vägen har förmodligen skolböckerna 
inte längre samma betydelse som för
medlare av sin tids verklighet, dess

Intet mänskligt skall vara oss främmande.

värderingar och fördomar, som de 
hade förr. Men ändå! Vi ler i dag åt 
det här räkneexemplet från 1891.
Men vad kommer man att om 80 år 
skaka på huvudet åt, när man på en 
framtida skolauktion förstrött blädd
rar i våra förträffliga läromedel?

Det här skulle alltså elever i fjärde 
klass klara av den gången.

”1 Malmö uttaxerades ett år på 
hvarje kronas bevillning enligt kyr
kostämmans beslut 2 kr. och enligt 
stadsfullmäktiges beslut 4,40 kr., 

Forts, å sid. 15.
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Paul Rudfeldt
t 5 sept. 1969

Åter har en av orsabygdens trotjä
nare lämnat oss. Budet om Paul Rud- 
feldts bortgång kom väl inte direkt 
oväntat, men det berörde oss alla än
då på ett smärtsamt, personligt sätt.

Paul Rudfeldt, som kom till Orsa 
för omkring 50 år sedan, hade största 
delen av sin lärargärning förlagd till 
Stackmora, där han tjänstgjorde vid 
folkskolan fram till pensionsåldern. 
Vad han genom sitt mångåriga arbe
te, tillsammans med sin maka Anna 
Rudfeldt, kom att betyda för bygden

är svårt att rätt värdesätta. De många 
årgångar elevgr han gav grundläg
gande, fasta kunskaper minns honom 
med tacksamhet. Hans kraft och styr
ka ingav inte fruktan utan fastmer 
beundran. Den var alltid i förening 
med en god humor, som skapade ett 
gott förhållande mellan lärare och 
elever, skola och hem.

Bland sina kamrater i Orsa Lärar
förening intog Paul Rudfeldt alltid 
en aktad ställning. Som vän och fost
rare av den ”gamla skolan” var han 
självfallet kritisk mot en del av ny
heterna på skolfronten. Hans inlägg i 
debatten på detta område skapade 
dock respekt för hans åsikter.

Vi som haft förmånen att få sam
arbeta med Paul Rudfeldt som ele
ver, lärarkamrater eller bybor, kom
mer alltid att minnas honom med 
stor tacksamhet.

5. L.

☆

Paul Rudfeldt var född i Tysslinge 
församling i Örebro län den 12 jan. 
1896. Han avlade folkskollärarexa
men i Strängnäs 1918, tjänstgjorde 
läsåret 1918—1919 i Arvika och Näs
by och kom hösten 1919 till Kyrk
byns skola i Orsa. Han blev ordinarie 
lärare i Stackmora fr. o. m. 1 juli 
1920 och verkade där till pensionsål
dern den 30 juni 1959. Det blev allt
så precis 40 tjänsteår i Orsa. Även 
som pensionär har han vid många 
tillfällen tjänstgjort som vikarie i oli
ka skolenheter.

H. H.

Skolornas sim
tävling

hölls i år den 5 september i ganska 
grått och kyligt väder, vilket inte 
hindrade deltagarna att glatt plumsa 
i och simma sin sträcka, 34 m för de 
tre lägsta årskurserna och 50 m för 
de övriga. Här följer de fem bästa 
resultaten i varje grupp.

Åk 1 flickor: 1) Annakari Gustavs
son, Ky, 49,1; .2) Christina Sandberg, 
Ky, 50,1; 3) Lena Jäderbrink, Tr, 
53,3; 4) Lena Löfqvist, Ky, 55,7; 5) 
Anna Leksell, Tr, 55,7.

Åk 1 pojkar: 1) Jan Schneider, Di, 
44,2; 2) Mikael Semneby, Ky, 54,2;
3) Ola Rehn, Ky, 1,00,6; 4) Sven Åke 
Gölén, Ky, 1,00,6;

Åk 2 pojkar: 1) Anders Carls
son, Ky, 39,3; 2) Göran Sjööns, Ky, 
43,2; 3) Mats Gustavsson, Ky, 44,6;
4) Lars Hag, Tr, 47,5; 5) Hans Lind, 
Tr, 48,9.

Åk 2 flickor: 1) Kerstin Hans
son, Ky, 38,5; 2) Karin Nylén, Tr, 
44,6; 3) Marianne Löhf, St, 49,3; 4) 
Anna Jäderbrink, Tr, 50,6; 5) Britt- 
Marie Andersson, Ky, 57,5.

Åk 3 flickor: 1) Monika Hoff- 
man, Ky, 25,7; 2) Lena Berglöf Ky, 
39,6; 3) Maria Berglund, Ky, 40,0;
4) Anette Näs, Di, 44,3; 5) Yvonne 
Berg, Ky, 50,1.

Åk 3 pojkar: 1) Hans-Åke Hans
son, Ky, 33,9; 2) Tomas Mårts, Ky, 
38,1; 3) Håkan Loman, Ky, 39,6; 4) 
Urban Hornberg, Ky, 41,0; 5) Ove 
Arnesson, Di, 44,3.

Åk 4 flickor, 50 m. bröstsim: 1) 
Eva Sjööns, Ky, 55,0; 2) Carina 
Klockar, Ky, 55,3; 3) Eva Svensson, 
Ky, 59,9; 4) Britta Montelius, Ky, 
1,09,6; 5) Monalis Löhf, St, 1,10,8.

Åk 4 pojkar, 50 m. bröstsim: 1) Mi
kael Frisk, Ky, 54,2; 2) Göran Karls
son, Ky, 1,00,3; 3) Stefan Rehn, Ky, 
1,00,7; 4) Håkan Laggar, St, 1,03,6;
5) Pär Dahlberg, Di, 1,04,3.

Åk 5 flickor, 50 m. bröstsim: 1) 
Birgitta Nyström, Ky, 50,2; 2) Agneta 
Engström, Ky, 57,0; 3) Birgitta Ols
son, Ky, 58,0; 4) Carina Friberg, Di, 
58,3; 5) Jill Carsting, Di, 58,9. 
1,01,2; 4) Tore Sjöström, Di, 1,03,5

Åk 5 pojkar, 50 m. bröstsim: 1) 
Hans Schneider, Di, 52,4; 2) Ingemar 
Berg, Ky, 58,0; 3) Erik Johansson, Di, 
5) Sten Bastman, Di, 1,12,6.

Forts, å sid. 15.
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Volkswagen ■ Scania
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Ja, det var på den tiden, då män
niskorna ännu inte lärt sig att ha så 
bråttom, och då det inte bara var att 
förlita sig på telefonen, när någon
ting skulle uträttas.

Efterföljande lilla brev från folk
skollärare E. Eriksson till en kollega 
är ett litet förtjusande tidstypiskt do
kument:

Orsa d. 11/3 1878 
Käre Broder Erik!
Ville du hava godheten låna mig 

din Dalins ordbok öfver svenska språ
ket och sända henne i morgon, väl 
inlagd, med läsbarnen, så vore jag 
därför mycket tacksam och skulle 
samma, dag sända dig boken åter utan 
att hava det ringaste skadat eller sol- 
kat henne.

Din vän, 
E. Eriksson

Orsa yrkesskola
började läsåret 1969/1970 med pla
neringsdag fredagen den 22.8. Den 
alltmer utökade kursverksamheten 
vid skolan innebär stora organisato
riska förarbeten för att allt skall klaf
fa vid uppropet, som i år skedde vid 
olika tider måndagen den 25 augusti.

Antalet kursdeltagare är i år större 
än vanligt, nämligen 168. De är för
delade på följande kurser:
Bilmekanisk (3-årig)..................  21
Verkstadsmekanisk (2-årig) . . . .  11
Hemteknisk (1-årig)..................  25
Kontorsteknisk (1-årig) ..........  16
Vårdbiträdeskurs 23 veckor . . . .  18
Vårdbiträdeskurs 7 veckor . . . .  16
Förberedande vårdyrkeskurs 1

termin ................................... 33
Kompletteringskurs för grund- 

skolekompetens ....................... 28
Till detta kommer ett flertal 

terminkurser inom vårdyrket och för 
grundskolekompetens, vilka beräknas 
börja efter jul. Kursdeltagarnas me
delålder är också högre än tidigare, 
beroende dels på att antalet vuxen
studerande ökar, dels på att de flesta 
ungdomar numera har real- eller 
grundskola.

En nyhet för året är den lärosal, 
där den kontorstekniska utbildningen

pågår. Mjuka mattor på golvet, 
skrivbord för varje kursdeltagare, 
tavlor på väggarna och blomsterde
korationer m. m. skapar här en sti
mulerande studieanda, som i förening 
med ett integrerat ämnessystem skall 
ge den kvalificerade kontorsutbild- 
ning vi eftersträvar.

Vid skolan tjänstgör ett 30-tal lä
rare varav c:a 13 har full tjänst.

Förutom ovanstående utbildning 
ingår också vuxenutbildning på 
kvällstid i skolans program. Under 
hösten och vintern beräknas utbild
ning pågå i följande: sömnad, väv
ning, knyppling, matlagning, text
ning, maskinskrivning, stenografi, 
bokföring, dagbarnvårdare, hemsa
mariter och knuttimring.

Vi som arbetar på Orsa yrkesskola 
hoppas innerligt att skolans anda, ut
bildning och inriktning skall mot
svara de krav, som varje kursdeltaga
re har rätt att ställa på skolan av 
idag. Vi arbetar under den demokra
tiska förutsättning att rektor-lärare- 
kursdeltagare respekterar och högak
tar varandra inom ramen av ett öm
sesidigt förtroende, där utbildningen 
och personlighetsberikande samarbete 
kommer i främsta rummet.

Rune Sahlin

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

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

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Urmakare
GUST. HELGESON
UR - OPTIK

Glasögon
exp. efter recept

Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

G. Holmströms 
Måleri
Idrottsgatan 5 B, Orsa 
Tel. 402 35

R E K O M M E N D E R A S !

För
älgjakten
Vapen, ammunition samt 
övrig utrustning i största 
sortering hos

Järnbirger
AB

9

D e t v a r  p å  d e n  tid e n ...



ORSA SKOLTIDNING.

Advokaten 
Curt Carlström

MORA
Kyrkogatan 6

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

Orsa
Sparköp

lågprisbutiker
med förstklassiga varor

Kyrkogatan 23 
Järnvägsgatan 25 
Trunna

Höst-
ekipera
under marknadsdagarna...

Vi kan nu visa Er ett rikt 
urval av höstens nyheter 
både för DAMER och 
HERRAR.

Besök vårt 
marknadsstånd
på marknadsplatsen, där Ni 
kan göra bra fynd till låga 
priser. . .

Handla 
kvalitet hos

TE L .40021 O R S A

HJORTRON

Tidigt en lördagsmorgon skulle vi 
bort och plocka hjortron. För Börjes 
bror hade kommit för att plocka 
hjortron. Då skulle vi följa med. Vi 
skulle till Källsjön. Där stannade vi 
ett tag, för pappa har en stuga där. 
Sen gick vi för att plocka hjortron. 
Men Mats, Håkan och Börje stanna
de och fiskade. Vi gick till myren, 
och där fanns mycket hjortron. Det 
var mycket vått, så det var tungt att 
gå. Jag blev mycket trött i benen.

Gun-Britt Thalin, 
åk 4

EN FISKETUR PÅ FULUFJÄLL

Jag har varit till Fulufjäll och 
fiskat på sommarlovet.

Vi gick ungefär tre mil samman
lagt. På fredagskvällen åkte vi bil 
till en stuga som hette Brottbäcksstu- 
gan. Vi låg där över natten och bör
jade gå klockan sju på morgonen. Vi 
skulle gå nästan en mil innan vi kom 
till nästa stuga. På lördagskvällen 
gick vi efter en bäck och fiskade. Jag 
slängde i och fick en laxöring på fyra 
hekto. På kvällen gick vi tillbaka till 
stugan och åt. Sedan gick vi och sov. 
På söndagen gick vi tillbaka till bilen 
och mitt ute på Fulufjäll kom en 
massa militärer med en stor bandtrak
tor. Bandtraktorn åkte inte fortare än 
när man går. När vi kom till bilen 
åkte vi till Lilla Särksjön. Där fick 
jag en rätt så stor gädda. Pappa fick 
några abborrar. Sen åkte vi hem.

Ola Klockar, 
åk 6

DEN STORA GÄDDAN

En dag skulle vi åka till Värm
land. Dit är det 42 mil. Där har vi 
ett sommarställe. Vi kom dit på kväl
len. Jag gick genast för att titta på 
mitt kastspö. Och så tänkte jag, att 
jag skulle gå ner till sjön och kasta 
lite på skoj. Jag satte på mitt bästa 
drag och började kasta. När jag 
kastat några gånger, kände jag hur 
det högg till i mitt spö. Jag trod
de jag hade fått bottennapp, men 
när jag hade vevat en stund, bör
jade det plaska förfärligt vid vat
tenytan. Och så såg jag, att det var 
en gädda på över en meter. Jag hade 
just fått upp den på land, när linan 
gick av. Då skyndade min syster, som 
var med nere och fiskade att sätta 
foten på den och skrek efter pappa. 
Han kom med en kniv och stack den 
i gäddan. Sen lade vi den i kylskåpet 
och åt den några dar senare.

Matz Ullström, 
åk 4

EN KORT SEMESTER

I somras så skulle vi på semester 
till Furuvik. Vi kom dit på kvällen 
och gick in på nöjesfältet. Där inne 
var det kul. Jag åkte radiobil, spök- 
tåg, berg och dalbana och hade ro
ligt. På kvällen när vi skulle gå till
baka till tältet, så började det regna. 
När vi kom till tältet så var det ge- 
nomsurt. Vi blev arga och packade 
ihop tältet och for.

Vi kom hem sent på natten, och 
vi var trötta för vi hade åkt så långt. 
Så det blev verkligen en kort se
mester.

Håkan Reen, 
åk 6
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Teckning: Lena Moraeus, 
åk 3
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NÄR JAG OCH ANN-MARI VAR 
UTE FÖR ATT RÄDAS

Det var fredag och dagens namns
dag var Anders. Ann-Mari och jag 
skulle ut och rädas. Vi skulle gå i 
Åberga. Jag steg av skolbilen hos 
Ann-Mari och tog ur kassen i koffer
ten, för jag hade en kasse med kläder 
som jag skulle ha på mig. När vi kom 
in till Ann-Mari visade jag henne vad 
jag skulle ha på mig.

Det började skymma ute, så vi bör
jade klä ut oss. Jag skulle föreställa 
en gubbe så jag hade ett par gamla 
träningsoverallsbyxor, en pappas gam
la vitskjorta, en peruk, en ansikts
mask och en hatt. Jag hade också en 
portfölj, som jag lånade av Ann-Ma- 
ris pappa.

När vi var färdiga skulle vi gå, 
men då hade det kommit några barn 
till Ann-Mari men som tur var gick 
dom in på Ann-Maris rum och spe
lade Fiaspel. Så vi tog oss ut genom 
utgången till verandan. Vi gick i 
många gårdar och fick mycket godis. 
Efter en stund kom vi till en tant 
som hade hönshus. Av henne fick vi 
två ägg var. Vi tackade och gick ut. 
När vi kom ut visste vi inte vad vi 
skulle göra med äggen så de inte gick 
sönder och blev äggröra. Men som 
tur var hittade jag en tidning i port
följen, så vi lindade in äggen och la 
dom i korgen som Ann-Mari hade.

När vi kom till en gård frågade 
dom om vi var resande för damstrum
por. Då började vi skratta hemskt 
mycket. Vi gick i många gårdar och 
när vi kom till Ann-Mari var väl 
klockan åtta.

Ann-Mari skulle sova hos mig till 
nästa dag, så hennes mamma sa att 
vi skulle åka till mig. Vi var utkläd
da då också för vi skulle rädas lite 
hos mig.

När vi hade rädas klart så drog vi 
av oss kläderna och tvättade ansiktet 
för vi var så hemskt svettiga. När vi 
var klara med det började vi dela 
allt godis i varsin plastpåse. Sen var 
vi så trötta att vi gick och la oss, för 
nästa dag skulle vi sälja lotter.

Ingela Eriksson, 
åk 5

Till Eder tjänst i 

Holen och Mässbacken

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

Teckning: Per-Anders Sys, åk 6

NÄR JAG VAR VID GÄDD-SJÖN

Det var en lördag på sommarlovet 
då jag fick följa med farmor och far
far till Gädd-sjön. När vi åkte upp, 
satt en hök i vägen, men han flög 
i väg. Vi fortsatte. Till slut kom vi 
till Gädd-sjön. Jag och farfar tog 
båten och for ut på sjön. Vi fick små 
aborrar. När vi kom till kojan var 
maten klar. Vi åt och vilade oss en 
stund. Sen åkte vi ut på sjön igen. Då 
fick vi några aborrar men mest mört.

Arne Lovar 
åk 4

I SOMMAR

På sommarlovet hade jag roligt. 
Då badade jag flera gånger. Och så 
har jag varit hos mormor några da
gar, för vi skulle se efter en liten 
flicka.

Viviann Mångsén, 
åk 3

Teckning: Ingela Rosén, åk 6

EN RÄKNEBOKS HISTORIA

— Hej, det är jag räkneboken. Nu 
ska jag berätta, när Jerka blev min 
ägare. När han fick mig av sin ma
gister, så slängde han mig i bänken. 
En gång fick han mig i läxa. När 
han kom hem, så satt han och hade 
mig framför sig. Jerka tyckte talen 
var så svåra. Efter en stund blev han 
så arg, att han dängde mig i golvet 
och stampade på mig. Han t. o. m. 
rev av pärmen. En annan gång så 
klämde han fast ett tuggummi mitt i 
mig, så att bladen fastnade i varand
ra. Efter ett par veckor hade han räk
ning i läxa igen. Han hade en smör
gås i handen. Rätt som det var tap
pade han smörgåsen i mig. Det blev 
en stor flottpladaska på sidan. Nu 
måste jag nog sluta.

Hej då!
Anne Löthman, 

åk 5

Bengtssons b egra v  n ings byrå
Orsa Tel. 403 23, Vångsgärde 443 66

O m b esö rje r  allt in o m  b ra n sc h e n

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

Det enda rätta -

låt Irelins tvätta . . .
ORSA Tel. 403 79

Vi erbjuder

Kem-tvätt, Matt-tvätt, Skinntvätt, Industritvätt, Pressningar. 
Reparationer och ändringar utföres. Uthyrning av skydds- 
kläder. Färgning. Konststopp.

S n a b b h e t R e s u r s e r K v a l i t é
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Husqvarna 2000 -
en m o d e r n  n y t t o s ö m s m a s k i n  
m e d  e l a s t i s k  r a k s ö m  . . .

Säljes och demonstreras av

B. A. Sjödén
Tel. 402 87, Orsa

Det bästa . . .
★  Armbandsur
★  Smycken
★  Glasögon
★  Kikare

Utvalda kvalitéer och modeller

(Tllclt. 'Tjkö-tby. c¥B
UR O P T I K  ^  GU L D

Till marknaden
köper Ni

fläskben och 
vitkål
hos

O ___

Abergs Eftr.
Orsa, tel. 400 25

På marknadsplatsen säljer 
vi ost och rökt korv!

När det gäller

höstkläderna 
för stora och 
små barn
vänd Er till

Gunvor M ineur O R S A

Höst

Alla blommor har vissnat. 
För nu är det höst.
Men vi har ändå en tröst.
I husvärme i skolan vi går. 
Och efter en lång tid så blir 

det vår
Susanne Nilsson, 

åk 3

NORGE-RESAN

När vi for till Norge, så åkte vi 
igenom Stekenjokk. Det är en jätte
fin utsikt där, och där finns en gruva. 
När vi kom in i Norge, fanns det en 
2 km lång tunnel, som man måste 
åka igenom, i slutet av tunneln låg 
det får och sov. Sedan övernattade vi 
i Levanger. Sedan for vi ner till 
Trondheim och handlade, därefter 
for vi hem.

Marianne Edman, 
åk 6

FISKE

En dag tänkte jag att jag skulle 
åka och fiska uppe i en tjärn. Det 
var fint gäddväder för det var mulet 
och ganska kallt. När jag kom till 
tjärn, plockade jag i ordning kast
spöet. Jag tänkte att jag skulle gå 
runt tjärn. Jag började att gå. När 
jag kom till en öppning i vassen plas
kade det till. Jag kastade ut draget 
och började att veva. Plötsligt högg 
det till. Jag slog på spärren och bör
jade veva sakta. Snart fick jag syn 
på fisken. Det var en fin gädda på 
ungefär två kilo. Sen fortsatte jag en 
bit till och kastade ut. Rätt som det 
var försvann draget. Jag trodde att 
jag hade fastnat men det hade jag 
inte för det började gå iväg. Jag 
gjorde likadant som förut, slog på 
spärren och började veva. Men det 
hjälpte inte för det var tydligen en 
stor fisk. Jag tänkte att det var bäst 
att slå på slirbromsen, men just som 
jag skulle slå på den så pang! gick 
linan. Nu hade jag inget bra drag 
kvar så jag åkte hem.

När jag kom hem blev dom glada 
för att jag hade fått fisk, så nästa 
dag så åt vi upp den.

Stefan Hansson, 
åk 6

Triumph och Handla
Rover nu som alltid
samt den japanska 
sensationsbilen hos
Toyota
alltid i lager! Ohlins
Bra, begagnade bilar 
finns alltid.

Möbler AB
Tel. 405 64

Berglöfs Bil AB
Tel. 404 57, 407 20 -  1 ropet mer och mer -
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Teckning: Karin Arvidsson, åk 6

Teckning: Carina Eriksson, åk 6
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MITT FÖRSTA LÄGER PÅ 
SVEDEN

Jag satt i bilen på väg till Falun. 
Ordet Sveden ringde i mina öron. 
Tänk, tolv härliga dagar på Sveden. 
Snart var vi framme. Det pirrade i 
magen. Bilen stannade med en knyck. 
Jag gick ur, och sträckte på mig. Sen 
bar det av till häsfhagen. Snart var 
klockan tre. Det var då vi skulle 
dricka saft och bli bekanta med va
rann. Sen kom självaste Heléné 
Knutsson. Hon skulle dela ut häs
tarna. Jag var nervös. Vem skulle 
jag få? Plötsligt ryckte jag till: Cari- 
ta Levenius, King. Å, King före detta 
travar-russet, som Meléné brukar kö
ra trav med. Vi fick provrida en 
halvtimme i paddocken. Han är jät- 
teframåt. Å, vad jag är trött. Tur 
att det är läggdags. Jag vaknade av 
att solen kittlade mig på näsan. I ett 
huj klädde jag mig, och väckte de 
andra i mitt rum. Min kompis Tua 
och jag tog ut mattan och skakade 
den. Oj, vad den dammade.

Det ringde till frukost. Te och 
smörgås, mums. Jag åt mig mätt. Se
dan skulle vi hämta hästarna. King 
var alldeles lerig om benen, så jag

fick rykta och borsta länge och väl. 
Pustande kpm lilla Marie bärande på 
Zitas sadel och träns. Jag var klar 
att rida. O, va härligt. Vi skulle 
klättra uppför och nerför branta höj
der. På kvällen hade vi kuddkrig. 
Halv elva kom ledarna och sa, att nu 
får det vara tyst. Dagarna går. Vi 
började träna lätt dressyr. Det är 
ganska svårt. Kvällen före var alla 
nervösa. Jag skulle rida Kickan. Hon 
är jättebra. Snart ropades första man 
in i manegen. Jag var näst sist, som 
tur var. Nu när jag har ridit, är jag 
ganska nöjd med mig själv. Mari 
Bång vann, jag kom tvåa. Idag är det 
sista dan vi är här. Alla är ledsna. 
Kadriljen vi skulle rida för föräld
rarna gick bra. Det bästa är, att jag 
ska åka dit igen nästa sommar.

HURRA FÖR SVEDENS PON
NYSTALL!

Carita Levenius, 
åk 5

DM I SIMNING

När jag var med Orsa IF på DM i 
Falun, så sam jag 100 m ryggsim i 
medleycupen. Då kom Orsa sist. När 
vi hade tävlat färdigt, så bytte vi om. 
Sen gick jag och Annika och pallade 
äpplen. Då kom en gubbe som frå
gade om vi bodde där. Nej, sa vi. Då 
har ni ingenting här att göra, sa han. 
Vi stack därifrån med varsitt äpple i 
handen. När vi skulle åka hem, så 
satt vi och smaskade på äpplet. Sen 
stannade vi i Rättvik. Där fick vi 
varsin femma av Lasse. För femman 
köpte jag en korv med pommes-frites.

Monika Lindgren, 
åk 6

Teckning: Jan Fjellström, åk 5

OK
ORSA

Tel. 0250/402 80

Inför hösten och kylan 
har vi god sortering av

bil
batterier

till förmånliga priser

Dröj inte längre . . .

Plantera NU till 
våren!
Ännu har vi en bra 
sortering blomsterlökar, 
hyacinter, tulpaner, nar
cisser, påskliljor, krokus 
m. m.

Levenius
Blomsterhandel och Handels
trädgård Tel. 400 92

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas Sj- Fönsterglas 

Inramningar

Rullgardiner
i plast från 17:50

Stolsitsar
i plast, 4 st 10:-

Välkommen till
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Teckning: Åke Tupp, åk 6

Teckning: Carina Orsborn, åk 6
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Liljas
Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

MAJA-GRETA HOLTING

VÄGEN TILL KÖRKORTET
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -

Tel. 406 85, Orsa 
Teori tis- och torsdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA, tel. 100 00

Promenadskor och 
läderstövlar

Stor sortering!

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

Hösthattar
inkomna!
Garn i lager . . .

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

”innehållande Bokstafs-, Stafnings-, 
Renläsnings-, Skrift- och Räkneöf- 
ningar m.m.” med tryckåret 1865, 
som vi hittade i en gömma, är en in
tressant läsning. Den är liten till for
matet men mycket innehållsrik, och 
den ”skolkripp”, som läst den boken 
för hundra år sedan måtte ha fått ett 
ganska stort mått av kunskap och 
levnadsvisdom. Särskilt intressant är 
det att läsa renläsningsövningarna, 
som ger en god bild av dåtidens tän
kesätt och den gamla skolans målsätt
ning. Alla dessa stycken är sedeläran
de: det gällde för skolan att i varje 
liten renläsningsövning lära barnet 
att skilja mellan gott och ont — och 
att tro på Gud.

Tuppen finns med, som sig bör. 
Med stränghet i blicken, riset under 
ena foten och pekpinnen i den andra 
undervisar han två barn i alfabetet, 
och under bilden står följande vers:

Se tuppen, waksamhetens bild!
Mitt kära barn! war flitig, nyttja 

tiden!
Låt ej lek och lättja bli förspilld
Din nådatid: ack snart är den 

förliden!
Och endast det du i ditt lif bör 

lära
hwad dig till nytta är och Gud 

till ära
Den första renläsningsövningen om

fattar fyra tätt tryckta sidor. Att de 
är väl genomlästa av en gosse vid 
namn Bränd Erik och hans syster 
Kerstin framgår av diverse under
strykningar och tummärken. Här föl
jer ett stycke ur den övningen:

”Nu börjar det nog snart gå bra 
för mig att läsa rent. Jag lär mig mer 
och mer dag efter dag. Jag lär mig 
rad till rad. Om jag ser väl på och 
läser högt och rent, så kan jag snart 
läsa hwar som helst. Det skall blifva 
en stor fröjd för min goda fader och 
min snälla moder, då jag kan läsa 
riktigt rent. Derföre will jag hwarje 
dag öfwa mig med all flit samt läsa

Asplunds
BO KBINDERI
Adress: Beckmans Tryckeri AB 
Tel. 402 47

Rekommenderas!

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

Åke Nilson AB
Telefoner 400 35, 405 76, 120 97

redigt och noga tänka på hwad det är 
hwarom jag läser, så att jag förstår 
det. Slams och slarf i läsning är ej 
bra. Det tål ej min fader, icke heller 
min moder, och är jag lat så blifwa 
de båda ledsna på mig och det will 
jag icke. Ack, hwad jag älskar min 
fader och min moder! Gud hjelpe 
mig och dem till allt godt och låte 
mig, tills jag blifwer stor, få hafwa 
dem qwar hos mig! Gud löne dem för 
allt godt, som de göra mig! De hafwa 
hwarje dag öm wård om mig samt 
bedja till Gud för mitt bästa. Så wäl 
nu, då jag är ett barn, som ock en 
gång, när jag blifwer stor, will jag 
med Guds hjelp, wara snäll samt all
tid gerna och med flit göra det jag 
wet fader och moder önska samt bed
ja mig om.” P. J.

I FINLAND
En dag skulle jag åka till Finland. 

Jag skulle ta färja från Sundsvall till 
Wasa. Jag fick åka tvärs över Fin
land innan jag kom fram. När jag 
varit i Finland några dagar skulle vi 
ut och åka. Snart var vi framme vid 
ryska gränsen. Man fick inte foto
grafera vid gränsen. Det stod på en 
skylt att man inte fick göra det. En 
dag skulle vi ut och fiska. När jag 
kastat några kast så fick jag syn på 
en mycket liten ö så jag tänkte att 
jag skulle hoppa över till den. När 
jag hoppat över till den så började 
den sjunka så jag hoppade över. Jag 
sjönk ända till midjan. När jag kom 
upp var jag alldeles genomvåt. Han 
som var med bara skrattade och sa: 
Så går det.

Gunnar Erkapers, 
åk 6

Agneta Flyman, åk 6
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FRE 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.

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 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 
® O ljor

Orsa
Ringcentral
A lf  Andersson

Tel. 403 55

"Det rika Orsa” Forts, från sid. 4.

nansieras nu som alla andra kommu
ner skattevägen. Sett ur den synpunk
ten finns alltså ”det rika Orsa” inte 
längre. Men oavsett detta har bespa- 
ringsskogen och fonden varit och är 
fortfarande av den största betydelse 
för vår socken.

Ch. H.

Sörgården . . ■ Forts, från sid. 7.

hvarjämte personell folkskoleavgift 
erlades med 50 öre för man- och 25 
öre för kvinnokön samt sådan kyr
koavgift med 80 öre för man- och 
80 öre för kvinnokön. För stadens 
vattenverk skulle uttaxeras 8 kr. för 
5000 kr:s taxeringsvärde af fastighet 
och dessutom 80 öre för hvarje tusen
tal kr., hvarmed taxeringssumman 
öfversteg 5000 ;kr. Huru mycket skul
le G. Lindkvist i Malmö det året be
tala i kommunalutskylder för sig och 
2 kvinnokön, då han ägde en gård, 
taxerad till 45000 kr.?

C h. H.
Foto: M Ehrlin 

Simtävling . ■ ■ Forts, från sid. 8.

Åk 6 flickor, 50 m. bröstsim: 1) 
Monika Lindgren, Di, 47,5; 2) Rita 
Hansson, Ky, 54,0; 3) Inger Forsgren, 
Ky, 55,3; 4) Pia Olsson, Ky, 58,6; 
5) Kristina Löhf, St, 1,02,0.

Åk 6 pojkar, 50 m. bröstsim: 1) 
Rolf Davidsson, Ky, 51,8; 2) Urban 
Liljeberg, Ky, 53,8; 3) Per Montelius, 
Ky, 1,02,7.

Åk 4 flickor, 50 m. fritt: 1) Mona- 
Lis Löhf, St, 51,4; 2) Eva Slott, Ha, 
1,05,8; 3) Eva Fors, St, 1,08,2.

Åk 4 pojkar, 50 m. fritt: 1) Göran 
Karlsson, Ky, 44,2; 2) Mikael Frisk, 
Ky, 45,0; 3) Jonas Larsson, Ky, 52,7; 
4) Håkan Laggar, St, 52,7; 5) Peter 
Semneby, Ky, 53,6.

Åk 5 flickor, 50 m. fritt: 1) Bir
gitta Nyström, Ky, 42,9; 2) Jill Car- 
sting, Di, 45,5.

Åk 5 pojkar, 50 m. fritt: 1) Hans 
Schneider, Di, 39,5.

Åk 6 flickor, 50 m. fritt: 1) Anni
ka Gölén, Ky, 37,6; 2) Kristina Löhf, 
St, 45,0; 3) Rita Hansson, Ky, 46,2.

Åk 6 pojkar, 50 m. fritt: 1) Peter 
Frisk, Ky, 40,2; 2) Peter Johansson, 
Ky, 43,3; 3) Mats Jonsson, Sk, 50,2; 
4) Lars Skarp, Sk, 50,4.

-jr Gynna 
^ Skoltidningens 
+ annonsörer!

Beckmans Tryckeri AB

Tel. 402 47

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

ENA SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

i r  Gynna

★  Skoltidningens

★  annonsörer!

ANLITA VVS- 
FACKMAN NEN

= WESSTRÖMS
rörledn ings ab  

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt
Ett nytt läsår
har börjat. Förra året fick vi med
dela en mängd nyheter i och med det 
nya skolår, som då började. Det kan 
vi inte nu. Vi har samma organisation 
i år som i fjol. Enda skillnaden är att 
vi fått åk 8 i grundskolan. I realsko
lan är det nu bara fyra klassavdel
ningar kvar. Av dessa är tre avgångs
klasser. Nästa höst, 1970, finns allt
så bara en enda realskolklassavdel- 
ning kvar.

Alla byggnader
i Orsaskolan är snart färdiga. De om
byggda husen (gamla realskolan och 
gamla gymnastikhuset) har redan ta
gits i bruk. Gamla realskolan rym
mer administrations- och lärarlokaler 
samt lokaler för teckning, handel och 
maskinskrivning m.m. I källarplanets 
västra del (gamla biblioteket) har 
ordnats ”tysta överläsningsrum” för 
elever med håltimmar. I motsvarande 
utrymmen mot öster har också ord
nats elevrum, men där behöver det 
inte vara tyst. Gamla gymnastiksalen 
har blivit matsal för skolbespisning
en. I denna byggnads källarplan finns 
serveringskök samt personalmatsal 
och lokaler för vävning och textil
slöjd. Om samtliga byggnader gäller, 
att Het fattas en del inredning.

Alla rektorer
i kommunen har erhållit förlängda 
förordnanden för tiden 1 juli 1969 
— 30 juni 1971. Rektor Hedman har 
vidare av skolöverstyrelsen förord
nats som skolchef (förste rektor) 
t. o. m. 31 dec. 1970.

Nya ord. lärare
vid grundskolan är folkskollär. Lars 
Axelsson och adjunkten Per Lindberg. 
Axelsson, som tidigare tjänstgjort i 
Orsa, är detta läsår ledig för tjänst
göring vid högstadiet i Laxå. Adjunkt 
Lindberg har förut varit e. o. adjunkt 
på realskolan i Orsa. Hans ämnen är 
biologi och geografi.

Nya i. o. lärare
vid grundskolan är fil. mag. Birgitta 
Andersson, ämneslär. Alrik Polgård 
och Lars-Erik Jonsson, fil. stud. Leif 
Hagkvist, stud. Lars Nässén, fru 
Märta Olsson, gymn.dir. Uno Ålle- 
brand och småskollär. Inga-Britt Jo
hansson. Nya lärare vid yrkesskolan 
är Göte Holmberg, som tjänstgör vid 
grundskolkursen, och Rune Karlsson, 
som tjänstgör på bilmek. avdelning
en. — Alla nya lärare hälsas väl
komna till skolarbetet i Orsa.

Upplaga 1.600 ex.

N y skolbibliotekarie
Till innehavare av de efter folk

skollär. Erik Bjarling lediga tjänster
na som förste skolbibliotekarie och 
som skolbibliotekarie vid Kyrkbyns 
skolenhet har skolstyrelsen förordnat 
folkskollär. Göran Jalking.

Nya vaktmästare
Vaktmästaren vid Kyrkbyns skola, 

Lennart Knorring, som varit anställd 
sedan 1934, avgår den 1 okt. med 
pension. Skolstyrelsen har till hans 
efterträdare utsett resemontör Nils 
Danielsson, Orsa.

Högstadiet
har 108 elever i åk 7 och 181 elever i 
åk 8, sammanlagt 289. De är förde
lade på 11 klasser.

Kommunala stipendier
Fullmäktige har fastställt nya be

stämmelser för kommunala stipendi
er. I princip kan ingen, som kan få 
statliga studiemedel, få stipendier. 
Studier efter genomgång av gymna
sium, vid sjuksköterskeskolor o. s. v. 
berättigar alltså ej till kommunala 
stipendier. — En annan nyhet är att 
elever vid folkhögskolor får avsevärt 
höjda belopp, vari även inbakats er
sättning för läroböcker.

Kommunala stipendier sökes i ja
nuari månad. I december kan blan
ketter och bestämmelser erhållas från 
skolkontoret.

Elevstugan vid gymnasiet 
håller nu på att inredas. Möbler och 
textilier är också beställda. Inred- 
ningsförslaget är uppgjort av konsu
lenten Liv Trotzig.

Låg- och mellanstadierna 
har 535 elever i 28 vanliga klasser 
och 3 specialklasser. Dessutom finns 
läsklinik och obs.klinik. De olika 
skolenheterna har följande elevtal: 
Kyrkbyn—Trunna 292, Hansjö 45, 
Digerberget 98, Stackmora 47, Kall- 
mora 26 och Skattungbyn 27. Siffror
na från förra året har alltså inte änd
rats mycket. Summan var då 539 
med ungefär samma fördelning mel
lan skolorna.
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Birgitta Friberg, åk 6

Elevförsäkringar
Liksom tidigare år är alla elever 

(utom i yrkesskolans deltidskurser) 
olycksfallsförsäkrade. Försäkringen 
gäller för olycksfall, som under ordi
narie skoltid inträffar inom skolom
rådet, under gymnastik och raster 
och under direkt färd till och från 
skolan samt dessutom under delta
gande i av skolan anordnade gemen
samma idrottsövningar, simkurser, 
studieresor och utflykter.

Om försäkring önskas även för 
övriga tider av dagen och året, kan 
tilläggsförsäkring tecknas av föräld
rarna.

Tänker Ni köpa

frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

Radio ■ TV
V.____________ J
Vi utför även 
reparationer av alla slag

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns
Elektriska
Orsa Tel. 401 92. 410 37 

Bostadstel. 350 77, 49834, 402 48

Pris kr. 1:25.


