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ORSA SKOLTIDNING

Den händer då och då, att någon 
frågar, om jag tycker det är stor 
skillnad mellan skolan av i dag och 
skolan i början av 20-talet. Visst är 
det skillnad. Det har blivit så mycket 
nytt på 40— 45 år. När det gäller un
dervisningen går den nog än efter 
gamla fasta normer, men det blir väl 
annorlunda, åtminstone efter en gam
mal lärares sätt att se, när grundsko
lan med dess anvisningar litet hit och 
dit skall införas. När det gäller bar
nens uppträdande bar jag alltid haft 
att göra med trevliga barn, som jag 
trivts bra med. Någon som stört un
dervisningen har jag aldrig haft. Bar
nen är friare nu och frågar oftare och 
alltid på ett trevligt sätt.

Läroböckerna har ändrats mycket. 
Det är ett verkligt nöje att läsa både 
dem och de mycket trevliga bredvid- 
läsningsböcker som finns. Mycken bra 
undervisningsmateriel har också kom
mit till. Visserligen hade vi i Orsa det 
bättre ställt med materiel än grann
socknarna och de flesta kommunerna 
i Sverige redan på 20-talet, och jag 
tror, att det i hög grad gäller fortfa
rande.

Vad en lärare med minnen från 20- 
och 30-talen väl mest märker, när 
han kommer till en skola av i dag här 
i Orsa, är de ljusa, trevliga skolsalar
na och de väl tilltagna materielrum- 
men, där allt är överskådligt placerat. 
Skolsalarna, som förr reparerades 
ungefär vart 20:de år, blev så små
ningom mörka av sot och rök från ka
minerna. När vindstötarna kom litet 
oregelbundet, påminde skolkaminen 
om en farbror, som stod och blossade 
på sin pipa. En dag, när jag satt vid 
morgonkaffet, kom en pojke upp
springande och skrek: Benen ha farit 
av Sirius, Benen ha farit av Sirius! 
Jag trodde, att en större olycka hänt 
en pojke med smeknamnet Sirius och

rusade ner för trappan. I kapprummet 
möttes jag av tjock rök, och genom 
den såg jag kaminen och brinnande 
vedträn på golvet. Med järnspettet 
bar jag ut kaminen på gården. Medan 
den låg där och fräste i snön, såg jag 
genom det tjocka sotlagret namnet 
Sirius. Tänk, att jag inte lagt märke 
till det förut! Jag bör väl nämna, att 
kaminen ej behövde stor stöt för att 
ramla. Dels stod den rätt långt ut på 
golvet i det lilla kapprummet, dels 
ersattes de bakre benen av några upp
staplade tegelstenar. Kaminröret var 
fastsurrat vid kaminen med järntråd. 
Skolrådets ledamöter blev djupt grip
na av min skildring av olyckan. Det 
gällde få tag i en reparatör, som ej 
blev för dyr. En dag kom lärare Ber
ger, som var skolrådsledamot och en 
mekaniskt händig karl. Han tittade 
på kaminen och tog mått. Efter någon 
vecka kom han med de felande ka
minbenen och efter en hel dags arbete 
lyckades han med hammare, tänger 
och filar få fast benen i den sönder- 
brända kaminen. Röret surrades fast 
med ny järntråd, och tegelhögen lä
des dit igen för säkerhets skull. Berger 
tittade betänksamt på sitt verk och sa: 
Egentligen skulle det nog vara eld
fast tegel också. Håll ett öga på ka
minluckan. Den vill gärna fara opp, 
ser jag.

Ännu en olycka var Sirius skuld 
till på grund av sitt framskjutande

Frisyren
som passar Er, finner Ni hos
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Telefon 410 80

läge. Vid en kraftmätning mellan ett 
par pojkar slog den ene huvudet mot 
Sirius och fick ett flera cm långt och 
ganska brett sår uppe i hjässan. Jag 
ringde opp doktorn, men han hänvi
sade mig till sjuksystern. Hon fäste 
hop såret med ett par specialnypor. 
Blir det inte en ful valk i skallen, när 
såret läkts, sa jag. Äsch, det är ju en 
pojke. Det är inte så kinkigt, sa sys
ter. Det blev emellertid ingen valk 
på pojken.

Om den tidens skolrådsledamöter 
kan sägas, att de var välvilligt in
ställda till lärare och skola, men här, 
som i andra kommuner, var de mycket 
försiktiga med utgifter för skolan.

Skolsalarnas golv är nu jämna och 
belagda med korkmattor eller något 
ännu bättre. Förr hade skolorna golv 
av präktig 2 tums plank. De blev så 
småningom nerslitna till sponten, och 
kvistarna stod upp som knölar. När 
sedan golven fernissades på 30-talet, 
såg de kantnötta kvistarna ut som po
lerade potatishalvor. En nutida skol
bänk skulle varit omöjlig på ett då
tida golv, men de bastanta tvåbarns- 
bänkarna stod stadigt.

När skolan nymålades på 30-talet, 
ville jag också ha orgeln målad. Den 
var kantstött och sotig, Men nej, or
geln behövde inte målas. Då visade 
jag på, att i materialskrubben behöv
des hyllor. Jag erbjöd mig att göra 
dessa hyllor, om jag fick orgeln må
lad. Det gick. Men min fru, som var 
lärarinna vid samma skola, fick inte 
sin orgel målad.

Efter gammalt skulle barnen bära 
in ved, och man fick också ta några 
gymnastiktimmar höst och vår för att 
göra fint på skolgården. Grusgångar
na kanthöggs efter spända snören, 
ogräs hackades bort, och löv sopades 
ihop. Men så blev ”barnarbetet” för- 
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Musik 
på gamla 
instrument av P. J.
fick orsaborna lyssna till vid en unik 
musikafton i påskas. Sven Berger från 
Nederberga, numera musikforskare i 
Uppsala, hade samlat sina musiceran
de studentkamrater i Collegium Musi- 
cum för att tillsammans med med
lemmar ur Orsa Barockensemble spe
la gammal musik på tidsenliga instru
ment. Det digra programmet upptog 
verk från 1300-talet till 1700-talet, 
spelade på 15 olika instrument i en 
mångfald kombinationer. Musikaf
tonen har redan utförligt recenserats 
i pressen, men det kan ändå vara på 
sin plats att i Orsa skoltidning näm
na något om instrumenten, i synner
het som vår fotograf tog bilder från 
evenemanget.

De äldsta av de instrument, som 
trakterades, var givetvis rekonstruk
tioner. Inget instrument av trä är 
spelbart efter 400 år! De har börjat 
komma till heders igen, särskilt i 
Tyskland, men i vårt land är de gan
ska sällsynta. Det mest säregna både 
till utseende och klang är väl krumm- 
hornet, som var representerat med en 
hel familj: sopran-, alt-, tenor- och 
baskrummhorn. Krumm betyder ju 
kraftig, och likheten med en upp- 
och nervänd promenadkäpp är slå
ende. Klangen är nasal och tonen 
tämligen svag. (I kyrkorgeln finns 
ju i regel en krummhornstämma.) 
Det dubbla rörbladet, som bringas i 
dallring av luftströmmen, sitter i en 
vindkapsel på samma sätt som i en 
säckpipa. Det gör att den spelande 
inte har någon möjlighet att moderera 
tonen till styrka och kvalité. Om man 
i en spelgrupp vill öka tonstyrkan, 
får man i stället ”lägga på” andra in
strument, t. ex. blockflöjter här och 
där, något som flitigt demonstrerades 
vid konserten.

Blockflöjten, som också hade hela 
familjen med (även ”minstingen” 
sopranino), var av något annorlunda

Musikanterna i repetitionstagen: fr. v. Per Åberg från Örebro, Gunilla Selén, 
Mora, Å ke Björklund, Uppsala, Sven Berger, Orsa (ledare och kåsör), Pelle 
Jakobsson , Orsa, Ola Persson, Jön köping  och Torbjörn Carlsson, Orsa. De spe
lar fr. v. alt-, tenorblockflöjt, dulcian samt tenor-, alt- och soprankrummhorn. 
På flygeln ligger en tamburin och på golvet baskrummhornet. Ej med på bil
den: gitarristen Gunnar Språng, Mora och altviolinisten Mårten Ohlsén, som  
svarat fö r  fotot.

Orsabördiga Berit Backlund från Falun sjunger nederländska kärleksvisor be
ledsagad av Gunilla Selén, altkrum mhorn och Sven Berger, dulcian.

skapnad än nutidens blockflöjter. Det 
var s. k. renässansflöjter. Den raka 
borrningen ger dem en starkare och 
rundare ton än vanliga blockflöjter. 
Sven Bergers dulcian kom flitigt till 
användning. Såsom fagottens före
gångare har den en fagottliknande 
ton, fast inte fullt så ”knarrig”. Ett 
mjukt och för örat behagligt instru

ment, som gör skäl för sitt namn fdole 
=  milt). Ensemblens oboist Å. Björk
lund plockade fram nasala och ge
nomträngande toner ur den hårdblåsta 
pommern, oboens föregångare. Långt 
ifrån genomträngande var Per Åbergs 
mungiga, det lilla metallföremålet som 
man sätter mellan tänderna och knäp- 

Forts. å sid. 5.
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Rusta för sommaren
med

Träskor
i flera färger

Damslippers
från 14:75

Manssandaler
från 29: 75

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

Examenetta. . .  
PHILIPS
TRANSISTOR RAD a O 

JUNIOR
PHILIPS L1W 32 T
Behändig radio i fickformat. FM 
för P1, P2, P3, LV, MV. Axelväska 
i läder samt öronmussla med
följer. I rökgrått, blått eller rött.

Pris 170:— plus oms.

Svalas Radio
Tel. 413 50 
Kyrkogatan 8

Auktoriserad Radio- och TV-service

Vad står det i
Frågan kan kanske ha sitt intresse 

just för Skoltidningens läsare. De äld
sta kyrkböckerna, som härstammar 
från 1600-talet, var nämligen ett slags 
betygsböcker eller examenskataloger. 
De kallades ”husförhörslängder”, och 
där noterade prästerna omsorgsfullt, 
hur det var ställt med församlings- 
bornas kunskaper i kristendom och in
nanläsning. Det fanns olika kolumner 
bl. a. för katekesens huvudstycken — 
buden, trosartiklarna, bönen, dopet 
och nattvarden — där prästen vid 
husförhöret satte betyg med olika siff
ror. Detta betygssystem förenklades 
efter hand men fanns dock kvar ända 
till 1800-talet slut, liksom husförhö
ren fortsatte. De lever för övrigt allt
jämt kvar, om också under nyare for
mer, i de bysamlingar, som prästerna 
håller runt om i socknen varje höst.

Den sista resten av prästerlig be
tygssättning försvann för tio år sedan. 
Då borttogs konfirmationsbetygen, 
som tidigare avgavs med bokstäverna 
a, b, c eller d, motsvarande god, god
känd, försvarlig eller svag kristen- 
domskunskap.

Vid 1900-talets ingång förändrades 
namnet ”husförhörslängd” till ”för- 
samlingsbok.” I en stor församling 
räcker det givetvis inte med en bok. 
Församlingsboken i Orsa består sålun
da av sju delar i folioformat om sam
manlagt 2900 uppslag. Den är upp
lagd efter fastigheterna — i samhället 
efter kvarterets namn och nummer (t. 
ex. Krakau 4 eller Svanen 8), i byar
na efter jordregisternummer (t. ex. 
Hansjö 40:5 eller Viborg 4:7). När en 
person flyttar från en fastighet till en 
annan, blir han struken på ett upp
slag i församlingsboken och införd på 
ett annat. Därför är det nödvändigt, 
att också flyttning inom församlingen 
anmäles till pastorsexpeditionen och 
att den som inflyttar uppger noggrann 
bostadsadress.

Förutom församlingsboken har vi 
sedan 1947 något som kallas ”försam- 
lingsliggaren”. Den utgöres i Orsa av 
30 stora pärmar med lösa blad, de 
s. k. ”personakterna.” En sådan akt 
är upprättad för varje person. Vid 
flyttning till annan församling uttages 
den ur församlingsliggaren och över
sändes till inflyttningsförsamlingens 
pastorsexpedition (i Stockholm och 
Göteborg till uppbördsverket). För 
den som avlidit insändes personakten 
till Statistiska centralbyrån i Stock
holm för arkivering.

kyrkböckerna?
För att snabbt finna, var en person 

är skriven går vi till ”församlingsre- 
gistret.” Korten i detta framställs av 
de tryckande registren hos folkbokfö- 
ringsavdelningen på länsstyrelsen i 
Falun. Dit skall alla förändringar, 
som sker i församlingsboken, omedel
bart anmälas. Korten för dem som 
avflyttat eller avlidit överföras till 
”avgångsregistret.”

Flera andra böcker föres på pas
torsexpeditionen. Vad som står i dem 
framgår av namnen: inflyttningsbok, 
utflyttningsbok, födelse- och dopbok, 
konfirmationsbok, lysnings- och vig
selbok samt död- och begravningsbok. 
Alla sådana händelser i en människas 
liv — från vaggan till graven — an
tecknas också i församlingsboken och 
på personakterna.

De viktigaste uppgifterna i kyrk
böckerna gäller församlingsbornas 
namn, födelsetid och födelse(hem)ort. 
Föräldrarna är skyldiga att senast sex 
månader efter barnets födelse anmäla, 
vilket namn barnet skall ha. Detta får 
sedan inte ändras. Vid dop kan dock 
ytterligare namn tilläggas. Gårdsnam
nen, som av ålder brukats i Dalarne, 
finns alltjämt i stor utsträckning i 
våra kyrkböcker. Från och med i år 
är det dock inte längre tillåtet att ta 
ett gårdsnamn som släktnamn enbart 
genom anmälan hos pastorsämbetet. 
Ansökan måste i stället, enligt den 
vanliga ordningen för antagandet av 
nytt släktnamn, ske till Kungl. Pa
tent- och registreringsverket i Stock
holm.

I många sammanhang frågas det 
numera efter en persons födelsenum
mer. Detta nummer — udda för män 
och jämnt för kvinnor —  användes 
tillsammans med födelsetiden som 
identitetsbeteckning, t. ex. 501214—  
723 eller 530308— 710. Särskilt poj
karna får så småningom anledning att 
komma ihåg sitt födelsenummer. Det 
används nämligen också som värn- 
pliktsnummer. I sammanhanget kan 
nämnas, att för dem som går till sjöss 
kommer till pastorsämbetet uppgift 
om inskrivning å sjömanshus för an
teckning i församlingsboken.

För personer som är födda före 
1947 skall den verkliga födelseorten 
vara angiven. Från och med detta år 
antecknas i stället barnets födelsehem
ort, d. v. s. den församling, där mo
dern är kyrkoskriven vid barnets fö
delse, oavsett var själva förlossningen 
äger rum. I Orsa var man i det fallet
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Klass 6 i Hansjö
Främ re raden fr. v.: Mona Olsson, Ulla-Britt Sigra, Tore Persson, Hans-Göran  
Bäckman, Bengt-Erik Skoglund. M ellanraden: Annika Graned, Jan  Mängs, 
Östen Björck, Björn Larsson. Bakre raden: Bengt Lundberg, Ann-Mari Lind
gren, Nils Anders Gref, L eif Gustafsson.
Lärare: Daisy H olton. Ej m ed p ä  fo to t: Per-O lof Märts.

före sin tid och skrev redan före 1947 
i regel ”Orsa” som födelseort — fast
än det enligt då gällande regel egent
ligen skulle ha stått ”Mora” — för de 
Dam som föddes på BB i Mora.

Tidigare skulle uppgift om vaccina
tion införas i församlingsboken. Detta 
upphörde för sju år sedan. Fortfaran
de antecknas vissa sjukdomar, främst 
sådana som kan utgöra hinder för äk
tenskap.

Ovanstående kan kanske ge en fö
reställning om hur många olika slags 
uppgifter, som finns i våra kyrkböc
ker, och hur viktigt det är att allt blir 
ordentligt anmält och infört. Om 
t. ex. en person försvinner utan att ta 
ut flyttningsbetyg och inte heller se
nare låter höra av sig, finns risken, 
att han efter några år överföres till 
”Bok över obefintliga”. För närvaran
de finns 21 personer i den boken i 
Orsa. Om vi inte får besked om vad 
som blivit av dessa, får vi inte stryka 
dem förrän de skulle ha uppnått en 
ålder av 100 år.

Tore Östlund

★  Gynna
★  Skoltidningens 
j r  annonsörer!

Musik . . . Forts, från sid. 3.

per på, varvid munhålan tjänar som 
resonanslåda. 1700-talsmusiken slut
ligen framfördes på för oss mera kän
da instrument: tvärflöjt, oboe, fagott, 
klarinett, violin och altviolin.

Tilläggas bör att sången också i 
möjligaste mån framfördes tidsmäs
sigt. Per Åberg sjöng på 1300-tals 
maner i falsett. Berit Backlund, kväl
lens sopransolist, sjöng gamla kärleks
visor på klingande italienska till 
ackompagnemang av gitarr, krumm- 
horn och dulcian.

Orsa Musikförening, som stod för 
arrangemanget, cch många åhörare är 
nog ense om att alla de medverkande 
är värda ett stort tack för att de off
rat en del av påskledigheten för att 
spela för oss i Orsa, för visad stor 
skicklighet, spel- och sångarglädje.

P. J .

Advokaten 
C URT C ARLSTRÖ M

MORA
Kyrkogatan 6 

Tel. 13310, 13.111 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

För konfirmation och 
och examen
finns ingen bättre gåva än ett
UR.
Urmakare
GUST. HELGESON
Jä rnvägsgatan  27 Tel. 408 05

Lättlagad
sommarmat

Lövskuret oxkött 
Lövskuren lever
Golfi och [billigt

Livs AB
Tel. 415 86, 401 06

Konfirmation 
och examen

blir verkliga 
högtider i ekipering 

från oss . . .

Prisex. i byxor storlek C 161: 
Grå tovilen . . .  . . . 37: —
Manchesterjackor . . . 89: — 
Skjortor i charmusenylon 19: — 
Ankelsocker i crépe . . 3: — 
Svarta och kulörta slipsar 
Gör ett besök — det lönar sig!

iA u q . Å a te s v n s
T EL .4 0 0 2 1  O R S A
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Skräddar-
Djurberga 
pånyttfött av Björn Hallerdt
Foto: Björn Hallerdt

Då Aspstugan invigdes hölls fäbodgudstjänst. (Foto : Berth N ordlund)

Ännu kan man höra skällorna 
klinga i Kväkksels fägata, och i fål
lorna vid Grunuberg flockas sommar
tid många kor. Men det är ofrånkom
ligt, att fäbodlivet under hela 1900- 
talet varit på tillbakagång och att 
det är en tidsfråga när den sista fä
boden i Orsa läggs ner.

Under många sekler har betet och 
slåttern på skogen spelat en viktig 
för att inte säga avgörande roll för 
socknens folk. I många fall var fä
bodarna den fasta bygdens utposter 
som småningom kom att övergå till 
året runt bebodda byar — Hornberga

och Torsmo är ett par av exemplen 
på denna utveckling i relativt sen tid. 
Första gången man kommer åt an
talet fäbodar är genom fäbodrannsak- 
ningen av år 1663, som upptar 36 
fäbodar i bruk (totalt 43 vid 1600- 
talets mitt enligt Veirulf). 1752 har 
antalet stigit till 48, 1824 till 60 och 
1872 till 69. Kulminationen bör enligt 
Olle Veirulfs undersökningar ha in
fallit på 1890-talet, och ännu 1909 
anlades en ny fäbod vid Unängsmy- 
ren. Då hade dock tillbakagången 
redan börjat: 60 fäbodställen i bruk 
år 1918, 29 år 1952 och 19 år 1958

(J. Frödin, Siljansområdets fäbod
bygd; O. Veirulf, Fäbodväsendet, i 
Orsa, del II; B. Hallerdt, Levande 
fäbodar, i Dalarnas hembygdsbok 
1959).

Bland dem som namnes redan 1663 
är Diurbärgh, våra dagars Skräddar- 
Djurberga, dit Olof Månsson, Anders 
Jönsson och Jöns Persson i Nederberga, 
Nils Persson i Åberga, Jon Persson 
i Stackmora, Olof Andersson och 
Hans Anna i Kallmora samt Erik An
dersson i Mickelvål förde sina djur. 
1872 hörde 7 delägare hemma i Stack
mora, 4 i Kallholn, 1 vardera i Mic-

Jönsgården i Skräddar-D jurberga före restaureringen. 
F örfallet hade hunnit långt. F otot taget 1962.

fonsgården restaurerad, en tät och fin klunga vid den
åter hägnade fägatan.
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M jölkbodens lås blev ett litet problem  fö r  Aspstugan nytakad.
timmermännen.

kelvål, Orsbleck och Kallmora. Efter 
storskiftets genomförande ändrades 
ägoförhållandena på nytt, och av de 
8 stugor som fanns i Skräddar-Djur
berga 1918 tillhörde 5 folk från Kall- 
holn och 3 Åberga-bor. Det är också 
från Åberga som man längst har bu- 
fört hit och hållit stället i bruk ända 
in i våra dagar. Särskilt många djur 
har det aidrig varit: 25 kor 1872, 
bara 6 1918 men återigen 18 år 1958. 
Det som lade Mellan-Djurberga öde 
och inskränkte driften vid Labb- och 
Skräddar-Djurberga skall enligt Frö
din ha varit, att de bara hade dåliga 
klövjevägar, medan man på lands
vägen kunde komma nästan ända 
fram till de betydligt mera avlägsna 
långfäbodarna Blomtäkt, Fjäsko och 
Rosenberg. En bidragande orsak skul-

Storskifteskartan och bevarade grun
der berättar om försvunna hus. Ängs
ladan uppsatt på gammal grund.

le ha varit, att betet genom skogsav
verkningar blev mycket bättre t. ex. 
vid Blomtäkt, medan drivningarna 
lät vänta på sig kring Djurberga-val- 
larna.

Skräddar-Djurberga har gått en ny 
blomstring till mötes genom Orsa- 
Skattunge hembygdsförenings beslut 
att skydda en viktig del av bebyggel
sen som reservat (jfr E. Moraeus i 
Orsa Skoltidning 1963 nr 4). Fäbod
delägarnas villighet att upplåta husen 
och Orsa Jordägares generösa anslag 
skapade en god grundval för arbetet. 
Men det kom i sista laget — flera av 
husen hade redan hunnit långt på för
fallets väg, taklösa och angripna av 
rö a. Med kunniga timmermäns hjälp 
har föreningen dock kunnat rusta upp 
de många husen i Jons-gården och 
senare även Asp-stugan. Läget i slutt
ningen i fäbodens övre del är ide
aliskt, fiera av husen är av stort in
tresse: ryggåsstugorna, tröskladan
från 1685 (eller 1683?) och fähuset 
med sina kluvna stockar av väldiga 
dimensioner. Liksom i flertalet av 
norra Dalarnas andra fäbodar finns 
även här talrika inskriptioner i husen, 
mest initialer och årtal. Som en på
minnelse om gamla ägare hittar man 
bl. a. gårdsnamnen Blikå och Nisa. 
Hägnaderna har återställts, gallring 
av den påträngande skogen påbör
jats. Skräddar-Djurberga har haft 
ganska mycket åker och fick därige
nom en ovanligt öppen karaktär, och 
röjningen bör därför fullföljas effek
tiv.

Under de två senaste somrarna har 
Orsa-bor och främlingar fått uppleva 
ett Skräddar-Djurberga som upprät
tats ur sitt förfall, där husen restau
rerats, uppåt 15 djur gått på bete och 
festdagarna bjudit värdefulla pro
gram. Med slåtter och bete och fort
satt omvårdnad om byggnader och 
hägnader kan socknen här få ett 
värdigt minnesmärke över fäbodkul
turen, långt efter det den förlorat sin 
praktiska betydelse i bygden. Husen 
är tysta monument, och skulle man 
önska något ytterligare, är det att de 
gamla delägarna i fäbodlaget, som 
vid seklets början upplevt skogsbe- 
tets intensiva utnyttjande, ville skriva 
ned eller tala in sina minnen därifrån. 
Jons Anders Jonsson i Åberga har be
rättat, att det nedanför Jons-gården 
låg en plats, kallad ”Grötgropen”, 
där man samlades på kvällarna för 
att koka gröt och prata. Anläggning
en får ännu större värde, om man 
känner de många namnen på byggna
der, åkrar, gator, betesgångar och sov- 
holor, vet i detalj, hur arbetet utfor
made sig och hur kvällar och helger 
förgylldes av låtar och visor. Kanske 
även Djurberga haft lika fina visor 
som den Anders More upptecknat 
från Koppången:

Ar du set någo klacku get mä e 
skällo?

Mor a tappa o, å Far a itta o
Mor a tappa o, ä Far a itta o 

på brändo.

Björn Hallerdt.
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Ur personalieböckerna av Hj. Hedman
Att de avlidna församlingsmedlem

marnas namn och ålder brukar med
delas från predikstolen, vet väl alla, 
Men förr räckte det inte med detta. 
Det skulle vara uppgifter om för
äldrar, maka eller make, tid för äk
tenskaps ingående, antalet barn, sjuk
dom m. m. Ibland omtalades t. o. m., 
hur vederbörande ådragit sig sjukdo
men. Och så skulle det vara en längre 
eller kortare beskrivning av den dö
des karaktärsegenskaper.

I kyrkoarkivet 'förvaras de s. k. 
personalieböckerna. I dessa skrev 
prästerna under 16— 1800-talen in de 
personuppgifter om de avlidna, vilka 
uppgifter lästes upp från prediksto
larna.

Att bläddra och läsa i dessa böcker 
är mycket intressant. Man får en stark 
påminnelse om forna tiders stora 
barnkullar, den stora barnadödlighe- 
ten, fattigdomen och slitet. Att me
dellivslängden var lägre än nu fram
står tydligt och klart. Eller vad 
sägs om en person, som ”dog av ål
derdomssvaghet, nära 63 år gammal”.

Vissa personer har fått mycket 
långa personalier, två hela foliosidor 
eller ändå mera. Andra har kanske 
fått 8— 10 rader. Det tycks inte vara 
så, att beskrivningens längd beror på 
vederbörandes högre eller lägre 
”stånd”, även om det kanske kan på
visas att t ex. nämndemännen i regel 
har fått flera rader än drängarna.

Men det finns också exempel på att 
många med titlarna bonden, danne- 
mannen, änkan efter bonden m. fl. 
fått mycket långa personbeskriv
ningar.

I de flesta fall är det berömmande 
ord i personalierna. Men prästen drog 
sig heller inte för att påtala en av
liden persons fel.

Jag vill här ge några exempel.
Mycket vanligt är uttrycket ”stilla 

och oklandrad vandel”. Ofta talas 
också om ”visad välvilja och hjälp
samhet mot grannarna”. Om en kvin
na säges: ”Av ett stilla och kärleks
fullt sinnelag erfor hon icke alltid den 
frid och den återkärlek hon hade rätt 
att vänta. Men från ungdomen hade 
hon lärt, att det är vinning nog vara 
gudelig och låta sig nöja, och denna 
vishet gjorde hennes anlete leende 
även mitt i bekymren. Hon var nöjd 
med det lilla, som världen henne gav. 
Hennes största glädje var att vandra 
upp till Herrens hus med den hopen, 
som högtid håller.”

En ”danneman”, som dog vid 34 
års ålder, har fått en lång personbe
skrivning (nära två sidor), där det 
bl. a. heter: ”Han föddes av ärlige och 
kristelige föräldrar N.N. och N.N., 
som med framgång och välsignelse 
gåvo sina barn den vård och upp
fostran, som utgöra kristelige föräld
rars dyraste plikter. Till mogen ålder 
kommen ingick han efter försynens 
skickelse ett lyckligt äktenskap med 
sin nu i djup sorg och saknad över
levande maka, N.N., och blev fader 
till två söner, som i sin späda ålder 
icke kunna ana, huru mycket de själ
va äro föremål för de tårar, som i dag 
fällas. Vad den avlidnes vandel be
träffar är allas omdömmen därom 
överensstämmande: Omtänksam, fli
tig, god och kärleksfull i sitt hus, 
vänlig, tjänstaktig och fridsam bland 
sina grannar, redig, välvillig och
hjälpsam mot a lla ............Han visade
ständigt sin tro med sina gärningar”.

Att sådana personalier gärna hördes 
av de anhöriga kan man förstå. För 
den dödes hustru och mor, vilken se
nare också levde, måste orden ha 
känts som en tröst i deras stora sorg.

Men hur skulle det kännas för de 
anhöriga till de personer, som fick 
mindre berömmande eftermälen?

Om en person sägs t. ex. att han 
var ”en man, som efter en ogudaktig 
levnad fått sluta ett eländigt liv”.

?
il är d u  

s k a  v ä lja  

ett y r k e

. . . välj då inte på en slump. Försök bilda dig en uppfattning om vad 
du vill bli! Rådgör med dina föräldrar, lärare och arbetsförmedlingens 
yrkesrådgivning!

Följande tieltidskurser
kommer att ordnas läsåret 1966-67 vid 
Orsa yrkesskola:

1. Verkstadsskola för bil- och traktormekaniker . . -----  3-årig kurs
2. Verkstadsskola för verkstadsmekaniker................ . . . .  2 „ >)
3. Skoglig lärlingsutbildning............................................ . . . .  2 „ 5 J

4. Handelskurs med kontorsutbildning ..................... . . . .  1 „ JJ

5. Kontorskurs för elever med avslutad folkskola . . . . . .  2 „ 5>

6. Kontorskurs för elever med realexamen................ . . . .  1 „ 3 J

7. Hemteknisk yrkesskola................................................ . . . .  1 „ JJ

8. Förberedande kurs för vårdyrken (terminskurs = 20 veckor)

R ektor fö r  yrkesskolan läm nar också upplysningar i yrkesfrågor. Han 
träffas säkrast tis-, ons- och torsdagar k l 11— 12. Tel. 0250/402 72.
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— En annan har ”varit till förstån
dets bruk mindre väl formerad”.

En 21-årig yngling har fått föl
jande rader: ”Då han under sin nåda
tid försmått all bättre undervisning, 
som stått honom till buds, måtte han 
nu med öppnade ögon se de sanningar 
lagda i dagen, vilka han i sin blindhet 
förnekat.”

Hur det stod till i hemmet, där en 
avliden 30-årig man bott, kan man 
undra. Prästen har nämligen i perso- 
nalieboken skrivit följande: ”Om den 
avlidnes vandel är ej mycket att säga. 
sitt kall i världen vårdade han ej med 
särdeles nit, och orsaken därtill kun
de man till en del igenfinna i missbe
låtenhet med egna husliga förhållan
den. Om han för det andliga haft en 
bättre omsorg, det vet han bäst, som 
oss alla dömer. Han avsomnade i en 
ålder av nära 30 år.”

Och slutligen ska jag ge ett exempel 
på ett eftermäle, som det måtte ha 
känts högst pinsamt att höra både 
för de anhöriga och andra: ”Fadern 
var känd såsom en i fyllerilasten djupt 
nedsölad person och modern en av
fälling från vår rena evangeliska lära. 
Han kunde ej i sitt barndomshem 
vinna den vård och uppfostran han
behövde .........  Han har utan hejd,
alltifrån sin barndom, vandrat den 
breda stråt han redan då beträdde. 
Slutet av hans levnad var sådant som
dess början och fortsättning .........
Ådrog sig i Storån, däruti han ned
störtade, en förkylning, som ......... än
dade hans eländiga liv.”

Mitt besök i kyrkoarkivet blev 
mycket längre än beräknat. Det var 
så spännande att läsa om alla dessa 
människor, som här i vår bygd levat 
och verkat. Där stod om en familj, 
som varit på ”handlingsresa” i Häl
singland och som under resan förlorat 
sitt ett år gamla barn, vilket ”blifvit 
begravit uti Ofvanåker”. Där stod om 
de förhärjande barnsjukdomarna dif
teri, mässling och kikhosta. Där syntes 
hur smittkopporna tog livet av många 
människor. Och kanske var den vär
sta sjukdomen ändå bröstsjukan, lung
soten. En intressant detalj är också 
uppgifterna om de många soldaterna 
från Orsa, som stupat på olika slag
fält.

När jag slutligen ställer in de gam
la böckerna i hyllan, känner jag mig 
riktigt glad över att jag förunnats att 
leva mitt liv på 1900-talet. Vi kan 
nog inte riktigt föreställa oss, hur det 
var att leva för ett par hundra år se
dan.

Hj. H edm an

Slipstenstoppet
-A

Visserligen har vintern dröjt sig kvar 
så osedvanligt länge, att det 35 :e 
Slipstensloppet mycket väl kunde ha 
genomförts i maj månad. Med god 
snötillgång! Dock är det nu åtskilliga 
veckor sedan den dag, då man samla
des till tävling i Skattungbyn. Ett 
sjuttiotal åkare trotsade yrsnö och 
blåst och kunde efter väl genomfört 
kraftprov ta för sig av en rikhaltig 
prissamling, som räckte till alla.

750 m pojkar : 1) Lars Skarp Ka 
3,07, 2) Lars-Erik Björkqvist Ka 3,15, 
3) Hans Jemt Ka 3,19.

750 m flickor : 1) Ann-Marie Kusen 
Ka 3,19, 2) Britt Enocksson Ka 3,26, 
3) Inga-Lill Eriksson Ka 3,31.

Lagpriset gick till Kallmora med 
sammanlagda tiden 13,07.

1.25 km  pojkar: 1) Per Hedén Sk 
7,53, 2) Jan-Erik Rehn Sk 8,07, 3) 
Tord Fläck Sk 8,10.

1.25 km  flickor : 1) Lisbeth Erka- 
pers Ka 7,22, 2) Inga-Lill Eriksson 
Sk 8,23, 2) Iris Holmstrand Ka 8,23.

Lagpris: Skattungbyn tid 32,50.

2.5 km  pojkar : 1) Rolf Enoksson 
Ne 13,00, 2) Sven-Olov Thalin Ne 
13,19, 3) Lage Myren Sk 13,26.

2.5 km  flickor : 1) Ingrid Ullström 
Sk 13,57, 2) Carina Larsson Ne 14,41, 
3) Lisbeth Kusen Ne 14,47.

Lagpris: Nederberga, tid 55,47.

Orsa Skoltidning 
i radio

Orsa Skoltidning uppmärksamma
des för någon tid sedan av Sveriges 
Radio. Det var Orsas egen författa
rinna, fru Birgit Bergkvist, tidigare 
verksam i radiosammanhang, som be
rättade om Skoltidningen och inter
vjuade f. d. redaktörerna Hjälmar 
Hedman och Daisy Holton.

Bl. a. frågade fru Bergkvist hur 
stort kommunalt anslag tidningen har, 
som kan kosta på tryckning på så 
fint papper med fina bilder och kli
chéer. Intervjuaren blev mycket för
vånad, då rektor Hedman kunde 
meddela, att tidningen aldrig fått nå
got bidrag. Den har ändå ekonomiskt 
gått ihop tack vare de många an- 
nonsörerna och därför att allt arbete 
med tidningen görs nästan gratis. All 
vinst på tidningen går till den s. k. 
Stipendiefonden, som hittills delat ut 

Forts, å sid. 14.

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 
Kykogatan 21

Till examen
och

konfirmation
gåvor med bestående v ä rd e ...

7$ Armbandsur  
Sj- Ringar 
5$- Armband  

Berlocker  
Knappar  
Smycken

( J ä a l i .  " ( jh m b i j . c A O l
UR ^  O P T IK  Q  G U L D
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ORSA SKOLTIDNING.

För sommaren:
Slippers, Sandaler

FIN NPERS Skoaffär
Tel. 402 32

Populärt i 
vår .
Lee-jeans, svarta, blå och vita 
Manchesterbyxor, fIick och goss
Blommiga skjortor

Orsa, tel. 402 19

ORSA SOCKENBIBLIOTEK
KYRKBYN -  TELEFON 41084

O P P E T :  
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
juni—augusti:

Måndagar, onsdagar och 
fredagar kl. 12.00—14.00, 

kl. 17.00—19.00
Lördagar stängt.

Filialer:
DIGERBERGET
onsd., fred. . .  kl. 14.35—15.00 
SKATTUNGBYN
fredagar ............ kl. 19.00—20.00
ÅBERGA
fredagar ............ kl. 19.00—20.00

DET KOM EN FRÄMLING

Det var en morgon i maj månad. 
Solen sken, och det var varmt. Gö
ran, Bo, Nils, Karl, Erik och Dan satt 
ute på gården och lekte något, som 
de kallade ”Sittkull”. Snart tröttnade 
de på att bara leka.

— Va’ ska vi göra? sa Dan.
— Inte vet jag, sa Bo.
Just då kom en man fram till dem. 

Han frågade var Slättmoskogen låg. 
Göran, som var äldst och kände till 
trakten kring Slättmoskogen bäst, ta
lade om var den låg. Mannen tackade 
och gick. När han hade gått cirka 50 
meter, sa Nils:

— Den där mannen verkar mys
tisk. Tycker inte ni det?

Just då kom Karl att tänka på en 
sak.

— Hör ni pojkar, sa han, minns ni, 
att det stod i tidningen igår, att det 
hade varit inbrott i stan. Man hade 
sett en man med gråa byxor, röd 
skjorta, brun kavaj, mörka glasögon 
och svarta skor, och han var ljushårig. 
Man trodde också, att han var mellan 
40 och 50 år. Tror ni det kan vara 
han?

— Ja, sa Nils.
Pojkarna sprang efter mannen. När 

de såg honom höll han på att gräva

en grop. Efter en stund såg pojkarna, 
att mannen lyfte upp en kista. Han 
ställde ner den bredvid hålet. N är 
han öppnade den, såg de, att den 
var fylld med pengar.

Karl smög sig fram till Erik.
— Erik, du som springer fortast 

av oss, sa han, spring och hämta poli
sen!

Erik sprang och hämtade polisen. 
När de kom, tog de mannen och 
kistan med sig.

Pojkarna fick 600 kronor i belö
ning att dela på.

Främlingen var den man, som hade 
gjort inbrottet.

Ulla Snabb 
Klass 5

EN SAGA

Det var en gång ett troll, som var 
ute och gick i skogen. Han var på ett 
dåligt humör, för han inte hade nå
gon att leka med. Men han lurade dit 
barn, som hade gått vilse i skogen. 
Trollet hette Trulsa.

Lena Lindberg, 
Klass 2

MINA TVÅ HUNDAR

Jag har två hundar. De heter Pia 
och Raj. Pia är 8 år och Raj 11 må
nader. De är jakthundar, för min 
pappa är jägare. Han jagar hare. Pia 
är biandhund men hon är lik en stö- 
vare, Raj är ren stövare. När Raj blir 
större får han vara med i tävlingar.

Berit Larsson, 
Klass 4

Teckning: Tranepilen av 
Mats Abrahamsson, k lass  2

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

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan
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I vår bänk. . .
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Teckning: Nytt nummer av 
Gunnar Eriksson, klass  2

VÅREN

Nu är det vår, 
och bonden han sår, 
och fåglarna kvittrar i buskar och  

snår,
m en i djupaste skogen, 
där ligger det snö,
och väntar p å  tö.

Birgitta Lillpers, 
Klass 1

EN PÅSKKÄRING BERÄTTAR

Jag är en påskkäring. Jag är ute 
ibland och åker med min katt. Den 
heter Sara. En gång ramlade katten 
av och hon jamade så ni kan inte tro. 
Hon bröt sitt 'ben. Och sedan åkte 
jag hem med katten. Hon blev bra 
till slut.

Elisabeth Olsson, 
Klass 2

MAJ-BLOMMORNA

När jag sålde maj-blommor så spö- 
regnade det då jag gick, direkt jag 
kom från skolan. Då blev jag alldeles 
blöt och lerig och konstig. När jag 
gick ifrån gårdarna sa jag ajö och 
stängde dörren, när jag kom in sa jag 
goddag. Jag sålde alla mina maj
blommor, tio små och två stora.

Pia Olsson, 
Klass 1

H ans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

BOFINKEN BERÄTTAR

Jag var rfére i Egypten vid floden 
Nilen. Där var det fullt med fåglar. 
Där tänkte jag på Norden och om 
jag skulle fara dit. Jag frågade om 
fröken Flugsnappare ville följa. Ja, 
det vill jag, sa hon. Och sen började 
vi den långa färden. Under vägen 
träffade vi många andra fåglar, som 
frågade vart vi skulle. Då sa jag, att 
vi skulle till Norden! Det ska vi ock
så, sa de. Då kan vi göra sällskap. 
När vi hade flugit en bit, kom vi till 
en ö. Då slog vi oss ner där och gjor
de allt klart för kvällen. På morgonen 
när vi vaknade fångade vi insekter 
och larver. Sen flög vi ända upp till 
Sverige. Men när vi kom fram möttes 
vi av sträng kyla. Vi såg hur barnen 
åkte skidor och lekte i snön. Då tänk
te jag på hur skönt och bra vi hade 
nere i Egypten. Och så beslöt vi oss 
för att vända tillbaka dit.

Irene Hansson, 
Klass 3

Teckning: av Ann-Charlott Svennar, klass  5

ANDERS NÄS
/ W 7 n /i H lå l/U W]IaI

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar

Unna Er 
en ny frisyr!

Tel. 402 08

ny toppmodern 
280 I frysbox med
B O S C H -g a ra n ti 
och -service
Välutrustad med bl.a.
□  2 rostfria hängkorgar
□  speciellt nerfrysningsfack
□  vippomkopplare för snabö- 

frysning
SE ROBO/FRYS HOS:

Ken & Co AB
Tel. 412 55, Orsa
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LILJAS Damfrisering
Borngärdet

M aja-G reta  Holting
Tel. 403 06

Nu skall båten i sjön!
Skall Ni ha varaktig  g lä d je  
av båten bör den få perfekt  

behandling.

Hedin kon båt!
Välkommen in så ska v i p ra 
ta båt och båtbehandling .

Färghandel Tel. 401 55, 40412

Realexamen
Konfirmation
Skolavslutning
Berglinds har de rätta kläderna 
för alla tillfällen.

Kostymer i de nya slanka mo
dellerna med bäde tre och fyra 
knappar i prislägen fr. 246:—  kr.

Konfirmationsbyxor i terylene 
med riktigt "herrsnitt", kr. 59: 75.

Ännu finns några 
juniorblazers kvar till endast 
49:—  kr.

161,  TW W

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

EN SAGA

Det var en gång ett troll, som hette 
Snikus och bodde i ett berg. Han 
hade tappat sin svans och han letade 
dag och natt. Men han hittade inte 
svansen. Men en dag så såg han ugg
lan med svansen. Men ugglan ville 
inte ge bort den. Då blev han arg.

— Har du hittat min svans? Får 
jag den?

— Ja, sa ugglan.

Björn L iljedahl, 
Klass 2

FÅGELVERS

Det var en gröngöling, alla kalla 
honom för ”söling”. Han var liten 
och skygg men hos mamma var han
trygg-

Det var en gång en stare han hoppa 
som en hare. Han hade så hjärtans 
roligt och det är kanske troligt ”att 
det blir vår, också i år”.

Peter Lissmyr, 
Klass 3

Inför
Mors Dag ...

1 kg kaffe 
till Eko-pris

Eko * Eko * Eko
Born Orsa Trunna

EN VÅRDAG

En morgon när jag vaknade sken 
solen in genom fönstret. Jag steg upp. 
Jag såg på termometern. Den stod på 
noll. Jag gick ut. Det droppade från 
taken. Jag tog en promenad och såg 
att snön smälte och vägarna var bara. 
Jag såg knoppar på tussilago. Jag såg 
att snögubben hade smält. Jag gick 
hem. Ett snöras rasade från taket. Jag 
såg en stare som flög in i en fågelholk.

Mariann Larsson, 
Klass 2

NÄR VÅREN KOMMER

Nu är det vär igen. Snön har smält, 
och solen skiner. Flyttfåglarna byg
ger bo i holkar och träd. Det håller 
på att komma upp blommor i vår 
trädgård. Jag och min kamrat Ann- 
Mari tycker det är roligt att se på 
allt det nya, som kommer om våren. 
Vi leker i skogen och hoppar tvist och 
mycket mera. Men idag har vi varit 
ute och gått på vägen. När jag kom 
hem var jag fräknig, för det blir jag 
i solen. Snart får vi sommarlov. Det 
ska bli skönt. Då ska jag bada i bas
sängen nästan varje dag.

M onika M oraeus, 
Klass 4

En trevlig sommar
med

Evinrude
och

Mercury
motorer samt båtar

JÄRN BIRGER AB
Orsa
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Teckning: av Kjell Gustavsson , klass 3

Teckning: Alf och Kurt av 
Monika Rosén, k lass  4



.ORSA SKOLTIDNING

I SOMMAR I NORGE

Vi ska åka till Norge i sommar. Vi 
ska bo där i två månader. Vi åker 
genom Mora, Malung, Torsby, Kongs- 
vinger, Oslo, Drammen. När vi kom
mer fram ska jag fiska krabbor och 
torsk och flundror. Jag springer di
rekt ner till havet. Så börjar jag fiska. 
Ett napp får jag. O se, skriker jag, 
det är en stor torsk! När jag kommer 
hem steker mamma den, och den är 
god.

Trond Diseth, 
Klass 2

EN  CYKELTUR

En kväll ungefär vid femtiden kom 
Anna-Greta till mig och frågade, om 
vi inte kunde fara ut och cykla. Det 
gick jag med på. Det var näst sista 
veckan i april, och vägarna var bara.

Jag var hos min mormor så jag fö
reslog att vi skulle cykla ner till sjön.

I dikeskanterna var det massor med 
råtthål. Vi såg då minst tio råttor på 
hundra meter, överallt var trädstam
marna avgnagda längst ner.

När vi hade åkt en bra bit, tog vi 
av på en väg ner till sjön. Vi visste, 
att här brukar rådjur hålla till. Om vi 
har tur, så kanske vi kunde få se någ
ra? Vi hade tur, för i en träddunge 
stod det tre rådjur.

Dom håller till där, för i höstas 
blev det träd fällda där.

Vi stod och tittade på dem en lång 
stund. De såg lite magra ut, men inte 
gick det någon nöd på dem. Det var 
troligen en mor med två barn. Vi för
sökte komma närmare för att kunna 
se bättre. De hörde oss nog, för de 
började titta sig omkring. Så upp
täckte de oss, trots att vi försökte 
gömma oss. Då sprang de.

Vi måste nu tänka på hemfärden, 
för det började skymma, och därför 
cyklade vi hemåt.

Inger Jonsson, 
Klass 7

Kenneth Andersson, klass 6.

Gynna Orsa Skoltidnings annonsörer . . .

Bengtssons b egra v n ings byrå
Orsa Tel. 403 23

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

Till Eder tjänst 
i Holen och M ässbacken

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02 
M ässbacken , tel. 500 42

Orso
Lastbilcentral

utför alla slags transporter. 

Telefoner 404 30, 404 31

Real- och 
Mors Dags- 

presenter

^  Hemslöjd 
^  Leksaker

Musik & Hemslöjd
G. Klockar Tel. 403 20

Steinmann
Piano modell 108

ren och vacker ton 
exakt och behagligt anslag 
tekniskt högvärdigt 

51- elegant, modern formgivning 
mångårig garanti 

Sj- populärt pris

— Allt i musik

F:a Piano-Nisse
— Nils Klockar — 

Orsa 406 04 Mora 121 73

Håll bilen i trim!
Vi utför: 

Hjulbalansering 
Motortvätt med plastning 

Tectyl-behandling

Ring 402 80 och bestä l l  tid! 

Tanka själv, tjäna 2 öre litern!
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ORSA SKOLTIDNING

Mors Dag Vi"
utför

Konfirmation
Dagligen färska

El-installationer för såvä l  
kraft som belysn ing samt 
serv icearbeten  av alla  
slag.

årstidens blommor Vi

Vi sänder Edra 
blomhalsnmgar
över hela världen )

säljer
Radio, TV, Kylskåp, Frys
skåp  och -boxar samt el- 
armatur och allt i el- 
material.

Har Ni problem 
med Er trädgård?
Vänd Er med fullt förtroende  
till oss och Ni får all sakkun
nig hjälp.

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns
Levenius ELEKTRISKA, ORSA

Blomsterhandel, Orsa Tel. 401 92, 410 37
Tel. 400 92 Bostadstel. 35077, 40834, 40248

Ett antal Byggnadsfirma
herr- och damplagg 

i mocka 
utförsäljas

o

\he c/Vt/ssovi

till betyd l ig t  reducerade
priser Tel. 400 35

Nyheter i vårmodet

11 IIIpDO)
Skinn- och pä lsvaror Nybyggnader, Ombyggnader,

Orsa, tel. 403 88 Reparationer. Infordra offert!

Orsa Skoltidning i radio Forts. fr. sid. 9

135 stipendier förutom bidrag till in
köp av instrument till musikskolan 
och priser i olika skoltävlingar.

Vidare berättade rektor Hedman 
om, hur Prins Wilhelm kom att med
verka i Orsa Skoltidning.

Som avslutning på intervjun läste 
skolflickan Hillevi Bruks ur Skoltid
ningen upp en uppsats på orsamål.

D. H.

EN DAG I GRÖVELSJÖN

Hela familjen gick tidigt upp på 
morgonen för att åka upp på fjället. 
Vi tog bilen och åkte till en plats ne
danför fjället, där en snövessla bru
kade ha sin hållplats. Det dröjde en 
stund innan den kom, och det stod 
flera människor och väntade. När 
vesslan kommit, drog en man ut två 
långa linor, som det var handtag på. 
Ungefär arton personer tolkade efter 
vesslan. Även inne i vesslan satt fle
ra personer, bland dem var min lilla
syster.

Vesslan stannade på en fjällsluttning 
på den norska sidan. När vi stigit av, 
gick vi till en plats, där det fanns ett 
vindskydd av snö. Efter en stund tog 
vi på oss skidorna för att gå högre 
upp på fjället. Vi kom högre och hög
re upp, men till slut vände vi för att 
åka tillbaka eftersom det började blå
sa lite. Nedför fjället gick det rätt så 
fort, men snön var lite för lös för att 
det skulle gå att åka slalom. Halv
vägs nere satte vi oss. Då tog pappa 
kort och filmade.

Väl nere satte vi oss i bilen och for 
tillbaka till stugan. Utanför denna 
satt vi till dess att solen försvann.

Vi tyckte att det hade varit en 
skön dag.

Annika Blom, 
Klass 6

Teckning: av Lise-Lotthe Johansson, k la ss  1
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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
Alf Andersson
Tel. 403 55

En pensionär. . .  Forts, från sid. 2.

bjudet, och  ̂en tid av förfall följde 
för byarnas skolgårdar. När det gäll
de snöskottning, sopade städerskan 
undan snön framför ingångarna, in
nan hon gjorde eld i kaminerna. Hur 
hon kunde få eld med den ofta myc
ket sura veden var nästan ofattbart. 
För att vintertid få framkomlig väg 
till skolan gjorde jag en rätt stor plog 
av U/2 tums plank. Jag fäste ett 10 m 
långt, grovt rep i plogen och satte 
mig på, varefter barnen med fröjd och 
jubel drog runt, där vägar behövdes. 
Men så blev även där barnarbete för
bjudet. En karl med traktor skulle 
ploga. En dag under skoltid kom en 
elektriker i ett ärende. Han var för
argad och muttrade: Det här är tredje 
skolan jag kommer till, och på alla 
ställena har jag fått pulsa i snön från 
landsvägen. Jag sa honom, att han 
kom för tidigt på dagen. Vägen bru
kade i allmänhet plogas, strax innan 
barnen skulle gå hem.

Skolgården var ganska välskött, 
när jag övertog den, ty min företrä
dare var en intresserad trädgårdsman. 
Fruktträden hade visserligen gått ut, 
men det fanns flera svarta- och röda 
vinbärsbuskar, som han skaffat. Han 
begärde ersättning för buskarna av 
skolrådet, när han flyttade. Han fick 
15 öre för var buske.

Mellan landsvägen och skolan var 
sedan gammalt ett dike. Min företrä
dare ville ha det fyllt, men skolrådets 
dåvarande ordförande, pastor Karls
son, sade att det var alldeles onödigt. 
Så en examen kom pastor Karlsson 
med sin hästskjuts. Eftersom det var 
medlut från vägen mot skolan, börja
de hästen springa. I diket stjälpte vag
nen, och pastor Karlsson slog sig or
dentligt. Han blev mäkta vred och 
sade till den förskräckte Johansson, 
som kommit utspringande, att nu 
skulle det bli ordentlig väg. Så blev 
det, och så fint huggna granitblock, 
som i den vägtrumman, finns inte i 
många vägtrummor i Orsa.

Jag har enbart ljusa minnen från min 
lärartid. Många lärare har bråk med 
skolstyrelse, föräldrar och barn. Jag 
slapp undan detta. Det var rejält och 
präktigt folk jag kommit till, och som 
föräldrarna var, så blev också barnen.

P. R.

ic  Gynna
*  Skoltidningens
★  annonsörer!

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, 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 f C H f l  A N  N E  Ni

WES5TPÖMS
rö r lednings ab

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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ORSA SKOLTIDNING.

Skolnytt
Avsked
Rektor Gösta Nyberg vid yrkessko
lan, folkskollärare Hanna Belin, Di
gerberget, och småskollär. Lilli Löhf, 
Holen, har erhållit begärt avsked med 
pension fr. o. m. 1 juli 1966.

Folkskollärare Lars Axelsson har 
också begärt avsked från sin ord. lä
rartjänst i Orsa.

Kungl. Maj:t har beslutat
att grundskola ska införas i åk 1— 5 
fr. o. m. nästa läsår.

Många vill bli rektor
vid yrkesskolan. Vid ansökningstidens 
utgång hade 11 ansökningar inkom
mit. De sökande är B. Gustafsson, 
Fränsta, S. Sandström, Säter, R. Sah
lin, Orsa, L.-E. Schöldberg, Södertäl
je, S. Lindh, Storuman, R. Wahlqvist, 
Hälsingborg, N. Thornebrink, Flen, 
E. Ahlgren, Avesta, E. Petersson, 
Karlskrona, E. Hamentun, Hagfors 
och I. Undén-öhman, Vallentuna.

Till tre lediga ord. lärartjänster
vid folkskolan har inkommit endast 
en ansökan till vardera tjänsten. (Or
sak: bostadsbristen?) Vi torde därför 
kunna utgå ifrån, att de sökande för
ordnas. Ord. speciallärare i Kyrkbyn 
blir då Rolf Liljeberg, ord. småskol
lär. i Trunna blir Christina Hjelte och 
ord. småskollär. i Stackmora Ulla En
malm. Samtliga är förut e. o. lärare 
på resp. tjänster.

ingen muntlig realexamen
blir det i år. Det blir endast ett exa- 
menssammanträde, som dock inte får 
hållas tidigare än den 31 maj.

En stråhatt
för sommarens soliga dagar. . .

Al b e r t
NDERSSON

MODEAFFÄR Telefon 400 04

Ätter se  Ni a knäfft slut o ikkan  
filmrulla sku Ni för lämmön in 

an när

BatalFWIf'®
• ORSA • TEL. 40055 • BERTH NORDLUND •

Upplaga 1.700 ex.

Sista examen i folkskolan
blir det ogkså i år. I grundskolan fö
rekommer ingen examen med lektio
ner och uppvisningar.

En ambulerande läsklinik
kommer att inrättas nästa läsår. Små
skollär. Astrid Brus, som detta läsår 
genomgår specialutbildning på lärar
högskolan, ska förestå denna klinik.

Till föreståndare
för obs.-kliniken nästa läsår har för
ordnats folkskollär. Hans Ivars.

Terminernas början och slut
nästa läsår har fastställts enligt föl
jande:
grundskolan: 23/8— 19/12, 9/1— 11/6; 
realskolan: 27/8— 18/12, 9/1— 9/6; 
yrkesskolan, handels- och kontorsavd. 
23/8— 19/12, 9/1— 11/6; 
yrkesskolan, hushållstekn.avd. 18/8— 
21/12, 9/1— 11/6;
yrkesskolan, metall-, skogl. o. bilavd. 
11/8— 22/12, 3/1— 11/6.

Beträffande grundskolan är det en
dast lärarna som börjar 23/8 med 
studie- och planeringsdagar. Eleverna 
börjar först den 25/8.

Bostadsbristen är stor
För nästa läsår behövs åtta bostä

der för lärare. Utan att kunna anvisa 
bostäder får vi inga lärare. Och utan 
lärare blir ju alla stora kostnader, 
som vi nu får för grundskolan, mer 
eller mindre bortkastade. På längre 
sikt ökar behovet. Nästa vår avgår 
ytterligare två lärare med egna bo
städer och för efterträdarna behövs 
alltså nya bostäder. Bostäder behövs 
också för yrkesvalslärare m. fl. på 
högstadiet.

Situationen börjar bli prekär. Skol
chefen har därför föreslagit skolsty
relsen att vidta speciella åtgärder. 
Möjligheterna att ombygga Hansjö 
västra småskolhus till lärarbostad bör 
undersökas. Likaså bör genom bo- 
stadsstiftelsen utredas möjligheterna 
att uppföra särskilda bostäder för ut
hyrning till lärare, vilket gjorts i 
flera andra kommuner.

H j. H-n.

Uppvakto Mor 
med en tårta från

C. G. Nyström
Konditori och Bageri 
Tel. 400 38

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1966

MITT LAMM

Jag har ett lamm som heter Pelle. 
Nu ska jag berätta lite om honom. 
Det började så här.

Jag satt inne och läste läxorna, då 
telefonen ringde. Det var Ingemar 
Tegmyr, och han frågade, om jag vil
le ha ett lamm. Han hade en tacka 
som hade fått fyra lamm. Tackan vil
le inte ha det ena lammet, för det 
hade annan ull. Hon lät honom få ett 
mål, men sedan stångade hon honom.

Jag frågade om jag fick lammet, 
och det fick jag.

En kväll kom de med honom, och 
då blev jag så glad. Jag matade Pelle 
med nappflaska, och det var så roligt 
att titta på, när han drack. När Pelle 
blev litet större brukade jag ta ut ho
nom, och då följde han efter mig som 
en hund.

Efter en tid fick jag mässlingen och 
kunde inte gå ut med Pelle. Då blev 
han sjuk, så vi fick flytta honom ned 
till tant Anna, och där blev han frisk.

Pelle fick stanna hos tant Anna 
nästan hela sommaren, men sedan tog 
jag hem honom, och där är han fort
farande.

Inga-Britta Ellborg, 
Klass 4
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