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ORSA SKOLTIDNING

Mitt gamla barndomshem
A v  Torsten A hlberg

Lektor Inga Åkerlund i Luleå, tidi
gare lärare vid Orsa samrealskola och 
därför välkänd av många orsabor, har 
haft vänligheten sända en sida från en 
gammal årgång av STF:s tidskrift. Där 
berättar redaktör Torsten Ahlberg, son 
till provinsialläkaren Ahlberg, som var 
verksam i Orsa åren 1912— 20, om sitt 
barndomshem i Orsa. Artikeln är skri
ven i samband med att STF  köpte ifrå
gavarande fastighet Och byggde om 
densamma till vandrarhem. Det är väl 
bara de äldre, som nu känner till vand
rarhemmets förhistoria.

Skoltidningen har fått både författa
rens och STF:s tillstånd att publicera, 
artikeln. V i tror, att den skall intresse
ra många läsare.

”Wedebyhus”, såsom den av STF för
värvade fastigheten i Orsa hetat sedan 
början av 1920-talet, byggdes av mina 
föräldrar, provinsialläkaren dr Nils Adolf 
Ahlberg och hans hustru D ora Sofia. 
Stället hette då ”Ahlbergsgården” och 
blev mina föräldrars första egna hem 
efter åratals flyttningar mellan olika 
kommuners mer eller mindre förfallna 
läkarbostäder.

Huset planerades och ritades i Älvda
len, där min far var provinsialläkare, 
innan han kom till Orsa. Arkitekt var 
min mors svåger, Gunnar Way Mathies- 
sen, Djursholm. N är vi (far, mor och 
tre syskon, två jungfrur, en collie, en 
kusk och två hästar) på vårsidan 1912 
kom till Orsa, söktes tomt, och det blev 
den s. k. landgraffska. Det var bråttom  
med huset, ty familjen bodde splittrad.

Bygget sattes igång i slutet av juli 
och sedan gick det med amerikansk fart 
för dåtida förhållanden. Arbetsstyrkan 
var också mycket stor, tidvis bortåt 50 
man. Redan i december kunde vi flytta 
in i det nya hemmet, vilket förekom 
oss barn som något sagolikt. Ty där 
fanns badrum  och ”riktiga wc:n” och 
varmvatten och värmeledning och elekt
riskt ljus och lokaltelefon till kusken i 
stallgården —  allt sådant som vi dittills 
bara hört talas om eller delvis sett i 
Falun eller Stockholm.

Huset byggdes som läkarbostad med 
särskild avdelning för mottagning med 
väntrum och laboratorium (m örkrum ). 
Läkaravdelningen isolerades från det öv
riga huset och hade egen ingång med 
särskild ”patientväg” genom stallgården. 
Denna väg förtröt de »stolta orsabönder-

na, som ansåg det diskriminerande att 
de inte fick åka till doktorn ” stora vä
gen” .

Det var min mor, som satte sin per
sonliga prägel på bygget och hemmet. 
Hon kom från gammal köpmans- och 
herrgårdsmiljö i Blekinge (hon var dot
terdotter till professor Nils Johan Ber
lin, författare till ”Läsebok i naturläran 
för Sveriges allmoge” m. m .). Min mor 
avskydde värmeledning och följaktligen 
byggdes kakelugnar i ”hennes hushalva”, 
det vill säga i hennes och barnens sov
rum, i vardagsrummet, barnens lekrum 
och i matsalen. Vardagsrummet, liksom 
övre hallen, möblerades med vackra 
gamla möbler från mors barndomshem 
och fick på det sättet den gammaldags 
herrgårdsatmosfär, som min mor älskade. 
Övre hallen var ett slags bibliotek, där 
var det svalt om sommaren och varm t 
vintertid. M or tyckte inte heller om el
ljus annat än som ”ledljus”, och därför 
susade på kvällarna på det stora runda 
bordet i hallen en fotogenlampa, som 
spred sitt varm a milda ljus i det alltid un
derbart trevliga och stämningsfulla rum 
met, där rader av apelsinträd i krukor 
skylde den långa fönsterraden.

1920 skildes mina föräldrar och min 
far flyttade söderut. Min mor stannade 
i ”Ahlbergsgården” , som nu döptes om 
till Wedebyhus —  en erinran om hennes 
anrika barndomshem, det ehrensvärdska 
Wedeby utanför Karlskrona (num era 
nedbrunnet). D är fanns också ”halva 
Wedeby”, den gamla fina Kannhäuser- 
taffeln, de vackra byråarna, ”morfar 
Berlins stol” , det kurviga valnötsskåpet 
och mycket annat. Min mor levde efter 
skilsmässan ensam i det stora huset till 
sin död 1954.

Huset är min mors skapelse och var 
för sin tid högmodernt. M or fick där 
ett slags ersättning för den barndoms- 
och ungdomsmiljö i köpmanshuset i 
Karlskrona och herrgården i Lyckeby, 
som hon aldrig kunde glömma. Jag  har 
näm nt övre hallen, fylld av en oändlig 
rikedom av bokminnen, av minnen från 
studier, diskussioner, högläsning, äpple- 
stekning i öppna spisen, sagor, syner och 
aningar. Men i bottenvåningen, sydöstra 
hörnet, finns ett annat rum, inte m ind
re viktigt i erinringen: lekrummet, en
kom inrättat för husets barn. D är läm
nades vi fullkomligt fria händer i våra 
lekar, där byggdes och skapades med 
alla tjänliga medel, där omsattes i mi

niatyr allt vi läste om i den hemskola, 
som mor höll för oss med egna lärarin
nor.

Den så kallade stallgården i tomtens 
nedre hörn mot landsvägen till byn, 
formades delvis av min far, som en tid 
varit konstnären Anders Zorns läkare 
och tagit intryck av dennes idéer cm 
byggstilar i D alarna, bland annat be
träffande skorstenarna. De runda stenar
na på stallgårdens skorstenar är häm
tade u r en jättegryta i Enån några 
hundra meter från huset. Far, som var 
stadsbarn (göteborgare), visste föga om 
stallinredning. Även här var det min 
mor, som styrde och ställde i samråd med 
kusken, som kom från en skånsk herr
gård. Stallet blev också en för sin tid 
(och sin ort!) mycket omtalad byggnad. 
Hästar av det slag som far höll, hade 
heller inte skådats i bygden tidigare, de 
var nämligen halvblod och sådant an
sågs ”högfärdigt” —  så mycket mera 
som de då och då kördes i par framför 
en herrgårdsvagn från Skåne eller en 
härlig åksläde från Norseng i Hamar i 
Norge. Det var min stolthet a tt få köra 
med parhästar genom byn —  som att nu 
för tiden ra tta  en blänkande Mercedes 
bland idel Volkswagen.

M in mors önskan var, a tt huset i 
Orsa skulle behållas av hennes barn, 
som där skulle ha en samlingspunkt när
helst det passade. Denna romantiska 
önskedröm kunde givetvis inte realiseras. 
Men jag  vet, a tt om mor i livstiden 
tvingats a tt sälja, hade hon inte gjort 
det hellre än till STF, som hon gjorde 
mig bekant med i min tidigaste barn
dom och vars årsskrifter prydde en av 
de många hyllorna i huset, i nära  grann
skap till C. J. L. Almqvists Törnrosens 
bok i tvenne sällsynta upplagor.

Wedebyhus är inte något ”gammalt 
ställe” . Men för den som känner något 
av traditionens magi, har det en atmos
fär från länge sedan svunna miljöer.

TÄNK PÅ

VÅRFRISYREN!

/b r r v v e A
/  DAMFRISERING

Telefon 410 80
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Allmän förskola 
Text och foto: Marianne Ehrlin

I december — 73 fattade riksdagen be
slut om en allmän ettårig förskola. Det 
beslutet innebär, a tt från 1 juli 1975 har 
kommunerna skyldighet a tt anvisa plats i 
förskola för alla barn som så önskar, 
från det år barnet fyller sex år. M an ska 
i god tid informera föräldrarna om för
skolan, sedan har föräldrarna full frihet 
a tt låta sina barn utnyttja förskolan eller 
inte. Skyldigheterna ligger alltså på kom
munerna, rättigheterna hos föräldrarna.

Enligt § 10 i den förskollag, som sam
tidigt antogs, skall kommunerna upprätta 
särskild plan för förskoleverksamheten. 
Förskolan har sociala centralnämnden 
som arbetsgivare, och socialchef Sven 
Andersson berättar, att för Orsas del har 
man redan tidigare en kommitté, som 
arbetar med dessa frågor.

I Orsa har vi redan förskoleverksam
het i gång. Sedan ett par år står sociala 
centralnäm nden för lekskolan på Dala-

Lekskolan

gatan. Där kan man ta emot två grupper 
med barn, en på förmiddagen och en 
på eftermiddagen. Det är så många sex
åringar, som står i kö för a tt komma in, 
a tt man i år tvingats dela upp dem så, 
a tt de endast får gå en termin var. Man 
hade 35 barn i höstas och nu 35 andra 
barn under vårterminen.

Lekskolans lokaler måste betraktas som 
provisoriska. De är helt byggda efter 
vuxna mått, beroende på a tt de tidigare 
utnyttjades av distriktssköterskorna. En 
sexåring har där t. ex. ingen möjlighet 
att se, vad som händer utanför fönstren, 
utan att klättra upp på en stol eller bänk.

I lekskolan går barnen tre timmar per 
dag. De får lära  sig att fungera i grupp 
och att vänta på sin tur, viktiga kun
skaper när m an ska börja grundskolan. 
M an har ett par samlingsstunder varje 
dag, då sam talar man om aktuella frå

gor, läser sagor eller berättar. V arje dag 
försöker man också vistas ute c:a 45 mi
nuter. Det finns ingen lekplats i anslut
ning till lekskolan, men man går till den 
vid församlingshemmet. O fta gör man 
också studiebesök. Biblioteket med dess 
möjligheter till film- och diabildsförevis- 
ning tas många gånger i anspråk, men 
man går också till posten, brandstatio
nen, bagarn o. s. v.

Inomhus får barnen också ägna sig åt 
valfri sysselsättning —  de får öva sig att 
klippa och rita, a tt måla och trä.
M an sjunger och man leker med dockor 
eller klättrar och klänger som man vill. 
De tre timm arna utnyttjas intensivt.

Till förskoleverksamheten hör också 
daghemmet på Västeråkern. D är ta r man 
emot barn, vilkas föräldrar arbetar utom 
hemmet. Barnen stannar där så länge de 
behöver tillsyn, halva eller hela dagen. 
Daghemslokalerna är byggda för sitt än
damål, där är allt m ätt med små barns 
mått. Barnen är indelade i två grupper 
på daghemmet, en för 3— 4-åringar och 
en för 5— 6-åringar. D är får de mat, de 
vistas utomhus på den tillhörande lek
platsen, och inomhus finns alla möjlig
heter till utvecklande lek och verksam
het. N är man har lekt sig trött, finns 
bäddar för den obligatoriska vilan.

Både i lekskolan och på daghemmet 
leds verksamheten av förskolepedagoger, 
som ser till a tt barnen hela tiden får 
möjlighet a tt utvecklas, och som förbe
reder dem för den dag de ska till grund
skolan.

Den planeringskommitté, som nämndes 
i början av artikeln, har kommit med ett

delförslag. D etta går u t på a tt man i 
anslutning till daghemmet ska bygga ut 
för en lekskola som kan ta  emot 20 +  20 
barn. Som lågstadielärare tycker jag, att 
det vore bättre om m an kunde bygga

Daghemmet

lekskolan i anslutning till en lågstadie
skola. På så vis skulle övergången mellan 
de olika skolformerna underlättas.

Beslutet om en allmän förskola för 
sexåringar togs av riksdagen efter en 
dagslång debatt och många delvotering
ar. Säkert väckte beslutet om en obliga
torisk skolgång för alla svenska barn på 
sin tid stor tvekan på m ånga håll. Det är 
bara a tt hoppas, a tt den allmänna för
skolan lika snabbt ska vinna gehör. Be
slutet och förskollagen är tagna, nu åter
står bara a tt se vad kommunerna gör, 
och det kommer väl a tt delvis bero på 
hur mycket småbarnsföräldrarna trycker 
på.

Ring Stolsitsar416 3 0 i nya fräscha färger!
fö r  barn- och familjefoto- N yhet!

gr af er mgen Manchester, Brun, Orange, Röd.
Serier i färg eller svartvitt Pris 10:75.

Tips, Tobak, Tidningar, Penning
lo tter

Butiken med det stora sortim entet

^£éätm ,
-  Den färgglada butiken -
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Den nya skolstyrelsen
Om den nya skolstyrelsen skulle man 

också kunna säga den gamla skolstyrel
sen. Aldrig har väl förändringarna efter 
ett val blivit så små som denna gång. 
Vi har egentligen bara ett nytt namn 
för valperioden 1974— 76. M en så fick 
vi ju  två nya ledamöter under senare de
len av förra perioden, så vid en jäm 
förelse med januari 1971 är det tre nya 
namn. H är ska alla ledamöterna få en 
kort presentation.

K N U T  EDM ARKER (opol. =  opo
litisk, ej opolerad), Kyrkbyn, född år 
1920, komminister. H an är styrelsens 
ordförande, och jag tror en ganska ovan
lig ordförande. Med skicklighet och med 
hjälp av sin ovanliga humor leder han 
sammanträdena. Men en ordförande ska 
ju  inte bara leda sammanträden. D et är 
kanske det lättaste. H an ska också vara 
festtalare vid skolavslutningar och upp
vaktningar. H an har ofta a tt föra styrel
sens talan u tå t inför myndigheter på 
olika nivåer, och det gör han med dip
lomatisk skicklighet.

H an är även ovanlig i det avseendet, 
a tt än det ena, än det andra partiet be
rett honom plats i styrelsen. Och det 
visar ju, a tt han är uppskattad i alla 
läger. Tidigare har ”frihetliga” och folk
partiet ”offrat” en plats för honom, och 
den nu påbörjade perioden sitter han på 
en centerplats.

H an är så opolitisk, a tt hela styrelsen 
m åtte ha blivit smittad. D et som bäst 
gagnat skolan och ungdomen, det har 
för alla ledam öter varit det rä tta  och 
riktiga, antingen man varit centerpartist 
eller socialdemokrat. Frågorna har yt
terst sällan klarats upp efter strikt parti

politiska linjer. D etta förhållande är 
glädjande. Och det har varit utm ärkan
de för skolstyrelsen under många man
datperioder.

Edmarker blev ledamot av skolstyrel
sen fr. o. m. 1960 och är därmed styrel
sens ålderspresident. Han har varit ord
förande sedan år 1961.

E R IK  BENGTSSON (c), Skattung- 
byn, född 1916, hemmansägare. Tillhör 
jordägarnäm nden. Invald i skolstyrelsen 
fr. o. m. 1968.

INGA-LILL LOM AN (c), Höglunda- 
området, född 1939, studieorganisatör 
i Vuxenskolan. Ledamot i taxerings
nämnden. Vice ordf. i centerns kvinno
förbunds avdelning. Invald i skolstyrel
sen fr. o. m. 1968.

”Att
vårrusta 
en båt”
Black-Decker Slipmaskin D390A. 
Ord. pris 175: —. Extrapris 139: —.

Black-Decker Elhandsåg 
H D  1000-7". O rd. pris 465: —.
Extrapris nu 323: —.

Båtskrapor, Sliprondeller, Rep.- 
satser för plastbåtar. Tätnings- 
medel. Lim, Plywood m. m.

JÄRNBIRGER AB
Tel. 409 00

Älvdalens Järnaffär AB
Tel. 0251 / 101 50

Toyota
Alfa-Romeo

A lltid
bra, begagnade 

bilar 
i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 404 57, 407 20

AGA I S nya
Radiator-TERMOSTAT
Ekonomisk värmekomfort. Prisbillig. 
5-års garanti.

NILSONS VVS AB
0230 I 400 33
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GÖTE GALLON (s), Stenberg (Berg- 
slagsåkern), född 1920, journalist. Kyr- 
kofullmäktig. Ordf. i Orsakorpen och i 
NTO. Ledamot i O IF:s friidrottssektion. 
Invaldes i skolstyrelsen år 1973 efter av
flyttade Ruhno Svensson. Är skolstyrel
sens vice ordförande.

TORGNY EDMAN (s), Lindänget, 
född 1926, traktorförare och fabriksar
betare. Ordf. i arbetarföreningen i söd- 
re Orsa och i träarbetarförbundets av
delning. Ledamot i skolstyrelsen fr. o. m.
1968.

Armbandsur
Solglasögon
Urmakare

GUST. H ELG ESON
UR • OPTIK • Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 05

SVEN-ERIK GREEN (s), Borngär- 
det, född 1941, skogsvårdskonsulent. Na- 
turvårdsombud i Orsa kommun. Leda
mot i skolstyrelsen sedan 1972.

BER IT ORS (fp), Stenberg, född 
1925, kamrer i familjeföretaget Ors 
Snickerifabrik. Vasaloppsåkare. Isbadare. 
Nyvald i skolstyrelsen fr. o. m. 1974.

H j. H — n.

Vårens hattar och 
mössor inkomna!
Garn i lager . . .

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

Varför inte säga JA
till något fackmannamässigt 

och bra!

Entrab Rör a b
— Hans Rabenius —

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

Swälasgården
790 74 SKATTUNGBYN

Abergs
Eftr.

Tel. 400 25, 402 55

har allt N i v ill ha i matväg 
och delikatesser.

— Grillade revbensspjäll —

N u kommer våren  —  

da behövs

Solglasögon
med Polaroid eller optiska glas. 
N ya piffiga modeller.

(lÅLek. 'Tjlwtbij, cAr3
UR • O P T IK  • G U LD  

Av socialstyrelsen leg. optiker

Orsa Sparköp

2
L Å G P R ISB U T IK E R

med förstklassiga varor

Kyrkogatan 23
Tel. 400 48

Järnvägsgatan 25
Tel. 402 25, 402 33
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Skritlund åv Kåre
I a ittad jenå kullu sö finå ö grånnå, 
o i finöst ik a sitt ö o jettör Ånnå.
Falla ennös ånn i rajk ö gosskulla o i.
0  tittsjör ik i däl ö o wil djift si mi mi. 
Ja  ik i nug int dum, ö o i nöd tä  fo,
sö snårt bir-e je tt vådli tä  djassbö, 

må du tro.

Jenn riktigån tom ta ar-i sitt börti rajse, 
ö i sad ånn skuld fi mi em ö bo inni ajse. 
Ö ånn nikköd o övvö ö wiktöd mi ett-n. 
Du må tro, ånn wa glis’nde glegg dö i 

m ett’n.
Sö nu ar-i jåpe sö indjön ellör a,
sö i kånn wa lunggun a tt öllt ska gö bra.

Fast —  nug kånn i klar mi ö, tom ta 
färajta.

Ik a fendji wän mi tä  knoga ö slajta.
Ik  i stark söm-ön slagbjenn ö indjön råd 

mi mi.
W ån’t firi, do wendör i upp-ö-nid o di. 
Um ljot’n sjöv kämä, sö gendj ånn nug 

bet,
fär ik windöd a jt ånn, sö m itji du wet.

Ik int seld ik ogum fär rakka sö skella,
1 a tuktad um mikkla bråkuga sella.
Ö trulle a frestad tä skräm mi um note. 
men ik windöd knåjvön, ö si, ed wa bote. 
Ö skråmt, sö a weri i lajkswepning klädd 
ar-i sitt, men tro don’t, a tt ik a  we redd.

Wenn nu do, wenn ir-e sö bir-o ö dunå? 
—  E va bara momo sö djikk upp-o brunå. 
Å-nä du, e bir-o ö lisa ö flexa 
ö mölngubbär bir-o ö swartnå ö wexa. —• 
Nu tar-i ö gnor nidi tjaldrån twärt, 
fär åska i fallin ö lajv i tjärt.

äv Kat e

S C A N I A

bilbbuM

Slipstensloppet 1974
43 :e Slipstensloppet kördes fredagen 

den 22 februari, en vilodag för VM-täv- 
lingarna i Falun, men ej för Slipstens- 
loppslöparna i Kallmora. Efter e tt dygns 
regnväder grydde en dimmig morgon 
med termometern nere på — 2°. D etta 
stod sig dock inte lång stund. Tem pera
turen gick upp och spåren blev sladdri- 
ga och tungkörda. A tt sedan genomföra 
loppet i snålblåst och regn blev en hård 
pers, i synnerhet för dem som hade 
misslyckats med vallningen. M en alla 
visade upp ett glatt kämpahumör och re
sultatet blev som följer:

Pojkar 750 m:
1 Mikael Olsson Åb 4.01
2 Mikael Forsman Sk 7.23

Flickor 750 m:
1 M aria Fläck Sk 3.10
2 K atarina Johansson Sk 4.08

Pojkar 1,25 km:
1 Roland Erkapers K a 8.15
2 Lars Eriksson Ka 8.56
3 Hans-Erik West Sk 9.20

Flickor 1,25 km:
1 Ing-M arie Larsson Åb 10.52
2 Eva Staffas To 11.22
3 Lissla Thuresson Sk 13.00

Pojkar 2,5 km:
1 Lars-Göran Dahl Åb 14.15
2 Jan  Larsson Åb 15.25
3 Mats Pettersson Åb 16.34

Flickor 2,5 km:
1 ”Kicki” Lovar Åb 13.16
2 Inga-Britt Pettersson Ka 16.22
3 Lisbeth Bengtsson Mi 17.51

I ORSA
|  FÖRSÄLJNING vx 409 10
|  VERKSTAD
|  RESERVDELAR
|  GUMMIVERKSTAD
1 B ILUTH YRNING

[ M O R A
1 FÖRSÄLJNING 126 00, 13200
|  VW-SERVICE 12060
1 RESERVDELAR 12180

Ur en läsebok 
från USA av Hj. H—n.

Vi har tidigare i skoltidningen gett en 
del roliga prov på innehållet i en gam
mal svensk läsebok.

U nder en resa till USA för en tid se
dan fick vi tag på en gammal läsebok, 
som använts i skolorna där. Den är tryckt 
år 1898. D å fanns fortfarande de s. k. 
församlingsskolorna, där det i svensk
bygderna t. o. m. förekom undervisning 
i svenska. I  läseboken finns många styc
ken, som skulle vara intressanta a tt åter
giva. Jag  väljer denna gång ett stycke, 
som visar oss, vad barnen i de näm nda 
församlingsskolorna fick lära sig om Sve
rige. Så här står det i läseboken:

” Sverige är ej på långt när så stort 
som Amerika, men Gud har givit det 
den härligaste natur, som gör det till ett 
av de skönaste länder på jorden. I öster, 
söder och sydväst omgives det av havet, 
och i väster skyddas det av en lång mur 
av höga berg. Somliga av dem äro så 
höga, a tt snön aldrig smälter på dem. 
U tm ed havsstränderna äro vackra vikar, 
som på somliga ställen gå långt in uti 
landet, och i vikarna ligga många större 
och mindre öar och holmar. Sådana vi
kar och öar kallas skärgård.

Inu ti landet omväxla med varandra 
stora skogar, stora och små berg, frukt
bara slätter, talrika sjöar och brusande 
strömmar med sköna vattenfall. Om man 
en vacker sommardag far med båt på en 
av dessa sjöar, har man omkring sig en 
den allra skönaste tavla. Närmast sjön 
ligga de grönskande stränderna med 
skogsdungar av björk, tall och gran, 
där bakom byar med böljande åkerfält, 
och omkring alltsammans är en krans av 
höga blånande berg.

Emedan Sverige ligger längre norr än 
största delen av Amerika, äro där om 
vintern dagarna mycket kortare och 
nätterna mycket längre än här. I de 
nordligaste trakterna är det vid jultiden 
ljust endast ett par timmar om dagen. 
U nder de långa vinternätterna behöver 
folket icke alltid vara i mörkret. För dem 
strålar ett ljus, som är nästan okänt 
bland oss, nämligen norrskenet, vilket 
liksom med flammande lågor stundom 
betäcker halva himlavalvet. U nder mid
sommaren åter är det ljust både dag 
och natt. På några berg i norra delen av 
landet går solen för några dagar under 
midsommaren aldrig ned, och därför har 
man kallat Sverige midnattsolens land.”

H j. H— n.
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Källor och källkult av Olof Löthman
Det u r marken framrinnande, klara 

källvattnet har av naturliga skäl i alla 
tider haft stor betydelse för människor
na. Kring de livgivande vattenkällorna 
har under århundradenas lopp byggts 
upp myter och föreställningar —■ ibland 
betingade av vidskepelse och ibland, om 
än kanske ofrivilligt, grundade på na
turens egna lagar. Dessa myter och före
ställningar har givit oss en icke förakt
lig fond av traditioner och sedvänjor för
knippade med källorna och deras u t
nyttjande. I gammal tid har källvattnet 
ej enbart tjänstgjort som törstsläckare. 
T ron på dess betydelse som givare av 
god hälsa och fruktsamhet —  och där
med framgång för människan —  var 
stark. Ja, så stark, a tt människorna off
rade i källorna (t. ex. mynt eller små 
träkors), för a tt de skulle komma i å t
njutande av den gudomliga och helan
de kraft, som källvattnet ansågs besitta.

Källdrickning och därmed samman
hängande källkult torde, även om det är 
svårt a tt leda i bevis, ha sitt ursprung i 
de rent hedniska offerkällorna, vilka ef
ter kristendomens införande i landet fick 
sin betydelse överförd till den nya reli
gionens normer. Det är under kyrkoåret 
två helger, vilkas evangelietexter torde 
ha påverkat traditionsskapandet kring 
källorna. Den ena är trefaldighetssönda- 
gen och den andra midsommardagen, 
Johannes döparens dag. Det är vid dessa 
helger man i större delen av vårt land 
ägnat sig åt a tt dricka u r vissa källor, 
speciellt sådana med järnhaltigt vatten. 
Vi kallar i dag dessa källor trefaldig
hets- och midsommarkällor.

D et är svårt a tt dra någon bestämd 
geografisk gräns mellan förekomsterna 
av den ena eller andra sortens källa. I 
stort kan man säga, a tt trefaldighetskäl- 
lor förekom i norra Sverige och midsom
markällor i söder. Landskap som V ärm 
land, Västmanland, Södermanland, Väs
tergötland och Östergötland har källor 
av båda slagen. Enstaka uppgifter om 
källdrickning vid midsommar finns från 
norra Sverige. Kiaby i nordöstra Skåne

har en trefaldighetskälla omtalad redan 
år 1624. I D alarna synes trefaldighets- 
källorna ha varit helt dominerande.

En av de mera berömda trefaldighets- 
källorna har Svinnegarns hälsokälla i 
U ppland varit. U nder katolsk tid  var 
den en känd vallfartsort. E tt undergö
rande träkrucifix var rest vid källan. 
D etta krucifix var anledningen till att 
den fick namnet ” Korskälla” . Den an
sågs ha ett mycket hälsobringande vat
ten, och tusentals människor besökte år
ligen källan. N är Sverige under 1500- 
talet blev protestantiskt, höjdes kraftiga 
röster från prästerskapet för ett avskaf
fande av den katolska källkulten, som 
man kallade ett ”grovt avguderi” . D etta 
lyckades man dock ganska dåligt med. 
Seden med källdrickning var alltför djupt 
rotad hos människorna, och den har fort
satt under århundradena för a tt så små
ningom upphöra under 1900-talets första 
decennier. Att man så envetet fortsatte 
med att besöka dessa källor berodde, 
som förut sagts, på människornas starka 
tro på vattnet som helbrägdagörare och 
deras behov av botemedel m ot allehan
da krämpor. Från såväl Svinnegarns käl
la som från andra berömda sådana finns 
berättelser om hur sjuklingar, efter a tt 
ha druckit av vattnet eller tvä tta t sig i 
det, återvände hem till synes friska. Käl
lorna avrann oftast åt norr, och man 
trodde, a tt allt ont, alltså även sjukdom, 
skulle föras åt detta väderstreck för att 
förgöras.

En skildring från den s. k. Brunns
källan i Lövmarkens by i Söderbärke 
socken i södra D alarna kan få tjänstgöra 
som exempel på hur m an förberedde och 
genomförde firandet av trefaldighetshel- 
gen. Skildringen är häm tad u r Albert 
Eskeröds bok ”Årets fester” :

”Källan besöktes år 1898 av en av 
Nordiska museets tjänstemän och var då 
ännu i fullt bruk. Den låg i ett skogs
kärr med ung lövskog, omgiven av stor
skog och med en kolbotten intill. Då 
besökarna kom dit dagen före trefaldig- 
hetsaftonen, var källan delvis klädd till

högtiden med en färsk granrisbädd runt 
källan och björkruskor insatta i det om
givande stängslet, så a tt det bildades en 
fyrkantig lövsal. Över själva källan var 
en korsbåge av unga björkar och över 
den klädda grinden en båge av löv. I 
själva källan låg på botten en rund 
’granrisros’ och framför grinden var lagd 
en liknande. På kvällen före trefaldig- 
hetsaftonen lövades platsen färdig. U t
med stigen sattes en allé av unga björkar 
med en lövbåge vid öppningen. I kors- 
bågen över källan hängdes en kvast av 
blommor.

D et var mest ungdomen, som besökte 
denna källa och drack av dess vatten. 
Något offer tycks inte ha förekommit i 
mans minne. M an dansade inte detta år 
vid källan u tan samlades efteråt till 
dans på ett magasin vid Horns bruk.

Det var ungdomen från närliggande 
gårdar, som klädde källan. Redan på 
onsdagskvällen gick m an dit. Pojkarna 
öste källan och flickorna tvättade den 
ren med vatten, som man hämtade från 
annat håll. Granrisrosen lades ner, kvar- 
hållen av en sten, densamma år efter år. 
Före m idnatt skulle ungdomen gå hem. 
På torsdagskvällen rensade pojkarna bort 
det gamla granriset från platsen och nytt 
lades till en tjock, mjuk m atta. D et gick 
å t lika mycket som till en mila eller 
omkring nio lass. Flickorna plockade 
blommor, särskilt Caltha palustris, och 
band en stor krans. På fredagskvällen 
skulle källan lövas. Korsbågarna upp
sattes, staketet och allén gjordes i ord
ning. Sedan kransen hängts upp i kors- 
bågen över kallan, var allt färdigt och 
lämnades i fred till trefaldighetsaftonen.

Då samlades från både närbelägna och 
ganska långt avlägsna byar och gårdar 
i socknarna Söderbärke, Horn, Norrbär- 
ke, Norberg, Stora Tuna, Gustafs och 
Silvberg 300— 500 människor. Man vän 
tade till solnedgången, då källdrickning- 
en började. Det första vattnet ansågs 
’mest livgivande’ och de som kom senare 
ansåg, a tt 'blomman blivit drucken av 
vattnet’. Gamla och unga 'satt sorr

Nya vårmodet 
just inkommet. . .
Stor sortering i klänningar. 
Billiga strum pbyxor, 3 par 12: —

DA HLS E FT R .
Tel. 401 91

I t t LÄNSSPÅIBANKEN
DALARNA
— H E M M A B A N K E N

NITTIO KONTOR RUNT O M  1 DALARNA

ORSA tel 402 66. Exp.-tidsr månd.-fred. 9 .3 0 -1 5 .oo, torsd. även 15.oo-18.oo
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Skapande hobby -  
forma med fantasi
Teckna, måla eller dreja. Gör ba
tik, handtryck eller mosaik.

Kom in till oss. Vi har många 
roliga tips att ge dig.

SPRAi\<;SFÄIMJ% J U *
O R S A

Stenkul(or)
hos

”Klockars”!
Tel. 403 20

Nytt i Lego 
dockskåpsmöbler

Barbie ■ Album

Vårens nya

Mode-byxor
och

Denin-jeans
med utställd fo tv idd  
i flera kvalitéer och 

färger.

Storlekar från  
155 c-long.

Obs!
Även D  161  —  D  179

Ekipera med kvalité
t /b u i.  Å a k s s o n s

* / tEL. 40021 O R S A

skräddare’ vid källan och öste med sko
por, glas, näverkåsor eller burkar. På 
kolbotten invid källan samlades de som 
druckit, tog i ring och dansade till fram
åt kl. 11, då det bar av till andra dans
ställen.

Sedan de unga gett sig av, stannade 
de gamla kvar till framåt midnatt, tala
de lågmält om sina problem, om källans 
helande kraft och om de käppar och 
kryckor, som förvarats i Per Ers-gården 
efter krymplingar, botade av källans vat
ten. Och då de gamla gick hemåt hade 
de ofta en kruka vatten med sig för att 
dricka på trefaldighetssöndagen.”

Trefaldighetskällor finns också i Orsa 
socken. I fornlämningsregistret för sock
nen finns upptagna sju källor, där en 
säker folktradition talar om källdrick- 
ning vid trefaldighet. H är nedan följer 
en redovisning av dessa, vilka även är 
inlagda på vidstående karta.

Källa nr 1 är belägen norr om Skatt- 
ungbyn. Den är mycket jäm haltig. Det 
från källan avsipprande vattnet är kraf
tigt rostfärgat. Enligt uppgift av äldre 
skattungbybor besöktes den förr flitigt 
vid trefaldighet. Det skall även ha off
rats i källan för inte så länge sedan.

Källa n r 2 ligger några hundra meter 
öster om Hättbergs fäbod. Det är en 
ganska stor källa med sandtäckt botten, 
där man tydligt ser, hur vattnet porlar 
fram ur sandlagret. Den avrinner åt 
norr. U ppgifter finns om att källan skul
le ha använts enstaka gånger så sent som 
på 1930-talet.

K älla n r 3 finns vid Mässbacken ej 
långt öster om den s. k. Näsudden. Den 
har också sandtäckt botten och avrinner 
åt norr. U ppgifter anger, a tt källan an
vänts till omkring sekelskiftet. 1912 skall 
traditionen ha återupptagits av IO GT-

föreningen, som sedan uppehöll den
samma till omkring 1950.

Källa nr 4 är belägen alldeles intill 
södra sidan av gamla vägen mellan Skatt- 
ungbyn och Arvet i Ore socken samt 
mellan avtagsvägarna till Rutberg och 
Gravberg. Den avrinner å t nordväst och 
har möjligen utsatts för åverkan i sam
band med vägbygge. U ppgifter av grav
bergsbor anger, att källan använts fram 
till tiden för första världskrigets början.

K älla nr 5 finns ca 200 m eter öster 
om Bergetvägen räknat från en punkt 
350 meter norr om T runna vägskäl. Den 
är numera fodrad med cementringar och 
täckt av ett trätak. T runnabor uppger, 
a tt källan använts fram till sekelskiftet.

Källa nr 6 är belägen i Sundbäcks by 
och kallas ”Bäckegardskällan” . Den kan 
nu ej återfinnas, då den förmodligen växt 
igen. Den skall ha legat inne i lövslyet 
söder om nedfartsvägen (mellan Turist
vägen och Skeervägen) söder om Diger
bergets skola. U ppgifter berättar om hur 
folk hämtade vatten ur källan och drack, 
när de var sjuka. Som ”betalning” för 
vattnet brukade man kasta ett mynt i 
källan. Det berättas också, a tt folk var 
mycket rädda för a tt gå förbi källan 
efter mörkrets inbrott, då man kunde se 
ljus där och höra underliga ljud däri
från. Enligt uppgift av Gubb Olof lär 
det ha ”trulla förfärligt” vid källan.

Den sista och sjunde källan är egent
ligen inte en källa i egentlig bemärkelse. 
Cirka 150 meter väster om bron, som 
leder från Mässbacken över till flygfältet, 
finns i norra älvstranden en plats, där 
vatten på flera ställen rinner fram ur 
älvbrinken. V attnet är järnhaltigt. En
ligt uppgift rodde man trefaldighets- 
aftonen från Mässbacken över älven och 
drack. Traditionen bröts omkring 1890 
efter en stor skogsbrand i området.

Beträffande källorna i Skattungbyn 
och vid Näsudden i Mässbacken har tra 
ditionen med källdrickning återupplivats 
under senare år.

Avslutningsvis kan påpekas, a tt källor 
med tradition om källdrickning vid tre
faldighet ejler midsommar är upptagna 
i fornminneslagen såsom skyddade fasta 
fornlämningar och får således ej utsättas 
för åverkan. O. Ln

A llt måleriarbete vid repa
ration eller nybyggnad ut- 
föres om sorgsfullt och till 
humana priser.

G. Holmströms Måleri
Stensgatan 7, Orsa. Tel. 402 35
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Orsa på 1850-talet av Hj. H—n.
En herre vid namn Joh. A. Berg 

utgav på 1850-talet ett bokverk med 
titeln "Sverige framstäldt i taflor". Där 
fanns även en ”tafla” från Orsa. Det 
är en bild med utsikt från Digerberget 
mot Kyrkbyn. Den finns på flera stäl
len i Orsa, bl. a. på kommunalkontoret. 
Den finns för övrigt bra återgiven i 
Allhems förnämliga bok "Dalarna”, 
som utkom 1971 och som torde finnas 
i många hem i Orsa. Slå där upp si
dan I I 25, så hittar du ”taflan"  över 
Orsa samt de tre övriga bilderna från 
vårt landskap, vilka fanns i Bergs år 
1856 utgivna bokverk (från Avesta, 
Hedemora och Stjernsund).

Under arbetet med skolans arkiv har 
jag hittat texten till bilden över Orsa.

D et står där, att kyrkan "på sista 
åren fått ett nytt torn". Tornet blev ju  
färdigt ar 1853, så det stämmer bra. 
Det står också, att ”Skattunge kapell
kyrka är under sista årtiondet nybyggd 
av sten”. Den blev färdig 1839. Många 
av oss äldre minns nog 100-årsjubileet 
år 1939.

Så här lyder sockenbeskrivningen:

”Orsa socken, hvilken har sitt namn 
af den härigenom löpande Oreån, är 
troligen en af de äldre bebyggda trakter
na i öfre Dalarne, ehuru man i efter- 
lemnade handlingar icke finner dess 
nam n förrän i ett köpebref af 1325, der 
en Olavus, Rector ecclesiae Orosum, fö
rekommer. Ända till 1607 var Ore annex 
till detta pastorat, som oaktadt denna 
betydliga förminskning sedermera dock 
upptager 22 qvadratmil. En af dess kyr
koherdar, h :r Sten, har genom sin del
aktighet i Daljunkarens uppror förvarat 
sitt namn till efterverlden; ehuru gripen 
1527 och ställd till ansvar skall han 
hafva blifvit skonad till lifvet. En half 
mil från kyrkan finnas några obetydliga 
lemningar efter Orsa skans, hvilken 1657 
uppkastades i och för afvärjandet af 
Norrmännens befarade infall och seder
mera 1677 på Karl X I:s befallning 
iståndsattes för a tt derefter småningom 
förvittra. Sistnämnda år yppades äfven 
i denna socken det bedröfliga trolldoms- 
väsendet, ehuru ej i så hög grad som i 
Mora, der äldre qvinnor brändes knipp- 
tals utm ed elfstranden, hvarest platsen 
för deras bål ännu kan utvisas. Orsa, som 
med Skatunge kapell utgör ett konsisto- 
rielt pastorat af 2: dra klassen med cirka 
4,500 innevånare på en areal af 529,439 
tunnland, hvaraf 35,000 sjöar och kärr,

skall fordom hafva varit vida mer be
bodd, och förmenas digerdöden hafva 
varit en af de mest inverkande orsaker
na till denna minskning i innevånarnes 
antal. På de aldrasista åren har härstä- 
des en allvarligare kyrkoschism uppstått, 
hvilken, oaktadt flera vidtagna, mer och 
mindre kloka, åtgärder, synes tyvärr allt 
mer gripa omkring sig.

Derigenom att den rådande jordm å
nen är sandmylla, blandad med något 
klctppur och kalkten, är bördigheten här 
något större än i de öfriga socknarna af 
Ofvan-Siljans fögderi. Men åkerbruket 
är dock så inskränkt, a tt det ej på långt 
när förslår till innevånarnes uppehälle, 
hvarföre dessa måste vara betänkta på 
andra utkomstkällor. Den egentligaste 
och förnämsta bland dessa är slipstens- 
tillverkningen. Vid Kallmora och Åber- 
ga byar finnes ett mäktigt sandstenslager, 
hvari ett betydligt antal slipstensgrui''or 
bearbetas. Stenen består af tvenne slag; 
det ena, lösare, rödaktigt och rätklufvet, 
faller sig lättare i arbetet både a tt bryta 
och hugga; det andra, nästan grått och 
mindre klyftigt, är svårare och mindre 
tjenligt a tt använda. I och för grufvor- 
nas bestånd samt arbetets afsättlighet 
äro vissa stadgar öfverenskonma och i'ö- 
reskrifna, så att hvarje bonde ej eger 
a tt bryta mer än ett visst kubikm ått och 
dessutom är vid vite hindrad att till salu 
utbjuda odugliga arbeten. O aktadt på 
sednare tider all stenhuggning varit för
bjuden i boningshus och ladugårdar, 
u tan endast tillåten i serskilda, dertill 
bestämda stugor, har detta visserligen

indrägtiga och för allmogen nästan oum
bärliga näringsfång bedröfliga följder 
och inverkningar på dess helsa och lifs- 
längd. Så väl det tunga arbetet i sjelfva 
grufvorna och det iskalla vattnet der- 
städes, hvilket utgör arbetarens dryck, 
som ock synnerligast det under hack- 
ningen af stenarne inom de trånga stu
gorna inandade slipstensdammet verka 
så förstörande, a tt man anmärkt, det de 
äktenskap, som genom döden upplösas, 
till trefjerdedelar komma af mannens 
död. Derföre är äfven slipstenslungsot 
den vanliga benämningen på dessa inom 
denna socken så ofta förekommande 
bröstsjukdomar, hvilka merendels före 
det 30:de året skörda sina offer. —  I 
Myr-, Loven- och Lösanbergen anträffas 
äfven lerskiffer, sjm  användes till bryn- 
sten.

I  Elf dalen, Mora, Sollerö, W enjan 
och Orsa talar allmogen sinsemellan det 
gamla dalspråket, och hvardera socken 
har sin serskilda dialekt eller ”socken
mål”, ehuru Sollerö- och Wenjansmålen 
i det närmaste sammanfalla med Mora- 
målet. Skillnaden emellan de öfriga är 
icke obetydlig, emedan cn stor mängd 
af ord och benämningar, äfven på de 
vanligaste föremål och redskap, äro all
deles olika, hvarföre de serskilda socken- 
boarne knappast skulle kunna förstå 
hvarandra, om de icke emellanåt togo 
sin tillflykt till svenskan, som af alla be- 
gripes och talas ganska väl, möjligen 
med undantag af äldre qvinnor och 
smärre barn, som icke varit utom socken- 

Forts. å sid. 13.

Handla hos

OK
Återbäring på alla 
köp!
Orsa, tel. 402 80 
Noppikoski, tel. 830 35

Det är dags att plantera om hemmets växter!
Vi har jord -f- blomkrukor (även stora).

B EGONIA och GLOXSINIA knölar i sorterade färger. Trädgårds- 
fröerna har kommit. Kom till oss med Era planteringshekymmer så 
får N i fackmässig hjälp.

sr
interflora

Å. Levenius Blommor i Orsa AB Tei. affären 40092
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Det var på den tiden... 
Ur N äsnissa Olof Samuelssons uppteckningar

TILLSYN AV GÄRDESGÅRDARNA

Liksom inägorna voro även gärdes- 
gårdarna uppdelade i en nära nog oräk
nelig mångfald smådelar. V arje gård, 
gärde, änge och kålland m. m. voro av
gränsade från varandra med gärdesgår- 
dar. Enahanda var förhållandet med alla 
gator, vilka till skillnad från inägorna 
voro utmark. Liksom vägarna och ga
torna hade ock gärdesgårdarna tillkom
mit u tan  någon som helst plan. Nybygga
ren hägnade omkring den gårdstomt el
ler det gärde han fått insynat på utm ar
ken, och dessa hägnader bibehöllos även 
sedan nästa nybyggare fått vissa mark
områden insynade invid den förra för 
samma ändamål. Men underhållet av 
denna mångfald gärdesgårdar tog helt 
naturligt mycken tid i anspråk.

I tidig morgon lades stängselvirket på 
lämpligaste kördon, som fanns a tt tillgå. 
Hästen spändes för, och färden ställdes 
till den gärdesgård, som låg närm ast till, 
där befintliga brister avhjälptes. D ärpå 
fortsattes färden till närmaste del, där 
samma arbete upprepades. På enahanda 
sätt fortsattes arbetet till middagen, då 
virket enligt beräkning vanligen tagit 
slut. På e. m. upprepades samma historia, 
och den ena dagen var den andra lik. 
Om husbonden under hemfärden på 
kvällen tillfrågades av de honom med
följande, mer försigkomna barnen, som 
burit virket någon bit och slitit i vidjor, 
stänger och slanor, så det värkte i fing
rarna, hur långt det pinsamma arbetet 
fortskridit, fingo de till svar, a tt endast 
början var gjord.

H U M LEOD LING EN

I orsamålet uttryckes ordet odling 
med ”olla” och vårarbetet med humlen 
”stöng umblån” , samt bärgningen ” ta 
umblån” . D enna hushållsvara var all

Tel. 402 08

män och odlades på humlegårdarna 
(umbölgardömå), vilka anlades invid 
husväggar, ettdera inne på gården så 
långt utrymmet där tillät, eller invid 
gårdsbyggnadernas utsidor. Sedan torven 
(sward’n) bortskaffats, ditfördes rester
na efter uppruttnade träd till ett djup 
av cirka tre dm, i vilken bädd humlens 
rötter nedmyllades. Åt utsidan till om
gärdades bädden med ett varv större ste
nar. Sist utlades på bädden småtall och 
kvistar, varmed getternas fodergivor ut- 
drygats under vintern. En sådan påfyll
ning ditlades varje vår, vilket var den 
enda ans och vård humlen behövde.

Stängningen utfördes på våren, då det 
kraftiga rotsystemet skjutit upp de första 
skotten, varvid långa, smala stänger ned- 
stuckos i humlegården med cirka en fots 
mellanrum. U nder sädesbärgningen var 
humlen mogen. D å togos stängerna ned, 
och humlekottarna (um böltuppor) av
plockades i korgar samt torkades i såll.

Humlen användes som tillsättning vid 
brygd av svagdricka, vilket i sin tu r all
tid tillhandahölls vid festliga tillfällen 
såsom bröllop, timmerkalas och barndop 
m. m., varjäm te drycken i stor utsträck
ning fick ersätta mjölken såväl vid mat
lagning som ock i kosthållet för övrigt.

För den humle som kunde avvaras 
fanns god avsättning på M ora marknad. 
A tt den var uppskattad bestyrkes ock 
av det förhållandet a tt den ingick i ut-

Skolfilmföreningen av Hj. H—n.
Föreningen har hållit ombudsmöte. 

Det är nu bara Orsa och Ore, som är 
medlemmar i föreningen. Sedan Våm- 
hus uppgått i Mora, ville ej denna stor
kommun betala årsavgift för Våmhus 
u tan krävde, a tt föreningen skulle in
betala Våmhus andel i filmarkivet till 
storkommunen, vilket också skett.

Vi trodde, a tt det skulle bli samma 
historia med Ore och Rättvik. D ärför 
blev vi glatt överraskade, när Ores rep
resentanter vid ombudsmötet förklarade, 
a tt de räknade med a tt fortfarande få 
vara med och att Rättvik nog skulle be
tala deras medlemsavgift. Så har nu ock
så skett.

Styrelsen består nu av K nut Edmar
ker, Orsa, ordförande, Bo Wallner, Ore, 
vice ordförande, Hj. Hedman, Orsa, 
sekreterare och kassör, Bertil Wenngren, 
Ore och Sven Lilja, Orsa.

Filmarkivarie är fortfarande Gustav 
Montelius, som nu har 121 filmer att 
sköta. 570 filmer har utlånats under året, 
varav 548 till skolorna i Orsa och 22 
till Ore. Orsa har 18,3 lån per lärarav- 
delning och Ore 3,7.

Två nya filmer skall inköpas, näm 
ligen ”Jordbruk och industri i Danm ark” 
och ” Island, de varma källornas ö” .

Enligt förslag vid ombudsmötet och 
senare beslut i styrelsen skall förening
ens försäkringar flyttas över till D alar
nas försäkringsbolag. H j. H — n.

skylderna, vilka av gammalt erlades in 
natura.

Lagstadgat åliggande för bönderna att 
hålla humlegårdar upphävdes först år 
1860.

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

O m besörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud fö r Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan

Vi har Star!
D E N  R IK T IG A  SE G L A R S T Ö V E L N  F R Å N  F IN L A N D

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32
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När vi sitta i vår 
bänk . . .

U TFLY KTEN

En dag då jag och Marie lekte, skulle 
vi på utflykt. Vi hade med oss en liten 
ryggsäck med choklad och smörgås i. 
Vi gick långt in i skogen och hittade en 
gran, som grenarna hängde ner från. 
D är inne satt vi och drack vår choklad 
och åt våra smörgåsar. Då vi ätit gick 
vi hem. Då vi kom hem, var klockan 
redan fem.

Marita Friberg, 
åk 4

SIM TÄVLINGEN I ORSA

N är det var simtävling i bassängen 
var det en solig dag. Hela skolan var 
och tittade på.

Pang, sa det och några av flickorna 
hoppade i vattnet. Sen blev det pojkar
nas tur. Pang, sa det. Det var bara en 
pojke i vår klass som var med. Anders 
heter han. Sedan var det några andra 
pojkar som också var med och tävlade. 
Anders vann. Per Haider var också med. 
H an gick i vår klass i ettan, men nu har 
han flyttat till en annan skola.

Solveig Sandvik, 
åk 2

Teckning: Helen Knutsson, 
åk 6

M IT T  AKVARIUM

Jag fick m itt akvarium på dubbel
helgen hösten 1972. Vi köpte inte akva
riet, det har stått i källaren med till
behör och allt sedan pappa hade det 
igång. D et är ett 45 liters akvarium så 
det är inte så stort. V äxter och fiskar 
fick jag köpa billigt utav vår granne. 
Nu har jag haft akvariet i ett och ett 
halvt år. Jag brukar göra rent det med 
en algskrapa och en sughävert, de är de 
viktigaste sakerna man behöver till det. 
Fiskarna jag har heter Praktbarb, Scala- 
ré, Kardinalfisk, Svärdbärare, Algätare, 
Blågurami. De är omkring 25 stycken.

Annelie Brandt, 
Åk 6 b

EN RESA

En dag åkte jag, Anna-Karin och 
Anna taxi till flygplatsen och såg när 
folket steg av planet. D å kom en gubbe 
och sa: Vill ni åka med planet? Ja, 
men vem ska betala då? D et ska jag. 
Så klev vi på planet. Nu bar det iväg 
och vi såg hus som såg u t som leksaks- 
hus. Nu kom vi till Afrika. D är såg det 
varm t ut. På kvällen gick jag  ut. Då 
kunde jag inte hitta hem. D å gick jag 
och lade mig under ett träd  och som
nade. På morgonen var det 10 stycken 
apor bredvid mig. De låg lika-dant som 
jag, men sen kom en huggorm och högg 
en av aporna i benet. Jag lade apan 
i filten som jag haft med mig. Sen gick 
jag och gick så kom jag hem och gav 
apan en spruta så blev den bra och så 
sprang aporna sin väg. D ärefter skulle 
vi åka hem men då startade inte motorn. 
Då åkte vi buss en bit sen tåg, taxi och 
flyg. N är vi hade åkt i fyra veckor kom 
vi hem igen. Det var bra borta men 
hemma bäst.

Madelen Hansson, 
åk 2

NÄR V I SPELADE BRÄNNBOLL

Det var en som slog u t bollen på 
plan. En i utelaget skulle kasta bollen 
tillbaka till brännaren och kastade så 
snett a tt bollen ham na bland cyklarna. 
Då kunde den som slog bollen springa 
in och på det kastet förlorade vårat lag 
lite poäng. Men kul var det i alla fall. 
D et var en pojke som sköt så långt att 
han varvade på sitt slag. Jag var särskilt 
bra.

Ove Sjödahl, 
åk 2

-fr G y n n a  

i  Skoltidningens 
i r  annonsörer!

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Villa-
och husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

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

FÖR
HEMMET...

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

r  *\
Luxor

Radio ■ TV
______________________

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns Elaffär
Orsa
Tel. 401 50, bostad 40203, <‘.21 20
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Stor sortering 
i vårens nyheter!

BARNGARDEROBEN
Tel. 402 19

Advokaten 
Curt Carlström

MORA
Kyrkogatan 6 

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

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
M O R A , tel. 100 00

Till Eder tjänst i 
Holen och Mässbacken!

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

Bleeding 
manchester och 
denim
Redan nu har v i stor sortering 
av jeans, jeans-jackor och ko
stymer i bleeding manchester 
och denim.

Urval 4 Kvalité ^ Service

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

ÅR 2000

Jag heter Sonja och är 39 år. Nu ska 
jag berätta, hur jag har det. Jag har 
adopterat tre barn från Korea. Vi har 
uppmanats a tt adoptera barn i stället för 
a tt föda. Det är nästan inga, som föder 
barn nu för tiden. För många år sedan 
kom ett chockbesked att oljan och ben
sinen var slut. Nästan alla fabriker har 
slagit igen. M an har renat sjöar och 
planterat skog. Nästan alla människor 
har flyttat från staden och u t i skogen 
och på heden. D it har jag  också flyttat. 
V åra hus är små och gjorda av ris och 
trädgrenar. Vi bor i små byar med några 
hundra människor. När vi ska någonstans 
så åker vi med kanoter dit. För man har 
byggt ett nät av kanaler och floder. För 
några år sedan hotades vår jord av öde- 
läggelse. Det var ett stort moln av gift, 
som for fram. Det var full panik på ga
tor och torg, när de fick höra det. Men 
som tu r var, så hade en uppfinnare upp
funnit någon sorts dammsugare, som sög 
upp molnet och alla gifter på jorden. 
Gifterna förstördes av maskiner. Alla 
blev förstås väldigt glada. Men sedan 
började man tänka om. Om man skulle 
förstöra alla bilar, så skog och rena sjöar, 
så skulle det bli bättre. Och det blev det.

Vi går aldrig på bio eller ser på TV. 
Vi har heller ingen radio. Men vi är gla
da ändå, för vi brukar dansa och sjunga 
var fullmåne.

Livet här i byn är inte ensidigt som en 
del skulle tro. Vi har land a tt sköta, ett 
hus a tt se till och det räcker för mig. 
Det är också marknad här en gång i 
veckan. Vi bybor säljer varor. V år kung 
Carl den X V I bor i en stor by 10 mil 
härifrån. Han har heller inga egna barn, 

'm en lian har adopterat en arvprins. Min 
man är naturvårdare och har hand om 
en liten del skog. En gång blev vi hem
sökta av rövare. K arlarna gjorde ett 
uppbåd, och kan ni gissa vilka det var. 
Det var Shejk Alabalakon, en stor ex
portör i olja, Palme, prins Konstantin 
och Annamaria. De grät och erkände, att 
de hade rövat från några byar. De hade 
rövat för a tt de var olyckliga. Jag som 
trodde a tt alla var lyckliga. Så jag hade 
fel.

Sonja de Vreeze, 
åk 6

I SOMRAS

I somras har jag varit i en sommar
stuga utanför Sundsvall och badat i Bot
tenviken. D är var det saltvatten, och 
jättestora vågor, som slog in från Fin
land.

Susanne Melin, 
åk 4

Teckning: Anna-Lena Mårts, 
åk 4

Teckning: LU FFARE F IR A R  PÅSK av 
Ove Persson, 

åk 4

Teckning: HÖ R R U  V E T  D U  O M  A T T  D E T  Ä R  
P ÅSK  NU? av 

Catarina Orsén, 
åk 4
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Orsa på 1850-talet Forts, från sid. 9.

gränsen. M ärkeligt är bibehållandet i 
Dalskan af en myckenhet sedan långa 
tider alldeles förlorade böjningsändelser 
samt äfven ord och ordrötter, som nu 
endast kunna återfinnas i fornålderns ri
ka isländska litteratur. Såsom ett spräk- 
prof på Orsadialekten må här anföras 
den bekanta folkvisan, ehuru något för
svenskad, hvars vackra melodi och egna 
ord just i denna socken hafva sin upp
rinnelse:

Kristallen den fina, som solen månd 
stjina,

Som stjernora blankas i stjin.
Jag voit af en flicjca, rätt ärlig 

och kärlig
Uti denna vår bi.
Ack, um voi kum till älskogsblomma:
Om du vore vännen min och 

aldrakärestan min,
Fer reda, reda roser, fergillande 

guldskrin.

Moderkyrkan har på sista åren under
gått en betydlig reparation och blifvit 
försedd med ett nytt torn, hvarigenom 
den nu är en af Dalarnes vackraste hel
gedomar med sina ståtliga stjernhvalf 
och smäckra pelare. Äfven Skatunge ka
pellkyrka är under sista årtiondet ny
byggd af sten och i all sin anspråkslös
het rä tt vacker, der den ligger på höj
den och skådar u tåt Skatungsjön.

Inom socknen och nära Skatungen vid 
Ore-elfven befinnes Fredshammars jern- 
bruk med 7 härdar och 4 ham rar samt 
3000 skeppund privilegierad tillverkning 
af eget tackjärn från Jekholms och 
Bäcka masugnar, af hvilka den sednare 
ligger utmed Orsasjön, den förra deremot 
i Rättvik. Verket är för närvarande till
hörigt brukspatron C. H. Johanssons 
konkursmassa; vintertiden transporteras 
jernet på släda till Gefle, men sommar
tiden på fartyg öfver Siljan och utför 
elfven till Båtsta, hvarifrån det sedan 
forslas till Westerås.”

H j. H — n.

M IT T  KÄRASTE D JU R

M itt käraste d jur heter Snobben. Han 
älskar falu-korv och socker så klart. 
Doggy brukar han få på kvällen. När 
han äter har han nästan allt på golvet 
som hundar brukar göra.

H an har e tt alldeles eget skåp. M atte 
är det käraste han har. Alla i familjen 
tycker mycket om honom. I lördags var 
pappa i skogen med Snobben. Då fick 
de en hare. D å var Snobben jätte-mallig. 
H an trodde han hade varit duktig.

Eva-Britt Wallin, 
åk 3

V IL K E T  ÖDE M IN  BÄSTA VÄN
Just i starten 
fick alla farten.
Hans-Erik tappa skidan 
så den gled åt sidan. 
Bindningen var lös 
svenska folket rös.
När sen skida nummer två 
inte heller sitter på 
flög medaljen i det blå. 
Östtyskland vann 
först i målet hann, 
där dom medaljen fann.

Monica Spännar, 
åk 5

EN SPO R T D IK T
Basket bra 
fast hockey bäst.
M en i rugby är det värst 
för där slåss man mest. 

Mats Gustavsson, 
åk 6

M in bästa vän heter Christer Persson. 
H an har vitt hår och fräknar på  näsan. 
H an är 8 år och går i klass 2 b i Kyrk
byn. Jag och han brukar leka nästan 
jäm t. Vi spelar fotboll och tennis och i 
bland cyklar vi. N är det regnar då är 
vi inne. T idigt på lördagsmorgonen går 
vi u t och fiskar.

Niclas Hansson, 
åk 3

M IN VÄN

Vi skrattar båda två.
Syskon har vi små.
Spelar på gitarr, gör vi båda två.
Och bygger inredningar, som inte är så 

små.
A tt cykla gillar vi båda två.
Utflykter gör vi då och då.

Åsa Frick, 
åk 6

ORSA
Telefon 420 20 

ORSA

Stackmora Blommor i Orsa AB
D. och E. Bengtsson • Tel. 418 40, bost. 420 98 

Snittblommor • Krukväxter ■ Binderier

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

D e t  e n d a  r ä t t a
lå t  Jretins t v ä t t a . . .
ORSA, tel. 403 79 

Vi erbjuder:
Kem-tv ätt, Matt-tvätt, Skinntvätt, Industri
tvätt, Pressningar. Reparationer o. ändring
ar utföres. Uthyrning av skyddskläder. bärg
ningar. Konststopp.

Snabbhet • Resurser • Kvalitet

interflora

418 40

KÄTTING
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Orsa Trafikskola
— Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

A N 11E BS MÅ S
Wn/iWJ® m k]JuW i'

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas 33- Fönsterglas 

Inramningar

Överord? Inte alls. När jag valde 
spånskivor från Orsa Plattfabrik för 
huset fick jag ett material med många 
goda egenskaper. ORSA-PLATTAN 
är lätt att bearbeta med vanliga 
handverktyg, och uppsättningen går 
fint med hammare och spik. Den slä
ta ytan ger bra resultat för både mål
ning och tapetsering.

Aktiebolaget

Orsa Plattfabrik

M IN  FLYGRESA T IL L  
HELSINGFORS

En dag när jag kom hem från skolan, 
hade jag fått ett brev från Länsspar- 
banken i Falun. I brevet stod det, att 
jag hade vunnit en resa till Helsingfors. 
Gissa om jag blev glad! Det var en 
tävling i samband med sparbanks-veckan. 
D et var 70 st. från hela D alarna som 
hade vunnit samma resa. Vinsten var en 
flygresa från Dala Airport i Borlänge 
till Helsingfors och tre dagars vistelse 
där. D et lät så spännande, men jag 
visste inte om jag vågade åka ensam. 
Men när jag läste deltagarlistan såg jag 
a tt det var en till från Orsa, och det 
var K arin Finnpers i Finnpers Skoaffär. 
M amma och jag träffade tan t Karin, och 
hon ville gärna, a tt jag och hon skulle 
åka tillsammans. Jag  gick och väntade 
tills vi skulle åka fredagen den 9 no
vember. Kvällen innan gick jag och lä
de mig tidigt, men jag var nog lite ner
vös, för jag hade svårt a tt somna. Kloc
kan ringde 4 på morgonen, och då gick 
jag upp. Nu skulle resan äntligen börja. 
Pappa körde oss till Borlänge. Vi skulle 
samlas 7.15 och planet gick kl. 8.00. Jag 
kände mig nog lite nervös, när jag kom 
till flygplatsen, men när jag kom upp på 
planet, var det inte så hemskt som jag 
trodde. Flygresan var jättekul. Vi hade 
fint väder. Vi flög ovanför molnen. Det 
var som ett fjäll-landskap. Resan tog 
en knapp timme. N är vi hade landat i 
Helsingfors, åkte vi u t på en sightseeing- 
tur. Vid 12-tiden kom vi till hotellet, 
som heter Hesperia. D et är Helsingfors 
nyaste och finaste hotell. Vi bodde på 
sjunde våningen och hade fin utsikt över 
Helsingfors. På eftermiddagen var vi ute 
och tittade i varuhusen och handlade. 
På kvällen blev vi b judna på en jä tte
fin middag. Det blev väldigt sent, och 
jag var jä tte trö tt när jag äntligen kom 
i säng. Det var tu r a tt mamma och pap
pa nästa morgon ringde och väckte oss, 
annars hade vi sovit över frukosten. Ef
te r  frukosten gick vi u t och köpte pre
senter. T ill mamma och pappa köpte jag 
ett fint glas-fat. I Finland finns ju så 
fint glas. Jag köpte också presenter åt 
mina syskon och mormor och morfar. 
Till mig själv köpte jag  en silversked 
och en vimpel. Hotellet vi bodde på låg 
på Mannerheimsgatan. D är fanns en sta
ty på en som hette M annerheim, som 
vi gick förbi när vi gick u t på stan. När 
vi handlat färdigt var det dags att gå 
hem till hotellet och äta middag. Vi 
fick kyckling och glass. D et var jätte- 
gott. Före middagen hann jag  simma en 
stund i hotellets egen swimming-pool, 
som var jättefin. På kvällen var vi på 
Svenska teatern och såg Markurells i

Wadköping. Det var ganska roligt. Det 
blev inte så sent, men jag var ändå 
väldigt trött, för jag hade gått i så m ånga 
affärer under dagen. Jag  somnade som 
en stock. Nästa dag skulle vi resa hem. 
M en före hemresan skulle vi hinna med 
mycket. Vi lämnade hotellet vid mid
dagstiden för a tt åka buss runt i Helsing
fors och se oss omkring. U nder bussresan 
åkte vi förbi president Kekkonens hus. 
Vi besökte också en stenkyrka, som var 
insprängd i ett berg. D et var den ovanli
gaste kyrka jag sett nån gång och fin 
var den. V i tittade också på Sibelius 
monument. Efteråt åkte vi på ett kondi
tori och drack saft och åt bullar. Det 
var fin utsikt där uppifrån. Sedan åkte 
vi och tittade på gammal bebyggelse. 
N är vi hade gjort det, var det ganska 
sent, och det var tid a tt äta middag. När 
vi hade ätit, var det dags att tänka på 
hemresan. Vi tog buss till flygplatsen. 
Planet skulle gå kl. 21.00 finsk tid. Det 
var en fin flygresa nu på kvällen. Det 
var klart väder och vi såg alla ljusen 
över Helsingfors. Men när vi kom över 
Sverige var det mulet, och vi landade 
i Borlänge kl. 21.00 svensk tid i snö
väder.

På flygplatsen mötte mamma, pappa 
och mina syskon.

Så var vi hemma igen efter en rolig 
och spännande resa.

Lena M ohlin. 
Åk 4 a

Teckning: Eva Björklund, 
åk 4

L i och Lo på utflykt.

Teckning: Eva Masser, 
åk 1
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Avdragaren  BeO  (Patent) 

Påpressningsdon 
Sm ide & Mek

CF CARLS s o n  AB
ORSA • Tel. 401 88, 419 11

F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

©

Medlem av Sveriges Konditor- 
förening och Tårtförmedlingen

BECKMANS TRYCKERI AB 
Tel. 402 47

Byggnadssniclcerier
Inredningar, Trappor, Listverk 

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÄ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

för industri, bygge och jordbruk

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

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

Byggnadsplåtslagerier samt alla 
övriga slag av plåtslageriarbe

ten utföres

GUMMI-
verkstad
O Bilringar 
o Batterier 
® Bensin 
® O ljor

Orsa
Ringcentral
A If Andersson

Tel. 403 55

Julpristävlingen
Julnumrets pristävling hade lockat ett 

20-tal läsare a tt sända in sina svar. U pp
gift 9 har tydligen vållat svårigheter. En 
del har skrivit ” trast” i st. f. ” gjuse” . 
Men den ritade fågeln liknar väl knap
past en trast, eller hur?

De rä tta  svaren är i nummerföljd: ti- 
bast, Uruguay, orm tunga, magmun, 
Apollo, Paris, lilja, siklöja, gjuse, Burma, 
Gnosjö och tussilago.

De först öppnade rä tta  lösningarna 
hade insänts av:

Kerstin Berggren, Hansjö
Birgit Nissa, Gävle
Sture Backlin, Södertälje
Grå Svea Andersson, Hansjö
Elsa Johansson, Torrvål

Hj. H — n.

Rättelse
På sid. 8 i föregående nummer före

kom två historier av Ernst Grandell. En 
läsare har anmärkt, a tt rubrikerna på 
båda historierna är felaktiga i tidningen.

Tyvärr har han rä tt beträffande den 
ena. Det ska naturligtvis vara ”soträr” i 
st. f. ”sottär” . Icke orsamålskunniga bör 
kanske få veta, att ordet betyder sötare 
(i pluralis).

Däremot kan jag inte h itta  fel på den 
andra rubriken. Läsaren m åtte inte ha 
orkat läsa historien till slut. ”Kors för 
trollen” skulle ju  läsas bakvänt för att 
göra riktigt god verkan, och då blir det 
”Trull fär köss” . H j. H — n.

I SOMRAS
En dag i juli fick ja  g ett får, som 

heter Hums.
Vi har andra får också. Sju stora får 

och två lamm. De små lammen heter 
T ina och Pontus. De små bara springer 
ut utanför stängslet i ett kör.

Jag  får lov att gå och jaga in dem då.
Lotta M odin, 

åk 4

SJÖRÖVARJAKTEN

En gång var Erik och jag ute på sjön 
och letade efter sjörövare. N är vi var 
m itt ute på havet såg vi en båt. Vi såg 
de som var i båten, det var sjörövarna. 
Vi rodde så fort vi kunde. N är vi var 
långt borta så såg vi ett flygplan. Det 
var pappa och poliserna. De var också 
efter sjörövarna. Sjörövarna var långt 
borta. Vi fick åka med dem i flygplanet. 
Vi såg sjörövarna och fick fatt i dem 
i alla fall.

Torbjörn Ivares, 
åk 3

I SOMRAS

Det var den 18 augusti. Vi var vid 
Ljördalen i Norge. Vi skulle fiska i Ljöra 
jag, Mats och pappa. Vi kom dit på 
eftermiddagen. Vi lade in våra grejor i 
baracken, som vi hade lånat. Vi gick 
på stigen ner till älven. N är vi fiskat en 
stund, skrek Mats: —  En bäver! Bävern 
satt på stranden. Den dök efter en stund 
Vi stod länge kvar och tittade, men den 
kom inte upp. Vi fortsatte neråt älven, 
efter ytterligare en stund.

Lars Moraeus, 
åk 4

M IT T  KÄRASTE D JU R

M itt käraste djur är svart och vit på 
hakan och magen. Han heter Rickard. 
H an är väldigt lekfull. Ibland ligger han 
i sängen och sover. H an är en katt.

Rickard bor hos mormor för det är 
inte bra för katter att bo i hyreshus.

Lars Frisk, 
åk 3

Karin Dahls 
Frisérsalong

Glöm värmen!
Med automatik kan Ni glömma 
värmen! Det finns automatik för 
varje panna oavsett bränsle. Spar 
tid och pengar åt Er. Automatik ger 
jämn och rätt rumsvärme. Vi hjäl
per Er välja rätt och installerar 
snabbt!

M  wesströms ws
Orsa, tel. 0250/409 25 växel
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ORSA SKOLTIDNING

Skolnytt
Den nyvalda skolstyrelsen har haft sitt 

första sammanträde och därvid förrättat 
en del val.

Sekreterare i skolstyrelsen är skolchefen 
Olle Bjärkmar.
Beredningsutskott utgör ordf., vice ordf. 
och sekreteraren.
Biblioteksråd är M argit Lundin, Kjell 
Enmalm, Elisabeth Melin, Allan Berg
lund, Sven-Erik Green, skolchefen, 1 :e 
skolbibliotekarien samt skolbibliotekari
en vid Orsaskolan.
Skolmåltidskommitté är M ari Wulff, Ol
ga Larsson och Berit Ors. 
Gymnasieskolans samarbetsnämnds skol
styrelserepresentanter består av Inga-Lill 
Loman ordf., Sven-Erik Green v. ordf. 
Företagsnämndens skolstyrelserepresen
tanter är K nut Edmarker, Sven-Erik 
Green, Berit Ors samt rektorerna. 
Tillsynsman för de olika skolorna: 
T runna: Balter Anders Jonsson 
Digerberget: Torgny Edman 
Skattungbyn: Erik Bengtsson 
Kallmora: Gösta Lovar 
Övriga skolenheter: resp. tillsynslärare 
Sporthallskommitté är Rolf Eklund, Uno 
Ållebrand, Gustav Montelius och Sven- 
Olof Andersson.
Vuxenutbildningsrådets skolstyrelserep
resentanter består av Sven-Erik Green, 
Rune Sahlin och skolchefen. 
Skolstyrelsen sammanträder som regel 
första tisdagen i varje månad.

SKOLPERSONALEN
U nder vårterminen är speciallärare 

Christina H jelte tjänstledig för studier 
och som vikarie har anställts nyexamine
rade småskolläraren Inger Rahm, Ors- 
bleck.

Vid Orsaskolan har adjunkt Lars Öst
lund slutat sin anställning i samband med 
årsskiftet och flyttat till Rättvik. Som 
efterträdare har anställts ämneslärare 
Bertil Borbon, Orsa.

I Hansjö skola har Elin Söder slutat 
som vaktmästare och skolmåltidsbiträde 
i samband med höstterminsavslutningen 
efter trettio års tjänstgöring. Hon av-

Åk 6 Stackmora
Från vänster: Marianne Löhf, Patricia Ryf fé,  Kerstin Slottpers, Hans-Olov Bälter, 
Per Hedman, Dan Bengts, Jan-Erik Mängs. Lärare: Kjell Enmalm

tackades avslutningsdagen av ordföran
den och föregående och nuvarande skol
chefen.

Till efterträdare har skolstyrelsen ut
sett K arin Nääs.

På skolkontoret har den efter Anna- 
Greta Hallgren vakanta skolassistenttjäns- 
ten tillsatts med M argit Liljeberg, som 
vikarierat på tjänsten i över ett år.

Orsaskolcin och gymnasieskolan reste den 
21.2 1974 med extratåg till Falun och 
besåg den för Sverige mindre lyckosam
ma VM-stafetten herrar 4 x 1 0  km.

Bj.

Teckning: O R SA K U L L A  av 
Monica Granlund, 

åk 1
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Spectra-Color L2UX
•  Trådlös fjärrmanövrering
•  Teletimer — en ' robot" som 

automatiskt kopplar pä eller 
stänger av apparaten vid förut
bestämt klockslag

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

Piano-Nisse
Musik

Tel. 406 04

Upplaga 1.600 ex. Beckmans Tryckeri AB, Orsa. 1974 Pris kr 1: 50.

Teckning: Erik Borbos, 
åk 3


