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ORSA SKOLTIDNING.

Ett gammalt brev av Karl-Erik Bergqvist
Du vet hur det kan gå med ett 

brev. Man läser det och lägger det 
åt sidan och sedan kanske man 
glömmer bort det. Men så kan det 
komma fram igen efter många år 
och andra människor läser det och 
tänker kanske att ”så var det på 
den tiden”. Det är vad man kan 
tänka då man studerar ett myc
ket gammalt brev som finns be
varat i Skattunge kyrkoarkiv. Det 
kom fram igen när man skulle gö
ra i ordning det ena av Skattunge 
kyrkas altarskåp'. Då hittade man 
det här brevet instoppat bakom 
en av figurerna i altarskåpet. Det 
måste ha legat där både länge och 
väl för det befanns vara skrivet 
på 1430-talet, dvs den tid då Eng
elbrekt med sina bönder och bergs
män gjorde uppror mot Erik av 
Pommern och hans danska fog
dar. Men om det upproret står in
tet att läsa i brevet utan det har 
annat innehåll. Ena sidan av bre
vet är helt skrivet på latin och där 
står det vissa föreskrifter för präs
terna om vilka texter som skulle 
läsas vid olika söndagars guds
tjänster. En lång rad av söndagar 
finns uppräknade och en särskild 
text för var söndag. Men på bak
sidan har sedan någon skrivit ett 
brev till en vän och fått svar till
baka på samma papper. Du . skul
le se så vackert man har sMrivit 
med jämna och fina bokstäver. 
Ibland har man hoppat över mel
lanrum mellan orden och komma 
och punkt har man inte alls satt 
dit för det gjorde man inte på den 
tiden. Nog måste man haft ont om 
papper eftersom man tagit så väl 
vara på varje litet utrymme. Så 
har man vikit brevet och förseg
lat med vaxsigill, som det än finns 
kvar litet rester av.

Den som först skrev sitt med
delande på detta papper måste ha 
befunnit sig i Rättvik tillsammans 
med sin mor, och han skriver till 
någon som han kallar ”'kaere her
ra oc elsklegin gudhfader”. Han 
undrar varför aldrig någon kom
mer på besök till Rättvik. Han 
tycks inte trivas så värst bra utan 
känner sig övergiven bland vän
ner och ovänner, som han uttryc
ker det. Han vill också ha reda på 
hur det förhåller sig med en gam
mal skuld till Rättviks kyrka som 
en som heter Andor och en Jowan

Jobson måste betala. Du skall få 
läsa hela brevet i översättning, för 
annars skulle du inte förstå så 
värst mycket:

”Kaere herra oc elsklegin gudh
fader! I mån veta att jag och min 
moder må väl och vi undra myc
ket över varför I själv aldrig viljen 
komma up till Rättvik och se hur 
där står till utan haven övergivit 
mig bland vänner och ovänner som 
det sägs att haren gör i öknen med 
sina ungar på tredje dagen efter de
ras födelse. Dock tackar jag eder 
för den ära och dygd I haven 
gjort mig på mångfaldigt sätt och 
beder jag eder i all ödmjukhet att 
om edert ärende är så (ord oläs
ligt) att I kommen då ären I Gud 
och mig välkommen som fader till 
son. Kan det ock så vara att I ej 
kunnen komma, gören då för Guds 
skull och eder själs skull och låten 
mig få veta huru I mån och skic
ken mig edert brev på den kyrko- 
gäld Andor är skyldig Rättviks 
kyrka och så även på Jowan Job- 
sons skuld ty de hushålla båda med 
hjälpreda.”

Och svaret skrevs på samma 
papper sedan det första medde
landet strukits över mycket or
dentligt och noggrant rad för rad 
och diagonalt. Det lyder likaledes 
i översättning:

”Veten, kaere herre, att min 
herre ej släpper mig lös utan att 
han får två fat järn och en ko som 
avtalat var (några ord uteläm
nade) . . . .  och kvinnan var länge 
borta. Mig är hon ock till ingen 
nytta. Gören därför väl och hål
len mig skadelös som både I odh 
hon haven lovat mig och låt mig 
ej få umgälla att jag var beredvil
lig och trodde edert ord. Gud vare 
med eder! Kunnen I likaledes ta- 
ge det till eder som han är skyldig 
för de två faten och betala lösen 
för mig hos min herre, då beder 
jag eder därom i ödmjukhet. Kun
nen I ej göra det då tror jag eder 
fast att I hållen mig skadelös i 
detta ärende.”

Så långt de båda breven. Med 
säkerhet kan naturligtvis inte sä
gas att det ena är svar på det and
ra. Det kan också vara två från 
varandra fristående meddelanden. 
Man kan väl hoppas att allt fick 
ett lyckligt slut och att de båda 
skulderna blev betalda och att den

Uppsatstävlingen av Hj. H—n.
Föregående läsår anordnade Da

larnas Djurskyddsförening en täv
ling i uppsatsskrivning. Uppsatserna 
skulle förstås på något sätt handla 
om djur.

Här meddelas nu prislistan:
Kyrkbyns skola: Bengt Andersson, 

Per Anders Gölén och Gudrun Ja
kobsson i kl. 3A, Astrid Lofs odh 
Marianne Smids i kl. 3B, Kent Björk
kvist, Marianne Berglund och Anna- 
Greta Klockar i kl. 4A, Monica Pers
son, Ingrid Ångman och Anna Gus
tafsson i kl. 4B, Anita Ek, Eva An
dersson och Göran Nääs i kl. 5A, 
Ulla Reen och Agneta Hedberg i kl. 
5B, Benny Wikonan, Bo Smedholm 
och Kurt Hedin i kl. 6A.

Hansjö skola: Ulla-Britt Sigra, To
re Persson och Mona Olsson i kl. 3, 
Sven-Erik Nyholm, Ninnie Brus och 
Lilian Samuelsson i kl. 4.

Digerbergets skola: Lena Gran- 
holm, Eila Bengts och Mats-Göran 
Jernmark i kl. 3, Britt-Mari Hans
son, Gösta Löv och Lars-Erik Sinders 
i kl. 5, Irene Westin, Ann-Cathrine 
Flyhman, Karin Andersson och An
ders Eriksson i kl. 6.

Scackmora skola: Margot Lilje- 
dahl i kl. 3, Margaretha Hållen, 
Carl-Erik Lilja ooh Jan-Erik Rahm 
i kl. 4, Hans Sundström och Gunnar 
Nordwall i kl. 5, Mary Nilsson och 
Monica Dufva i kl. 6.

Nederberga skola: Mona Aspman 
och Sven-Erik Forsgren i kl. 4, Ul
la-Britt Pettersson, Kjell Öberg odh 
Benny Holmstrand i kl. 5, Ewa 
Skarp och Göran Israelsson i kl. 6.

Kallmora skola: Lisbeth Kusen och 
Eva Enoksson i kl. 3, Ulla Gustafs
son i kl. 4, Agneta Grönberg, Jan- 
Erik Rustas och Jan-Erik Thalin i 
kl. 5, Ann-Britt Persson i kl. 6.

Hj. H—n.

där husbonden fick sin ko och si
na fat järn. Det är allt väldigt 
mycket som har förändrats på de 
femhundra år som gått sedan bre
vet skrevs. Men än i dag skriver 
vi brev till varandra ibland. Tänk 
om ett brev som du skriver blir 
liggande någonstans och plockas 
fram igen om femhundra år! Ja, 
tänk . .  .

Karl-Erik Bergqvist
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Båten i hela sin imponerande längd.

Orsas kyrkbåt av Torsten Löfgren
Just när den långa raden av bilar 

nådde bron över Sundet, som skil
jer Sollerön från fastlandet, bröt so
len igenom. I den höstlika augusti
söndagen hade vattnets kulet grå ny
ans givit ett höstintryck, men nu gav 
solen åt varje liten vågkam en hand
full glitter. Siljan klädde sig till fest 
och det fanns ju all anledning där
till. En ny representant för dess stol
ta flotta av kyrkbåtar skulle glida 
ut på vågorna. I dag var det Orsa- 
folket, som kom för att hämta sin 
båt.

Tanken att förvärva en kyrkbåt 
till Orsa föddes vid ett av idrotts
föreningen ordnat höstmöte 1962. 
Ett tiotal mannar hade i ett par sä
songer några gånger i veckan regel
bundet tränat tillsammans med rod- 
dare från Mora i ”farbror Anders” 
båt Diös’n. När de stora tävlingarna 
i Leksand och Rättvik strax efter 
midsommar gick av stapeln, försva
rade våra pojkar med den äran Ovan- 
siljans färger. I diskussionerna hör
des då ofta: ”Tänk pojkar, om vi 
hade haft litet bättre tillfällen till 
träning!”

Med tanke på att alla kategorier 
idrottsfolk i Orsa skulle kunna få 
tillfälle till den mångsidiga och fina 
träning, som rodd ger, möttes för
slaget synnerligen positivt på mötet. 
Ett utskott om tre tillsattes att utrö
na intresset hos övriga föreningar 
och sammanslutningar i Orsa ooh 
båtbyggare på Sollerön efterlystes. 
Det senare problemet löstes omgå
ende, ty Lars Håll i Gruddbo ställ

de sig välvilligt till förfogande. Han 
var även med, när den första sam
mankomsten för Orsas kyrkbåt av
hölls på Församlingshemmet. Under 
gemytlig stämning diskuterades för
utsättningarna för projektets genom
förande. Där fanns representanter 
för såväl kommunen och kyrkan som 
för turistföreningen, Reso och hem
bygdsföreningen. Under kaffet föll 
det slutliga avgörandet. En kom
mitté skulle tillsättas och denna skul
le arbeta för att förverkliga planen 
och söka lösa de ekonomiska pro
blemen.

Vårt arbete började omedelbart. 
Som alla andra ideella föreningar 
sökte vi först tillstånd till ett lotte
ri, vilket beviljades. Ytterligare en 
kraftig knuff i ryggen gav oss jord
ägarna, och jägmästare Persson, som 
ordnade, att vi utan kostnad kunde 
hämta särskilt utvalt och sågat virke 
i Noppikoski, Det var med glatt hu
mör som tre man brummade iväg 
med den dyrbara lasten från Örn
skogarna till Sollerön på en lastibil, 
som en VVS-firsma i Orsa — gratis 
ställt till förfogande.

Än hade vi dock bara täckt bot
ten av den kista, vi hade att fylla. 
Kanske vi med en appell till ortens 
företagare och dess personal kunde 
förbättra vår ekonomi? ”Operation 
teckningslista” påbörjades. Svaret på 
vår tanke har kanske inte ännu er
hållits. Vi hoppas fortfarande på, att 
vår vädjan om något bidrag hörsam
mas, och en hel del företag står som 
goda exempel därför.

Gust. Helgeson
UR — O PTIK

Glasögon exp. 
efter recept

Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

Allt fler och fler 
söker sig till

ORSA

för motortvätt och 
underredsbehandling

Ring 402 80 och beställ tid!

a tt ta em ot 
n ä r naturers g e r.. .

Hos oss finner Ni de ledande 
fabrikaten.
Volym å boxar: 150, 250, 350, 400, 500 lit. 
R ik tp rise r från 1150:— .

Volym å fry sskå p : 120f 170, 250, 330, 425, 
600 lit .  R ik tp rise r från 850 :— .

elbolaget
Kers & Co AB

Orsa, tel. 412 55, 413 55

3



ORSA SKOLTIDNING.

Pigga upp humöret 
med en ny frisyr!

Annies
Damfrisering Orsa, tel. 410 80

Till
Marknadsdagarna

köper Ni fina

Kött- och fläskben
hos

Orsa, tel. 400 25

Vår butik är nu full
av idel nyheter för denna

höst...
I ynglingakostymer vill vi sär
skilt rekommendera FUNK:s 
eleganta och trivsamma plagg 
i bl. a. modefärgerna koppar- 
brunt och bläckblått. 100 % 
ren ull. Storl. C 173 260:—. 
Antikbrunt i teryleneull storl. 
C 173 250:— .

Det nya modet fordrar även 
en ny skjorta. Ni finner hos 
oss allt det toppmoderna i 
enfärgat och i nya rand- 
ningar som model kräver.

Det lönar sig
att se efter hos

m r
%HW Fkläder

Vår roligaste uppgift hittills är 
dock kanske arbetet med att realise
ra en idé, som kläcktes denna som
mar. Vi skulle försöka att anordna 
en insamling av föremål, som sena
re skulle säljas på auktion. Sägas bör 
dock, att det var få som hyste någ
ra större förväntningar i starten av 
idéns genomförande. Men skam den 
som ger sig. Efter ett par turer i 
bygden med lånade firmabilar, hade 
vi så väl fyllt våra utrymmen, att 
vidare ”tiggarfärder” var uteslutna. 
Visserligen avbröts vår första auk
tion på Ångbåtsudden av Fader Plu- 
vius, men vad gjorde det, när repre
sentanter från Hedens bygdegård in
bjöd oss till ett nytt försök med 
möjlighet att vistas inomhus, om 
vädrets makter ånyo skulle miss
gynna oss?

Nästa auktionskväll sken solen. 
Doften av kaffe och varm korv loc
kade kanske mången att öppna bör
sen och sedan var inte Jugås-Jerk 
och hans båda medhjälpare sena att 
bidraga till, att den behölls öppen. 
Efter kvällens resultat beslöt vi om
gående att söka anordna ytterligare 
en auktion till nästa sommar.

Nere på Sollerön hade Lars Håll 
bråda tider. Dagarna utnyttjades till 
det yttersta, och det var inte utan 
förundran vi såg, hur vår kyrkbåt 
växte fram. Håll och hans medhjäl
pare Stolts formade varje tum av 
vår levererade Orsaskog till en full
ändad skönhet.

En dag på sensommaren kom så 
budet. Båten var klar för sjösätt
ning! Biskop Sillen lovade närvara 
vid den högtidliga händelsen och na
turligtvis skulle spelmän från Orsa 
medverka. Vi beslöt dock att spara 
dop och invigning av vår kyrkbåt 
till nästkommande sommar, för att 
Orsa-bygdens eget folk skulle ha 
möjlighet att deltaga.

Det var ett gäng handfasta kar
lar, som embarkerade bilarna på 
Centralplanen för avresa till ”Sold”. 
Vid ankomsten dit överraskade fa
miljen Håll med kaffe och samtliga 
lät sig väl smaka, innan den nära 
tjugo meter långa båten lastades på 
vagn, för att dragas till vatten. Med 
spelmän i täten och en mängd åskå
dare ”i kölvattnet”, satte sig så pro
cessionen i rörelse ned mot stranden 
i Kulåra. Många starka armar såg till 
att båten kom på plats vid vatten
brynet och där mötte prästerskapet 
med biskopen upp. Efter presenta- 
tion av båtbyggaren, kyrlkbåtsbyg- 
garnas nestor Anders Bondesson samt

Torsten Löfgren framför ett tack till 
båtbyggarna på Sollerön. Till vän
ster syns biskop Sillén.

Orsa Kyrkbåtskommittés medlem
mar avtackades samtliga för gott 
samarbete. Biskop Sillén lyckönskade 
på färden och så gled vår kyrkbåt 
då för första gången ut i sitt rätta 
element. Kanske några åror plaska
de, kanske några man kom i otakt 
vid starten från Sollerön, men vad 
gjorde det? Vi var i alla fall på väg 
hem till Orsa med vår kyrkbåt.

Ännu är dock hela projektet ej i 
hamn. Ännu har Orsa Kyrkbåts- 
kommitté ekonomiska problem att 
lösa. Ett båthus för vår vackra kyrk
båt står främst bland önskemålen. 
Det är vår förhoppning att vi nästa 
sommar med stöd från Er alla skall 
kunna överlämna båten i förvaltan
de händer och till det ändamål, den 
är avsedd för.

Torsten Löfgren.

Hans Horvath
G lasmästeri

Fönsterglas 
Xj> Inramningar 

Bilglas

Sven kvälls-
och söndagsservice

Verkstad
innanför Beckmans Tryckeri

Bost. tel. 405 48

4



.ORSA SKOLTIDNING

Dans i storstugan . . . Från vänster igenkännes Karin Bergman, Jemt Hans 
Jonsson, Per Wikner, Gössa Anders och Jemt-Lof samt Meit och Per Ståbi.

Vad är det fina med Gössa Anders? av Axel Hambraeus
Telefonen pinglade. Det var re

daktören Daisy Holton.
Jo, vill du skriva i Skoltidning

en om Gössa Anders?
Vill? Visst vill jag det, men hur 

skall jag få tid. Jag måste upp till 
min fäbod, Fyriberg, och få vin
terveden under tak, och sen måste 
jag hem och packa för långresa, 
först till Jämtland och sen till 
Schweiz och Italien. Men om jag 
stannar över natten i fäboden, 
kanske jag hinner skriva i kväll.

Tack!
Alltså sitter jag nu här. I min 

fäbodstuga. Inget passar väl bätt-

Gössa Anders

re än en sån gammal stuga, när 
man skall skriva om Gössa Anders. 
Stilla tickar Moraklockan. Fiolen 
hänger på väggen. Ett psalmodi- 
kon står i vrån. Klockan slår nio, 
och över Digerberget stiger en 
blodröd fullmåne. Ja, just i dag 
är det fullmåne. Och över Diger
berget! Jag ser härifrån ljusen 
glittra i stugorna i den gamla spel- 
mansbyn. Ett av de där ljusen ly
ser i Gössa Anders stuga.

Ibland när man tänker på de 
döda, är det, som om de komme 
en så nära. Kanske är våra tankar 
osynliga telefonlinjer eller radio
vågor till Paradiset. Kanske hör 
de oss däruppe, när vi tänker på 
dem. Och så försöker de svara på 
något sätt. Vi hör det inte, för vi 
lyssnar inte. Men om vi lyssnade 
riktigt, kanske vi hörde. Och, 
märkvärdigt, just nu tycker jag, 
att jag hör dem. Det är som om 
gamle Blidkus sa: Hör ni, att den 
där tokiga prästen därnere i Or- 
sa tänker på oss. Ska vi spela för 
honom? Kom hit allihop, som är 
ifrån Orsa, och stäm era fioler, 
och så spelar vi. Kom hit, du Jamt 
Lov, och ni andra, allt vad ni he
ter, jag börjar bli så gammal, så 
jag minns inte alla namn, men dej, 
Gössa Anders, dej känner jag igen, 
fast du är nykomling. Du har fak
tiskt inte förändrat dej så myc
ket, sen du kom som en ung fili- 
knatt till mej uppi Lekstugan på

Ha alltid

(0 )

i tankarna!

Väl
kommen
till
ESSO-
Service
Tel. 41470 
Orsa

Trivs e l- MÖBLER
Soffgrupper
Fåtöljer
Bäddsoffor
Sängar
Madrasser

Kvalitetsmöbler till låga priser!

Tel. 410 35, Orsa —  N. Hinders
Obs! Barkgatan 3

För

älgjakten
Vapen, 
ammunition 
samt övrig utrust
ning i största 
sortering 
hos

Järnbirger AB
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Born. — Och när Blickus är på 
det humöret, då vill han alltid be
rätta en historia, och det gör han 
nu. Kom hit, öllerihop, gammel- 
gössar och ungtuppar, så ska ni få 
höra en historia. Och så berättar 
Blickus.

Jo, nu ska ni få höra, säjer han. 
Ni minns jag hade lekstuga på 
Born, innan de där moderna dans
banorna och den där tokiga mu
siken kom till. Och ni minns väl 
kyrkoherden, han Gabriel. Bra 
präst var han, men han tyckte in
te om, att läsflickorna hans gick 
på lekstuga alltför snart. Men så 
en lördagskväll var det två från 
Hansjö. Och båda hette de Frida. 
Och just den lördagskvällen tänk
te de gå på lekstuga hos mej. Blic
kus, jåha!

Blickus tog en trullirutt på fio
len, innan han fortsatte.

Jaha, så gick dom, och tänk, i 
kyfkallén mötte dom kyrkoher
den, han Gabriel.

Och då sa Frida nummer ett 
till Frida nummer två: Nu ska du 
se, att kyrkoherden frågar, om vi 
ska till lekstuga. Hur ska vi klara 
av det?

Lämna du saken åt mej, sa Fri
da nummer två, som redan på den 
tiden var ett kavat fruntimmer.

Gudda! sa kyrkoherden.
Flickorna neg och sa Gudda!

Fin-fin Norsk sill

W IKN ERS EFTR.
Holen Tel. 440 02

När wöss itter Du öllt 
Du be-ever fär tä knäpp 
kort i!

Wel-
kumin
tä

B a I a I F ( M F ®
• ORSA • TEL 40055 • BERTH NORDLUND •

Vart är ni på väg? sa kyrko
herden. ,r

Vi ska gå till Holen, sa Frida 
nummer två.

Dä bra, dä bra. Jag trodde ni 
skulle gå på lekstuga.

Och så gick han.
Flickorna gick också en bit, 

tysta. Så sa Frida nummer ett: 
Men hur vågad e  du ljuga  för vå
ran läspräst! ■

Ljuga, sa Frida nummer två. Vi 
går  till Holen. Sen får vi väl se 
vart vi går. Och tänk, pojkar. Bå
da Fridorna gick till Holen. Men 
vart dom sen gick, det får ni gis
sa. Jag ska då inte tala om’et? Ja 
ha, jaha, sa Blickus. Men nu spe
lar vi, pojkar. Vi tar väl gamla 
Orsa brudmarsch först, men sen 
Ska du, Gössa Anders, spela dina 
nya låtar för mej.

Och så klämde hela det him
melska spelmanslaget i med Orsa 
brudmarsch, och när jag nu sitter 
och skriver, så tycker jag, att jag 
hör den. Ljuvligt lät den på jor
den, där Gössa Anders med kum
paner spelade den. Och ljuvligt lå
ter den i himlen, där det är fler 
Orsaspelmän samlade än någon 
gång här nere på jorden.

Men nu säger någon, som läser 
det här: Daisy Holton bad Ham
braeus skriva om Gössa Anders, 
och i stället berättar han om Blic
kus! Va’ är det för takter?

Jag skall svara genast på frå
gan: Man kan inte tänka på Gös
sa Anders eller skriva om honom 
utan att på samma gång tänka på 
Blickus och skriva om honom.

Jag har träffat Blickus en enda 
gång. Men då var han gammal och 
skulle till att dö. Han orkade ej 
mer spela fiol, och då blev det 
slut med Blickus. Men jag minns 
hur han såg ut. Ett stort kraftigt 
huvud hade han med mycket hår 
på gammalt dalamanér. Det var 
något furstligt över honom, men 
på samma gång var han så blid. 
Se, spelmän sysslar med den skö
naste av alla konster. Musik är 
vacker, om det är riktig musik och 
den spelas väl. Och Blickus spela
de riktig musik och spelade den 
väl. Och musiken går inte bara 
ut ur själen, den går också in i 
själen. Musiken är en skön konst, 
ooh en skön konst gör själen skön. 
Man kan inte syssla med musik 
utan att den förädlar dess utövare.

Jag skrev nyss, att man kan in
te tänka på Gössa Anders utan att

Gössa Anders hälsar på kungen.

tänka på Blickus. Ty Blickus var 
Gössa Anders lärare, och allt vad 
Gössa Anders kunde har han lärt 
av Blickus. Gössa Anders berätta
de själv många gånger om hur 
duktig Blickus var att lära, men 
också hur sträng han var. Eller 
rättare sagt noga. Han släppte in
te sin elev, förrän denne spelade 
så som han ville ha det spelat.

Nu var det en stor lycka, att 
Gössa Anders fick Blickus till lä
rare. Ty det är så, att den musik, 
som Blickus spelade, är en mycket  
gammal musik. Ja, det är fråga 
om någon annan nu bevarad mu
sik från äldre generationers spel
män är så gammal som Blickus’. 
Han hade i sin tur lärt av de 
gammal-gamla spelmännen, vars 
namn vi inte känner, men som 
funnits till för kanske flera hund
ra år sen. Blickus hade också all
deles originella spelsätt, som är 
unika. Och det finns, åtminstone 
i mitt tycke, inga så svåra låtar 
som de äldsta bland Blickus låtar.

Tänk, vad det betyder, att vår 
socken, Orsa, genom Blickus och 
genom Gössa Anders fått så myc
ket bevarat, inte bara hur det lät 
utan också hur det skulle spelas, 
mycket som annars skulle gått för
lorat. Nu har många, men främst 
Nils Andersson i sitt stora verk i 
många band bevarat i uppteckning 
dessa gamla låtar, men Gössa An
ders har lärt Orsa spelmän hur 
dessa låtar skall spelas. Man kan 
säga Citronvatten, så det låter så 
surt som den suraste ättika, men 
man kan också säga det så det 
vattnas i munnen som av en pa
radisisk dryck. Det är ännu mera 
fallet med musik. Den kan utföras 
på tusen olika sätt. I min första 
fiolskola stod det i företalet föl
jande, för en nybörjare föga upp
muntrande ord: Man jämföre klå- 

Forts. å sid. 15.
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Serien ungdomsrörelser i Orsa:

Orientering, fotboll
inom Orsa Idrottsförening av Klas Johansson och Orsa IF Fotbollssektionen, Yngve Normark

Orientering
Orienteringen som tävlingsidrott 

är för Orsa IF:s del exakt 28 år 
gammal. Det var nämligen på hös
ten 1935 som nuvarande hemvärns- 
chefen Arne Grindahl introducerade 
den tjusiga skogssporten med en täv
ling i terrängen kring Backänget och 
därmed hade OIF' berikats med en 
ny idrottsgren.

Tävlingstillfällena voro inte så 
många på den tiden utan man fick 
hålla tillgodo med en och annan 
hemmatävling. Men 1937 var det i 
alla fall dags för en fyrklubbstävling 
mellan Orsa, Älvdalen, Mora och 
Våmhus. Så kom kriget och folk fick 
annat att tänka på, men 1942 börjar 
det åter röra på sig bland skogsfolk. 
Siljansmästerskapet blev en popu
lär nyhet och ett och annat mäster
skap hamnade även i Orsa och inte 
minst bidrog Daisy Holton (Skol- 
tidningsred.) därtill. Första Orsaluf- 
fen ordnades 1945 och i fjol upp
levde den sin 11 :e årgång. Ja, otali
ga är de tävlingar som orsaoriente- 
rarna arrangerat med åren. Det har 
varit SM (medarrangör), DM, Sil- 
jansmästerskap, klubbmatcher etc. 
Det största evenemanget var kanske 
årets Siljanskavle, som samlade 138

Lennart Granström, Orsa IF:s fram
gångsrikaste orienterare.

G iad segertrio i 1963 års Hälsinge- 
kavle för juniorer. Fr. v. Lars Markus- 
son, Hans Johansson och Erik Jågas.

sex-mannalag från hela Sverige och 
som tarvade en funktionärsstab på 
c:a 225 man.

Goda orienterare har föreningen 
haft glädjen se växa upp. Vi nöjer 
oss med att nämna Lennart Gran
ström, som i snart 20 år tillhört den 
s. k. eliten. I år stod han för den 
enastående prestationen att vinna 
både dag- och natt-DM i oldboys- 
klassen. De senaste åren har det 
kommit fram många fina ungdo
mar, som man för det mesta finner 
i prislistornas topp, vi kan ju näm
na Erik Jågas, Hans Johansson, Tor
björn och Lisbeth Masser och Mo
nika Lindqvist (svensk skolmästarin- 
na 1962). För närvarande har för
eningen c:a 30 aktiva, som hittills 
i år kan redovisa 20 klassegrar, där
av 4 DM-segrar,på stortävlingar och 
massor av placeringar näst intill.

Ungdomsverksamheten har alltid 
legat orienteringssektionen varmt om 
hjärtat. Nybörjarserier brukar loc
ka många ungdomar och i år kom
mer de bästa pojkarna och flickorna 
att belönas med en stockholmsresa i 
samband med klubbmatchen mot 
Tiomilasegrarna Rotebro den 1—3 
nov. Vi har konstaterat att ungdo
marna måste lära sig hanterandet av 
karta och kompass redan i 12-årsål- 
dern för att ha en chans att hänga 
med. Orientering är ej längre den 
slumpbetonade idrottsgren den var 
på 40- och början av 50-talet. Allt 
har drivits upp oerhört. Kondition, 
löpstyrka och kartläsningsförmåga 
är tre viktiga attribut för en orien
terare modell -63.

En glädjande förbättring har ock
så skett beträffande kartorna. Den

Vid TV- eller radiofel 
ring 401 50 eller 403 83

så hämta vi Er apparat för 
reparation.

TV & Radioservice
Järnvägsgatan 27, Orsa

HATTAR och MÖSSOR
i höstens nyheter! 

— Stor sortering —

Garn och 
handarbeten

Albert Andersson
Mode- och Handarbetsaffär 

Orsa, tel. 400 04

Topp i höst!

Duffel 
för flickor,
från de minsta upp till 
tonår. Av tjock, kraftig 
yllekvalité i gediget ut
förande -  enastående 
varmt och skönt vinter
plagg. Fastsittande ka
puschong med drag
snodd, påstickade, re
jäla fickor.

Den största sorteringen finner 
Ni hos

V
. 4* ‘rJ* I Ĵ-

Garderoben
Lennart Olsson Tel. 402 19
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Välkommen in och se 
höstens och vinterns nyheter i

klänningar, hattar och mös
sor. Garner i stor sortering.

K. 1 Dahls Eftr.
Tel. 409 11

l vart marknadsstånd
utförsäljer vi

Kaffekoppar, 
Dricksglas 
m .  m.
till bottenpriser.

Valters Livs AB
Orsa Tel. 401 06, 415 86

HÖSt-aktuellt
från Aug. Larsson KB

Välkommen och välj

en vacker kappa... 
en trevlig kostym...

samt mängder av trevliga 
Dam- och Herrekiperings- 
artiklar i höstens nya 
mode och färger...

Bli välklädd
till förmånligt pris
hos

Aug. Larsson kb
Orsa, tel. 400 21

Roland Nordvall, god seniorlöpare

gamla hederliga 100.000-delen är nu 
ett minne blott. Nu skall det va
ra s. k. topografiska fyrfärgskartor 
i skala 1:50.000 eller allra bäst i 
1:25.000. Dessa nya Generalstabs- 
produkter täcker tyvärr inte hela 
Sverige ännu och därför har många 
orienteringsklubbar tvingats ordna 
kartfrågan själva. Så har också skett 
här i Orsa och för det initiativet kan 
vi tacka sekt.-sekr. Johnny Hans
son, som lagt ned ett oerhört arbete 
på det s. k. Nya Orsabladet. Då vi 
dessutom förfogar över den av Hans 
Johansson ritade 10.000-delen så är 
vårt kartbehov väl tillgodosett f. n.

Tävlingstillfällen saknas inte för 
en orienterare. Programmet är späc
kat av trevliga tävlingar inom di
striktet men även andra landsändar 
får ett orsabesök då och då. Och 
t. o. m. i Norge och Finland har Or- 
sas skogslufifare sökt röda skärmar.

Allt vore enkelt när det gäller 
idrottsarbete om det inte funnes nå
got som heter ekonomi. Vi har hit-

En kvartett käcka orienterarflickor. 
Fr. v. Monika Lindqvist, Margareta 
Olén, Lisbeth Mas ser (2:a vid årets 
junior-SM) samt Maj-Britt Hedén.

tills klarat finanserna bra genom di
verse påhitt. Vi har ordnat lotterier, 
burit ryggsäckar på Vasaloppet, ord
nat tävlingar och fester m. m., och 
vi får väl hoppas att Rune Masser 
och Holger Mångs även i fortsätt
ningen hjälper oss lösa de ekono
miska problemen.

Kamratskap är ju något som är 
speciellt utmärkande bland oriente- 
ringsutövare och att sammanhåll
ningen är speciellt god i orsagänget 
har ofta konstaterats. Och däri lig
ger kanske en del av orsaken till al
la de framgångar, som gör att man 
bland konkurrenter nämner OIF:s 
skogsluffare med respekt.

Klas Johansson

Fotboll
Fotbollen har en längre tid varit 

det stora problembarnet inom Orsa 
IF. Nu vågar man nästan påstå att 
sporten är på väg ur denna vågdal. 
Ledningen inom sektionen har insett 
betydelsen av att bygga upp från 
grunden. D. v. s. med pojkfotboll.

Hur ser då en fotbollssäsong ut 
och vad händer under förberedelser
na? Jag skall försöka ge en kort re
sumé över den säsong som nu lider 
mot sitt slut.

Redan i december 1962 kallades 
alla fotibollsintresserade till en träff 
där man diskuterade den komman
de säsongen i stora drag samt beslu
tade att starta ̂ träningen i mitten av 
januari. Så skedde också och intres
set var gott redan från början trots 
att många vid den tidpunkten höll 
på med ishockey och andra vinter- 
sporter. Två gånger i veckan träna
des det, huvudsakligen gymnastik till 
fram i slutet av februari då uteträ
ningen tog vid. Första matchen spe
lades så tidigt som den 16 mars mot 
Färnäs SK.

I mars var det också generalmönst
ring på pojkfotbollsspelare. Vid en 
sammankomst där grabbarna bjöds 
på fika med film bildades 15 pojk
lag som sedermera skulle spela serie. 
En hel del lovande spelare finns 
bland dessa och skall det bli fort
satt uppryckning för Orsafotbollen 
kommer det mycket an på att poj
karna bjuder till för att förkovra 
sig än mer.

Under en säsong blir det en hel del 
utbyte med andra klubbar. A-laget 
spelar förutom serie och DM en rad 
vänskapsmatcher som till antalet 
blir drygt trettio innan säsongen är 
över. En resa har också anordnats

8
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(Foto: Hoffman)

En som gjort Orsafotbollen stora 
tjänster är backkämpen Henrik Eng
ström. Redan 1945 kom den gode 
”Henke” med i A-laget och gör allt
så i år sin 19 :e säsong i Orsa IF:s fär
ger. Sammanlagt har han spelat upp
emot 400 matcher och har endast 
en gång blivit ställd på sidan. En 
prestation som är värd att högakta.

under våren och då hade även ju
niorlaget förmånen att medfölja. 
Målet var Järnforsen i Småland och 
denna tripp blev i alla avseenden 
lyckad. Konkurrensen om en plats i 
A-laget har i år varit hårdare än nå
gonsin, vilket medfört att tränings- 
viljan varit mycket god och resul
taten har heller inte låtit vänta på 
sig. Laget ligger för närvarande på 
andra plats, endast en poäng efter 
ledande Djurmo. Även B-laget har 
deltagit i serie dock utan större 
framgång. Juniorlaget beläde en hed
rande tredje plats och eftersom la
get nästan helt står kvar till nästa 
sommar finns förhoppningar om än
nu ibättre resultat. Pojklagen har 
också varit flitigt i elden och bl. a. 
spelat mot Bårsta AIK, Södertälje 
som varit på besök. Om intresset 
från grabbarnas sida håller i sig är

Cyklar av årets

modeller till reducerade priser!

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

det meningen att göra ett returbesök 
med fyra lag nästa sommar. Där har 
vi en sporre för pojkarna att göra 
sitt bästa, när vi kallar till samling 
framåt vårkanten.

Som synes är fotbollen rätt livak
tig inom Orsa. Det är en förhopp
ning inom ledningen att även fort
sättningen skall bli lika bra eller 
bättre. Säkert finns det många poj
kar som går omkring och inte fått 
kontakt med idrotten men som kan
ske kan finna att idrott skapar för
utom hälsa och krafter också ett 
gott kamratskap. Låt oss hjälpas åt 
att föra Orsa IF:s färger vidare på 
den gröna rektangeln runt om i lä
net. Med hopp om att åter mötas 
runt fotbollen till våren hälsar vi 
alla fotbollsintresserade.

Orsa IF Focbollssektionen 
Yngve Normark.

Musikdiplom III
Vid musikskolans uppvisning er

höll följande elever Musikdiplom III, 
efter att ha deltagit i undervisningen 
i fem år:
97 Rolf Berger
98 Karl Johan Westholm
99 Gudrun Lenner

100 Lisbet Borgqvist
101 Kiste Hallstensson

Cellisten Rolf Berger, som nu av 
åldersskäl måste lämna musikskolan, 
fick ookså Orsa Skoltidnings premi- 
um. Han har visat ett intresse för 
musicerandet, inte 'bara genom att 
öva flitigt på spelläxorna. Han har 
också medverkat med sin cello på 
andra håll t. ex. i Orsa Musiksull- 
skap. Vi önskar honom och alla and
ra avgående elever lycka till!

Fina sorteringar i

Skinnvaror
finner Ni i vårt salustånd på

Orsa Marknad
Till ett talrikt besök inbjuder

Blockflöjtexamen
I slutet av vårterminen klarade 

några elever proven för första di
plomet. De hann inte komma med 
i förra numret av tidningen, men 
här har vi dem. (Klassbeteckningen 
avser vårterminen.)

906 Göran Nääs, Kyrkbyn 4
907 Kjell Öberg, Nederberga 5
908 Folke Eriksson, Nederberga 3
909 Annicka Johansson,

Nederberga 3
910 Ulla Gustavsson, Kallmora 4
911 Karin Thoms, Kallmora 5
912 Elisabet Nylinder, Kallmora 5
913 Ulla Carin Pettersson,

Kallmora 3
914 Eva Enström, Kallmora 3
915 Ingela West, Kallmora 3
916 Lisbeth Kusen, Kallmora 3
917 Rita Olsson, Hansjö 4
918 Lilian Samuelsson, Hansjö 4

Marknadstips!
Sportrock med vadderat fo
der samt krage av nylonpäls, 
impregnerad. Endast 59: — .

Underkläder / vit interlock, 
ren bomull. Endast 6:50 pr 
plagg, två plagg 12:— .

Observera!
På vårt försäljningsställe 

på marknadsplatsen kunna 
vi bl. a. erbjuda Er nedan
stående:

Nylonskjorta -j- teryleneslips 
kr. 17:50.

Sportjacka i ny trevlig modell 
-j- ett par terylenebyxor kr. 
79: — .

Skinnjackor och handskar till 
verkliga marknadspriser.

iei. tuuvj
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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Vägen till körkortet
b ä s t  g e n o m

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Brobergs gamla affärslokal

Renovering
av cyklar och mopeder utfö
ras snabbt och förstklassigt. 
Motorsågar .

Motortjänst
Cykel- & Rep.-verkstad Tel. 40711

Ät god och 
vällagad mat

snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

ORSA-BAREN
Tel. 410 60

LILJAS Damfrisering
Borngärdet

Moja-Greta Holting
Tel. 403 06

Gör ett besök, det lönar sig!

Promenadskor 
och läderstövlar
Stor sortering!

Segers Skoaffär Eftr.
Tel 402 32

Advokaten 
CURT CARLSTRÖM

ORSA

Kontor 2 tr. Hotell Orsa 
Tel. 410 26, 41017  

Kontorstid 9.oo — 17.oo

Grundskolan IV :  

Betygssättning av Hj H—n.
Efter avslutningen av ett läsår är 

det inte ovanligt att föräldrar ring
er och frågar om betygssättningen. 
”Janne har nu haft Ba i räkning i 3 
terminer. Ska han inte ha höjt be
tyg nu, när han kommit i 3:e klas
sen.” Det tycks alltså fortfarande 
vara en ganska utbredd uppfattning, 
att betygen ska stiga med åren. Så är 
det inte. Betygen ska ges på den 
kurs, som under året inhämtats. Om 
en elev sitter med Ba i ett ämne ge
nom alla skolåren, betyder det allt
så ej, att han blir sämre och sämre. 
Det betyder i stället att han från 
början ansetts som medelgod och att 
han håller denna ställning år efter 
år. Han utvecklas med andra ord 
normalt.

Redan i de lägsta klasserna ska 
numera hela betygsskalan tillämpas. 
Det är alltså tänkbart, att barn re
dan i småskolan får t. ex. ett litet a 
i något ämne. En annan sak är, att 
lärarna ofta och med rätta är gan
ska försiktiga med de högsta betygs- 
graderna de första skolåren. Stina 
kanske kan försvara ett a i räkning, 
då ämnet första gången ska betyg
sättas. Men kan hon det nästa år? 
Det är osäkert. Och hellre än att ta 
risken att få sänka betyget nästa år, 
något som barn oifta är mycket käns
liga för, sätter fröken för säkerhets 
skull ett AB, kanske förstärkt med 
ett plus efter. Det tar Stina ingen 
skada av. Kan hon i fortsättningen 
försvara ett högre betyg, så är det 
klart, att hon får det. Det är ju all
tid roligare med ett höjt betyg än 
ett sänkt.

Denna kloka försiktighet får inte 
leda till att ett barn, som ligger i 
toppen, ändå ska ha B i småskolan, 
Ba i 3 :an, AB i 4 :an och först i 5 :an få 
sitt a. I princip skall hela skalan till- 
lämpas från början men med viss 
försiktighet, då det gäller de högsta 
och även de lägsta betygsgraderna.

Jag vill alltså framhålla för för
äldrarna, att en utebliven höjning 
eller sänkning av ett relativt bra be
tyg är ett gott tecken. Det bevisar 
normal utveckling, inte att presta
tionen i den högre klassen blivit 
sämre.

Betygssättningen i grundskolan 
ska ske efter en ny betygsskala med 
siffror i stället för bokstäver. Be
tygsskalan blir 1—5, och 5 är då 
högsta betyget. Begreppen underbe

tyg och överbetyg är borttagna. 
Normalt skall eleven liksom nu flyt
tas från en årskurs till nästa, när läs
året är slut. I en del fall kan det bli 
aktuellt med kvarsittning. Detta av- 
göres av klasskonferensen med hän
syn till vad som på det hela taget 
är bäst för eleven själv, och då skall 
man ta hänsyn till hans mognad och 
allmänna utveckling och naturligt
vis också till hans skolprestationer. 
Betygen är alltså inte ensamma av
görande. Att kvarsittning är avskaf
fad i grundskolan, som ibland på
ståtts, är alltså felaktigt. Frivillig 
kvarsittning kan i vissa fall få före
komma. Stödundervisning åt elev, 
som kommit efter på grund av lång
varig sjukdom eller som önskar byta 
studieriktning ska i viss utsträckning 
kunna ordnas av skolan.

Av de fem betygsgraderna skall 
betyget 3 vara medelbetyg. Det skall 
ges, när elevens kunnighet och fär
dighet bedöms som medelgod för 
den kurs det avser. Begreppet me
delgod ”hänför sig inte till den en
skilda klassen utan till ett större 
elevmateriel”. I Läroplan för grund
skolan, sid. 90, finns t. o. m. en för
delning på olika betygsgrader, som 
bör gälla ”för samtliga elever i riket 
i kurser av samma slag”. Denna ta
blå ser ut så här:

Betyg 1 2 3 4 5
Procent 7 24 38 24 7
De s. k. betygsböckerna, som vi 

hittills använt i Orsa, kommer att 
försvinna. (Redan i folkskolans läg
sta klasser ges nu terminsbetyg på 
lösa blanketter.)

Betygsblanketterna för grundsko
lan för tankarna till en tipskupong. 
Till vänster står som vanligt de oli
ka ämnena under varandra. Till hö
ger finns 5 olika kolumner med siff
rorna 1—5 ovanför. När betyget 
skrivs ut, har läraren bara att sät
ta kryss i rätt kolumn. Det ser litet 
underligt ut. Men man vänjer sig väl 
så småningom. Genom denna upp
ställning kan man direkt på betygs- 
blanketten se vederbörandes ”be- 
tygsprofil”, som blir till hjälp vid 
valet av tillvalsämnen och linjer.

Betyg kommer att ges första gång
en för vårterminen i årskurs 2, och 
sedan vid slutet av vårterminen var
je år. Fr. o. m. årskurs 6 ges betyg 
även iför höstterminerna.

H j  H — n.
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ETT SOMMARMINNE
En dag for mamma, pappa och 

jag till Furuvik. När vi kom till 
Falun, började det bli mörkt, så 
vi låg över hos ett par bekanta.

Nästa dag kom vi fram till Fu
ruvik. Just när vi kom dit, var 
det uppträdande på lilla scenen. 
När det var slut, gick vi och tit
tade på djuren. Till slut såg vi på 
sjölejonen. Där köpte jag ström
ming åt dem. Strömmingen kasta
de jag upp på en klippa i vattnet. 
Då klättrade sjölejonen upp på 
klippan. När jag kastade en ström
ming i vattnet, dök sjölejonet. Jag 
stod så nära, att jag fick vatten på 
mig. Då fick vi lov att åka hem. 
Jag tyckte det var roligt.

Björn Larsson, 
klass 4

NÄR JAG SÅG TRANOR
En morgon vaknade jag av att 

det hördes ett väldigt skrikande 
ute på en åker ungefär femtio me
ter ifrån gården.

Jag gick upp ur sängen och tit
tade ut genom fönstret.

Då såg jag en trana som stod 
och skrek.

Mamma och pappa hade vak
nat dom också och stod och titta
de ut genom fönstret.

När vi hade stått en kvarts 
timme och tittat så var det dags 
att klä på sig och gå ut.

När jag kom ut flög den ståt
liga fågeln iväg, men den kom till
baka varje morgon vid fem-tiden 
hela sommaren.

Sven-Erik Forsgren, 
klass 5

Steinmcmn
Piano modell 108 EKO-Livs -

S p e c ia lb u t ik  fö r  l iv sm e d e l
ren och vacker lon
exakt och behagligt anslag 

kt tekniskt högvärdigt
elegant, modern formgivning Alltid
mångårig garanti nybakat
populärt pris Orsa-tunnbröd

— Allt i musik

F:a Piano-Nisse i j \ \  Butiker
1 / — J  i Samhället och
\ /  på Born

Nils Klockar Tel 40694, aff. 406 04

MIN FÖDELSEDAG
Då jag hade födelsedag, så bjöd 

jag Anders och Kerstin. Jag sa för
stås bara till Anders i skolan. Men 
jag sa också till Anders, att Kerstin 
fick komma. Jag fyllde åtta år då. 
De kom klockan halv två. Av An
ders fick jag ett ritblock, och av 
Kerstin fick jag en ask färg-kritor. 
Så drack vi saft och åt bullar, kakor 
och tårta. Då vi var klara, så bör
jade vi måla i mitt ritblock. Då An
ders och Kerstin gick hem så fort
satte jag att måla själv. På kvällen 
kom mormor och morfar och av 
dem fick jag en fågel-bok. Lite se
nare kom Stig och Anita och av 
dem fick jag blommor. Sedan drack 
de kaffe, och jag drack saft. Där
efter tittade vi på tv och hade så 
trevligt. När de for hem så la jag 
mig att sova. Den natten sov jag 
mycket gott.

Göran Engström, 
Klass 2

E R _______
bästa affär

PHILIPS T V

— en TV med mjuka linjer. 
Philips nya P-rör infattat i en 
exklusiv ram av trä. Perfekt 
ljud och bild. Paustangent. 
Vackert hölje i teak, ek eller 
mahogny. Komplett med UHF 
för P2 i TV.

Pris 1570 kr, oms ingår

S V Ä L A S
R A D I O
Kyrkogatan 8 

tel. 413 50

Auktoriserad 
Radio- & TV-Service
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När vi sitta 
i vår bänk. . .

Teckning: Birgitta Fredberg, klass 5



ORSA SKOLTIDNING.

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100  00

Bilägare!
Rusta Er bil för 
mörker och kyla!

Vi ha motorvärmare, dimm- 
och fjärrljus i lager!

Ljuskontroll

Biltjänst, Orsa
Uno Carlsson Tel. 401 56, 40490

EN CYKELTUR
Jag ska berätta om när jag och 

min kusin skulle åka lite med vår 
hund. Min kusin heter Folke.

Folke kom till mig en gång i 
sommar, för han hade inget att 
göra. Det hade inte jag heller. 
Folke frågade:

— Vad ska vi göra?
— Jag vet inte, svarade jag 

och kliade mig i huvudet.
— Ska vi gå ut? frågade Folke.
— Nej, vi kan väl cykla med 

Laddie? föreslog jag.
Ja, det gör vi, sa Folke.
Och så gjorde vi det. Folke 

skulle ta Laddie först. Det var be
svärligt för honom att komma på 
cykeln. Men då jag sa, att han 
skulle ta min cykel i stället, då 
gick det bra.

Vi åkte till Nederberga skola. 
Där vände vi. När jag kom till 
Folke, var jag törstig, så vi åkte 
in till honom. Vi band Laddie i 
ett grovt snöre. Folke har en pil
båge. Han ville skjuta lite med 
den. Det ville jag med.

När vi hade skjutit lite med pil
bågen såg jag något. Laddie, vår 
hund, och Nicke, Folkes katt, satt 
och tittade på varandra. Jag vi
sade Folke dem. Laddie hoppade 
till. Micke for upp i en rönn, som 
stod ganska nära. Laddie började 
skälla. Det blev ett liv. Folke 
sprang bort till rönnen och för
sökte komma upp i den. Jag sprang 
också dit, men jag klättrade inte 
upp. Jag hjälpte Folke upp för 
att ta katten. Till slut fick Folke 
tag i katten och lyfte ner den till 
mig. Själv hoppade han ner. Fol
kes föräldrar var borta.

ETT SOMMARMINNE
På sommarlovet var vi hos mor

mor och morfar. Då var vi på 
sjön. När vi kom hem, då skjut
sade vi Sven. På kvällen gick vi 
med mormor till ladugården och 
såg på den lilla kalven, medan 
mormor mjölkade kossorna. Sen 
gick vi in. När vi hade gått in sa 
mormor att vi skulle gå opp och 
lägga oss. Och det gjorde vi. Sen 
på morgonen frågade vi, om vi 
fick gå och bada i fallet. Och det 
fick vi.

Karin L indgren, 
klass 3

När vi kom in till Folke, var 
jag inte alls törstig. När vi satt 
inne köket sa jag:

— Jag skulle vilja ha en morot. 
Det ville Folke med. Jag gick ut 
och hämtade två stora morötter. 
Efter ett tag kom de hem. Då åk
te jag också hem.

Annicka Johansson , 
klass 4

Teckning: Ingemar Hansson, klass 3

Tänker Ni köpa

frysskåp ener frysbox?
Marknadstips!

Dam-
promenadskor

Det lönar sig 
att besöka

med gummisula fr. 26: —

eller ringa Randsydda
mansskor

O ¥ med gummisula, svarta

KAHLENS och bruna. 49:75.

ELEKTR ISKA AB Orsa Skomagasin
Orsa Tel. 401 92, 410 37 Tel. 400 37

Orso
Lostbilcentrol

utför alla slags 
transporter.

Försäljer:
gjutgrus, 
singel, 
makadam, 
stenmjöl m. m.

Telefoner 
404 30, 404 31
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Teckning: Lars-Erik Sinders, klass 5
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BERÄTTELSEN OM DUVAN 
SOM TRODDE ATT MÅNEN 

VAR EN PANNKAKA
Det var en gång en duva som 

trodde att månen var en pannka
ka. En kväll satt duvan på en tak
ås. Då fick han se månen. Då sa 
duvan: Tro om jag skulle ta och 
flyga upp till pannkakan och så 
flög han. Men när hon kom dit 
vart hon snopen. Då såg hon att 
det bara var månen. Så hon flög 
ner igen.

J en n y  Viola Dahl, 
klass 2

NÄR JAG VAR HOS MORFAR 
I LAPPLAND

När jag var hos morfar, skulle 
vi gå och fiska. Det hade regnat. 
Vi såg mycket renar på vägen. 
Men jag fick ingen fisk. Men pap
pa och min morbror fick så myc
ket fisk. På andra sidan sjön såg 
vi en hel renfamilj. När vi skulle 
gå hem gick jag och sjöng. Men 
till sist kände jag hur det började 
svida. Det var en geting. När jag 
kom hem var fingret så svul
let. Men mamma sa att i morgon 
var fingret säkert bra.

Åsa Bengts, 
klass 2

ETT SOMMARMINNE
En dag här jag var i Hallbergs 

fäbodar, skulle pappa och jag gå 
och fiska. Då såg vi björnspår all
deles färska. Då sa pappa att vi 
skulle följa dem en bit. När vi 
hade gått en bit slutade vi och 
gick och fiskade i Hällvasslan. 
När jag hade stått med spöet ute 
en stund, kände jag att det var 
napp. Då drog jag upp. Då var 
det en stor laxöring på kroken. 
Pappa hade fått tre laxöringar. 
När vi gick hem hade vi femton 
laxöringar. Vi fick en god middag 
då. Nästa dag såg pappa en björn
hona med tre ungar.

Per-O lo f Mårts, 
klass 4

NÄR JAG FICK 
MIN RÄVUNGE

En kväll när pappa kom hem, 
sa han till mej:

— Vill du ha en 'hare utav en 
farbror?

— Är det sant? frågade jag 
pappa.

— Nej, det är en rävunge.
— Ja, sa jag.
— Vi ringer väl dit och frågar

då.
Nästa dag fick jag en rävunge. 

Då blev jag så glad. Varje morgon 
gick jag och tittade på honom.

Han var så liten och rund och 
fin. En del trodde, att det var en 
hundvalp. När han vart större, så 
tappade vi honom. Jag blev Jså led
sen. Han var borta fyra dagar. 
Han hade ett fyra meter långt 
band efter sig. En natt vaknade 
morfar mitt i natten. Morfar tyck
te, att det var en unge, som skrek.

Teckning: När vi plockar lingon av 
Mona Olsson, klass 4

Han satte på sig kläderna och 
gick till min pappa och sa, att han 
hade hört någon som skrek. Det 
var rävungen. Pappa tog in den i 
stallet. Nästa morgon blev jag så 
glad.

Anneli Bergkvist, 
klass 3

har kommit!

Hemmet skall prydas med nya 
vackra växter — gröna och 
blommande.

Glöm ej bort lökplante
ringen, som skapar 
färgglädje till våren.

Levenius
Blomsterhandel 
och Handelsträdgård
Orsa, tel. 400 92

Byggnadsfirma
o A N D E R S  N Ä S

immi
Tel. 400 35 Glosmästeri

O R S A

( ( ^ ) ) Järnvägsgatan 27
Tel. 408 91, bost. 411 78

Nybyggnader, Ombyggnader,
Bilglas, Fönsterglas

Reparationer. Infordra offert! Inramningar
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NÄR JAG VAR 
OCH FISKADE

Teckning: Kerstin Hasmats, klass 1

Bengtssons 6 e g ra  vn in g s  b y rå
Orsa Tel. 403 23

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud i Orsa för Svenska Eldbegängelseföreningen

D
DOMUS

VÄLKOMMEN 
TILL DOMUS
Varuhuset för hela familjen

I detta hus har allt gjorts för Er bekvämlighet och trivsel — 
och här finns allt Ni behöver — ekipering från topp till tå — allt 
för hem och hushåll — för fritid, vila och rekreation.

DOMUS
MORA 119 10

Jag var vid Skattungsjön. Jag 
fick tre abborrar och en strevling. 
Sen gick jag opp till min mormor. 
När vi kom hem rensade jag fis
ken, men strevlingen gav vi åt 
katten.

Sven -O lov  Thalin, 
klass 3

GRETAS ÄVENTYR I SKOGEN
— Jag tror jag går ut i skogen 

och plockar blåJbär, tänkte Greta. 
Så tog hon sin lilla korg och gick ut. 
När hon hade kommit en bra bit 
in i skogen, såg hon en stor skogs- 
hare komma skuttande. Greta göm
de sig bakom en stor tall. Hennes 
blick följde haren hela tiden, tills 
den försvann långt inne i skogen. 
Greta såg tydliga spår efter haren. 
Sen gick hon en bit till. Plötsligt 
hörde hon ett brakande. Hon titta
de sig omkring åt alla håll. Men vad 
såg hon om inte en stor älg bakom 
snåren där borta. Greta stod alldeles 
stilla, tills älgen hade gått bort. Sen 
fortsatte hon sin färd genom sko
gen. Så hörde hon en trumvirvel. 
Hon gick mot det hållet. Och se, 
intill en tall-stam satt en hackspett. 
Greta hörde på trummandet ett tag, 
men så tröttnade hon på det. Hon 
vandrade vidare genom skogen. Nu 
såg hon ett fint blå-bärs-ställe med 
mycket blå-bär. Greta satte sig ner 
och började plocka. När hon hade 
plockat korgen full, var hon trött. 
Nu ville hon gå hem. När hon var 
på hem-väg, såg hon en liten snigel. 
Den lämnade efter sig något vått 
och klibbigt. Den bar sitt hus på sin 
rygg. Greta fortsatte att gå. När 
hon kom hem, måste hon genast 
börja berätta för mamma, vad hon 
hade upplevt. Hon berättade om 
haren och om älgen med sin ståtliga 
krona på huvudet. Hon berättade 
också att hon hört en trumvirvel, 
och att när hon gick mot ljudet, såg 
hon den granna hackspetten. Hon 
berättade om snigeln och hans klib
biga spår.

Mamma hörde på med stort in
tresse. Till slut lämnade Greta fram 
korgen och sa: ”Här får du mam
ma.” — ”Tack så mycket”, sa mam
ma. ”Det ska vi ha till efterrätt i 
dag. Jag tycker att blå-bär är så 
gott.” — ”Det tycker jag också”, sa 
Greta.

Anna-Karin Liendeborg, 
Klass 2

14



.ORSA SKOLTIDNING

FRE L I NS  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

A B O R S A K A L K
Tel. 500 21, 500 52

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. 44001

GUMMI- 
verkstad

• Bilringar
• Batterier
• Bensin
• Oljor

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson 
Tel. 403 55

Gössa-Anders.______ Forts, från sid. 6.

pares erbarmliga gnisslande, med 
en skicklig konstnärs formfullän
dade och förnämligt sköna spel!

Det är något egendomligt med 
allmogespelmäns sätt att spela. En 
allmogespelman kan, genom trä
gen övning lära sig att spela s. k. 
akademisk musik. Men en musiker, 
som från första början lär sig 
”akademiskt”, kan aldrig  bli en 
riktig allmogespelman och spela 
på gammaldags spelmanssätt. Så
vida han inte, som t. ex. Sven 
Kjellström eller Pelle Jakobsson, 
har det i blodet. Det låter inte li
kadant med musik utförd av all
mogespelmän, som med musik ut
förd av en stråkkvartett, för att 
nu tala om en jazzorkester! Inte 
ens om alla dessa tre slags orkest
rar skulle spela samma stycke, lå
ter det likadant. Det är som t. ex. 
med Orsamålet. Skådespelare och 
annat ”slimsfok” kan försöka här
ma t. ex. Orsamål, men det låter 
aldrig  så som när målet är med
fött. Detta är hemligheten med 
daladialekter och andra dialekter, 
det är en särskild tjusning att hö
ra ett äkta dalmål, ja till och med 
riktig skånska. Och det är en all
deles särskild tjusning att lyssna 
till ett spelmanslag av infödda 
spelmän, det må vara Orsa eller 
Rättvik eller Boda eller Bingsjö.

Gössa Anders och flera andra 
allmogespelmäns stora gärning är 
att de bevarat själva målet  och ma
nere t  i folkmusiken, och det är ett 
arv Gössa Anders gett oss, som 
måste förvältas och säkert kom
mer att förvaltas väl.

Men jag har ju till överskrift: 
Vad var det fina med Gössa An
ders? Nu kommer jag med svaret 
på den frågan. Gössa Anders var 
fin som musiker. Men jag tror att 
han på ett alldeles särskilt sätt 
var fin som musiker dä r fö r  att 
han var så f in  som  människa. Det 
är allmänt omvittnat, att Gössa 
Anders var en god karaktär. Ka
raktär, det är något som har med 
moralen att göra. Men det finns 
många människor, som är utom
ordentligt moraliska, men, mora
len i all ära, det finns något som 
är m er  än att vara en f ör t räf f l i g  
karaktär, och det är att vara en 
verk lig t god ,  en verkligt själsfin 
människa. Det var Gössa Anders, 
och det var det allra finaste med 
honom.

Axel Hambraeus

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

ANLITA VVS- 
FÄCKMAN N S N

- I N N A N  
N Å G O T  

HÄNDER

ä
C M

-  W E S S T R Ö M S
— rörlednings ab 

ORS A Tel. 0250/40519
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Skolnytt
SKOLORGANISATIONEN

Det nya läsåret har medfört en 
hel del förändringar om skolorgani
sationen.

Klass 7 i Hansjö har försvunnit, 
och barnen både från Hansjö skol
område och från Tallhed, Nederiber- 
ga och Skattungsbyn går till Kyrk
byn. Det är inte minskning av det 
totala barnantalet, som gjort denna 
sammanslagning möjlig, utan den 
nya avdelningen av klass 1 i sam- 
realskolan. Tack vare den har ett 
ovanligt stort antal barn gitt från 
åk 6 i folkskolan till realskolan i st. 
f. att fortsätta i åk 7.

En annan nyhet är sammanslag
ningen av Nederberga och Kallmo- 
ra skolenheter. I Nederiberga under
visas nu åk 5—6 och övriga under
visas i Kallmora. Mellan dessa byar 
går pendelskjutsar. Tack vare den
na anordning har en småskolavdel- 
ning kunnat indragas, och ändå har 
vi fått en bättre skolform.

Elevantalet i folkskolan har nu 
minskat betydligt i jämförelse med 
föregående år. Det är 85 i första års
kursen (förra året 127), i andra 121 
(87), i tredje 85 (100), i fjärde 98 (96), 
i femte 92 (100), i sjätte 100 (102) 
och i sjunde 41 (76). Vidare finns 31 
elever (34) i specialklasser. Samman
lagda elevantalet vid folkskolorna 
blir alltså 653 (722).

Om man granskar förändringen 
inom varje årskull, framgår att en 
utflyttning från kommunen fortfa
rande tycks pågå.

Skolan i Kyrkbyn har detta år 321 
elever mot 345 vid början av föregå
ende läsår. Minskning med 24 alltså. 
Hansjö har 88 (—16), Digerberget 
125 (—15), Stackmora 40 (—5),
Skattungbyn 35 (+ 0) och Kall-
mora-Nederberga 44 (—9). Det är 
således bara Skattungbyn som har 
hållit sin position.

Ambulerande slöjdlärare
Under många år har vi varje ter

min annonserat efter specialutbilda
de slöjdlärare, men sådana har inte 
gått att få. Dess bäittrehar vi ändå in
te blivit strandsatta, då vi lyckats få 
tag på intresserade timlärare, som 
skött undervisningen mycket bra. I 
detta sammanhang vill jag till alla 
dessa säga ett uppriktigt och varmt 
tack för stort intresse och gott ar
bete.

Nu har en ny epok börjat. Vi har 
för första gången fått en ord. textil

Upplaga 1.700 ex.

lärarinna i Kyrkbyn. Hon heter Hel
ga Johnspn och kommer närmast 
från Fagersta, men hon är uppväxt 
i Lillhärdal. En annan textillärarin
na skall sköta undervisningen i öv
riga skolenheter. Hon heter Ulla 
Helin ooh är född i Åbo i Finland. 
En ambulerande lärare i träslöjd har 
vi också fått, nämligen Allan Berg
lund från Hedemora. Dessa nya lä
rare hälsas hjärtligt välkomna till 
Orsa.

Nya lärare i folkskolan
Lärarforisten har varit svår inför 

detta läsår. I Orsa har vi dock haft 
turen att få praktiskt taget alla 
tjänster besatta med behöriga lärare.

Småskollär. Astrid Brus tillträdde 
1 juli ord. tjänst i Hansjö. 1 klass 3 
i Digehberget tjänstgör folkskollär. 
Birgit Johnson och i klass 7 i Kyrk
byn folkskollär. Stig Wirgén.

Vi hälsar dem alla välkomna till 
arbetet i vår kommun.

Kungl. Maj:t
har bifallit vår framställning att få 
lägga två friluftsdagar till vårvinter
lovet.

Lovdagarna
under höstterminen blir i samtliga 
skolor i Orsa måndagen den 7 okt., 
torsdagen den 31 okt. ooh fred. den 
1 nov. Folkskolan har dessutom lov 
även den 2 dec.

Elevområden
har av länsskolnämnden fastställts 
för bl. a. realskolan och yrkesskolan 
i Orsa att gälla t. v. fr. o. m. 1 ju
li 1963. Samrealskolans elevområde 
skall vara Orsa, Ore, Varuhus (del) 
samt del av Los. Yrkesskolans elev- 
område skall för skogliga linjen va
ra hela länet och för övriga linjer 
Ore, Orsa, Våmhus, Mora, Venjan, 
Sollerön, Särna och Idre.

Samrealskolan
är nu större än någonsin med sina 
305 elever i 10 klassavdelningar. För
ra året var det 265 elever i 8 avdel
ningar. En nyhet är också att vi fått 
en 3-årig studiegång till realexamen.

Både från Mora,
Los, Våmhus, Ore oc'h Stockholm 
har vi nu elever i Orsa realskola. Och 
för första gången på många, många 
år har samtliga ”behöriga” från Or
sa kunnat intagas.

Farlig flaska,
en utställning om alkoholfaran, skall 
i höst visas för eleverna i samskolan, 
yrkesskolan och folkskolans klass 7.

Beckmans Tryckeri AB, Orsa —  1963

Traktorkörning
ska det bli i yrkesskolan. Skolstyrel
sen har begärt KÖY:s medgivande 
att detta ämne får medtagas i under- 
visningsplanen för skogliga avdel
ningen.

Gymnasieskjutsar
Skolstyrelsen begär fullmäktiges 

medgivande att få ordna skjutsar för 
elever i Mora läroverk dels sträckan 
Nederiberga—Kyrkbyn hela året med 
förlängning till Åberga under kallas
te tiden, dels sträckan Stackmora— 
Kyrkbyn tiden 20/10—15/4. Skjut
sarna skall gå på morgnarna och ha 
anknytning till den tidigare sedan 2 
år inrättade ”gymnasiebussen”, som 
avgår från Orsa kl. 7.45.

Hj. H—n.

STIPENDIEFONDENS
HEDERSLISTA

Till och med under sommaren har 
åtminstone en stipendiat arbetat med 
sin korrespondenskurs och fått den 
klar. Det är bra gjort. Denna färdi
ga kurs är

Den etthundrasjuttonde: Kerstin 
Matslofva, Berget, Orsa, English I.

Jag hoppas, att övriga stipendia
ter nu börjar arbeta igen. Den mör
ka årstiden med de långa kvällarna 
går det bra att plugga, om man sät
ter igång. Låt inte TY och andra lik
nande sysselsättningar ta all tid! — 
Vem får den 119:e färdiga kursen?

Hj. H—n.

När det gäller

Presenter.. .

(QicJ/i. O tia
CIU. Oplik. O ji ld .
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