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Historia på timmervägg av Berit Örnas
Nu var det åter dags för den gamla 

Örn-gården i Slättberg att rustas upp. 
Förra gången det inträffade var 1947, 
fast då i mindre omfattning än vad som 
nu skulle ske.

Boningshuset är över 100 år gammalt. 
Dess ursprungliga plats var Griggåkern 
i Slättberg. I samband med storskiftet 
flyttades det till den plats, där det fort
farande står kvar.

En dag i juli drog snickarna in, och 
det var med ett visst vemod man såg 
allt det gamla rivas ner för att så små
ningom ersättas med en ny och modern 
interiör. Väggarna i kök, badrum och 
hall restes, och efter hand nådde man 
fram till vardagsrummet. Det var där, 
i den äldsta delen av huset, som den 
unika upptäckten, om vilken jag nu skall 
berätta lite, gjordes.

En kväll, när min pappa var syssel
satt med att riva ner den gamla ma
soniten från väggarna, upptäckte han 
under ett av fönstren något, som lik
nade en målning. Eftersom det började 
mörkna, vågade han inte fortsätta, då 
han var rädd att förstöra dukarna.

Följande morgon rev han bort den 
återstående masoniten. Under den dol
de sig gamla dalmålningar. Vi tillkallade 
genast dalmålare Ivar Nylén. Med hjälp 
av vatten blötte han bort målningarna, 
vilka var ditklistrade med ett hemma
gjort klister, tillverkat av kokt potatis. 
Konstverken hade satts dit för att täta 
springor i väggen.

Vi vill absolut inte sälja målningarna 
utan tänker behålla dem för egen del.

När jag fick i uppdrag att skriva om 
det här i Orsa Skoltidning, uppsökte 
jag Nylén och bad honom berätta lite 
om konstverken.

Allt som allt är det frågan om tre 
dalmålningar. Tyvärr har han bara med 
säkerhet kunnat identifiera den ena. De 
båda andra är mera åtgångna, och det 
krävs därför mer tid för att få fram 
uppgifter om dem. Sägas kan i alla fall, 
att den ena av de båda är från 1861.

Den värdefullaste duken är från 1839 
och har motivet ” Jesus rider in i Je

rusalem” . Konstnären, som målat den, 
heter Mats Olov Andersson och kommer 
ifrån Niitsjö, där han föddes i december 
1798. Så småningom flyttade han till 
Matsgården i Boda. Därifrån drog han 
ut på målarfärder till bl. a. Hälsing
land och Värmland. Det var under 
dessa färder han sålde sina alster, må
lade på karduspapper. Troligtvis var 
det under en sådan resa, som min mors 
farmors föräldrar köpte tavlorna av ho
nom för en 12-shilling.

När målningarna sedan pryder vårt 
hem, har våra förfäder gett oss ett vack
ert och bestående minne.

Berit Örnas

Musikskolan av P. J.
Vi brukar varje år publicera en lista 

över de elever, som spelat upp för Dip
lom I. De allra flesta spelar upp på 
blockflöjt efter att ha fullföljt den för
beredande kursen i årskurs 3. Men en 
och annan har spelat upp med andra 
instrument. De har då inte deltagit i 
blockflöjtkursen utan spelat privat. Och 
här är listan på förra läsårets ” diplom- 
erövrare” . Årskursangivelsen avser läs
året 1970-71. Sedan musikskolans start 
har nu inte mindre än 1306 elever av
lagt dessa prov.

Anna-Lena Ljunggren, Kyrkbyn 4 
Britt-Inger Sundberg, Kyrkbyn 4 
Marie Difs, Digerberget 4 
Anna-Karin Klockar, Kyrkbyn 4 
Monica Hoffman, Kyrkbyn 4 
Jan Andersén, Kyrkbyn 4 
Maria Berglund, Kyrkbyn 4 
Gunilla Elings, Kyrkbyn 4 
Lotte Hedlund, Kyrkbyn 4 
Håkan Loman, Kyrkbyn 4 
Anneli Matslofva, Digerberget 4 
Annette Näs, Digerberget 4 
Susanne Nilsson, Digerberget 4 
Ingalill Södersten, Digerberget 4 
Ulla-Britt Nylén, Kyrkbyn 4 
Laila Nordström, Kyrkbyn 4 
Laila Pettersson, Kyrkbyn 4 
Erik Jalking, Digerberget 4

Thomas Fjellström, Digerberget 4 
Mona Hansson, Stackmora 4 
Lars-Erik Bäcker, Digerberget 4 
Staffan Hellenberg, Digerberget 4 
Ann-Marie Lovar, Kallmora 3 
Inga-Britt Pettersson, Kallmora 3 
Ingela Larsson, Kallmora 3 
Lena Dahliors, Kallmora 4 
Vivianne Mångsén, Kallmora 4 
Gunnar Husberg, Kallmora 4 
Carina Gegerfeldt, Kallmora 4 
Håkan Thalin, Kallmora 4 
Anders Wesström, Kyrkbyn 4

Vid musikskolans uppvisning, som 
gick av stapeln fredagen den 28 maj 
inför fullsatt salong, utdelades som van
ligt diplom och premier. Femårsdiplo- 
met tilldelades följande elever:

140 Anneli Bergkvist
141 Marita Nilsson
142 Monika Rosén
143 Hans Holst
144 Anders Jakobsson
145 Berit Johansson
146 Olle Moraeus
147 Per Jonsson
148 Karin Hilmers
149 Arne Broberg
150 Agneta Larsson
151 Anne-May Nääs
152 Eva Wiborg

Orsa Skoltidnings premium i form av 
presentkort utdelades till följande mu
sikanter, som i och med denna upp
visning avslutar den obligatoriska skol
gången: pianisterna Anne-May Nääs
och Marita Nilsson, trumpetaren Hans 
Holst samt de två riksspelmännen An
ders Jakobsson och Olle Moraeus. De 
har alla enligt sina musiklärare visat ett 
stort intresse för sitt musicerande, och 
de har på många musikuppvisningar vi
sat prov på fint spel. Vi önskar dem ett 
lycka till, när de nu fortsätter att spe
la, i musikskola, musikkår, orkesterfö
rening och spelmanslag!

Ny timlärare i musikskolan är Lars 
Lindholm, som lovat ta hand om några 
elever som spelar gitarr och flöjt. Han 
hälsas välkommen! När detta skrives, är 
det ännu inte klart vem som skall över
ta musikdirektör Liendeborgs elever, 
men i övrigt är lärarna desamma som 
förra året. P. J.

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

r ---------------------------------------------------------------------------------N
TUREN HAR NU K O M M IT
till socknens norra del —  Skattungbyn-Kallmora —  i tävlingen om bästa 
försäljningsresultatet.

För nr 2 av vår tidning blev resultatet bland hansjöeleverna:
1. Lars Olov Svensson, Ha åk 3.
2. Karl Erik Hedlund, Hornberga åk 5.
3. Björn Nääs, Ha åk 4.

V __________________________________________________________ J
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Sista tåget . . .  av Hs.
Ett apropos till det sorgesamma 

riksdagsbeslutet om nedläggande 
av järnvägen Orsa-Bollnäs den 1 
september 1971.

När visa beslut här fattas, 
umgänget med Hälsingland mattas. 
Den stoppades, Bollnäs-expressen! 
Men var inte otröstligt lessen, 
den går dock ej bakåt framöver 
som SJ, som drömmer om klöver. 
Dröm du om din vän i Freluga, 
som nu kan få ro i sin stuga.
Fler tåg går det än emot söder —  

så, hej alla hälsingebröder!
Och stintor från Alf ta och Homna, 
till fots över skogen välkomna!

Hs.

SEMESTER!

I somras var vi på västkusten. Första 
kvällen vi var där, åkte vi till Fiske- 
bäckskil. V i måste åka färja för att 
komma dit. Då jag var på färjan, gick 
jag ur bilen och tittade ner i vattnet. 
Då såg jag maneter. Nästa dag åkte vi 
till Lysekil. Där badade jag i havet. Då 
hittade jag två sjöstjärnor. Där såg jag 
också maneter. Min bror har ett cyklop- 
öga. När jag tittade i det, såg jag 
snäckor, musslor, krabbor och eremit
kräftor. Jag plockade snäckor och muss
lor och lite av varje.

Maria Lind, 
åk 4

SISTA TÅGET FRÄN BOLLNÄS

I morse sa fröken att tåget skulle gå 
från Bollnäs till Orsa för sista gången 
i dag. Från Bollnäs gick tåget kl. 7.05 
och kom till Orsa kl. 9.28. Fröken sa 
att vi skulle gå och titta på tåget. Vid 
stationen var det lite kallt så vi gick 
in i väntsalen. Vi var där en liten stund 
och tittade sen gick vi ut. Efter en stund 
kom tåget och stannade. En farbror 
steg av tåget. Han hade två kameror och 
han knäppte kort på oss. Föraren pra
tade med oss och han frågade oss om 
vi skulle åka med. Men det skulle vi 
ju inte göra. Han sa att när vi blev 
stora och hade fått barn skulle vi be
rätta för våra barn att sista tåget Boll
näs— Orsa gick när vi var små. Då 
frågar de nog: Vad är tåg för något?

Christina Sandberg, 
åk 3

SOMMARENS SLUT

Nu är det så trist för det regnar 
jag sitter i skolbänken min.
För det är ju hösten som ämnar 
i sommaren tränga sig in, 
för nu har ju sommaren slutat 
ej jag är så glad i mitt sinn.
Men nu får ju sommaren vila 
precis som du i sängen din.
Nej, jag ej så ledsen ska vara.
Nej, jag ska vara glad i mitt sinn. 
För jag på en tanke ska spara 
på våren och sommaren min.

Håkan Loman, 
åk 5

Bästa möjliga bröd  

till lägsta möjliga pris!

Välkommen till

Hellborgs Hembageri
Orsa, tel. 410 68

Ä V E N  V I 
H A R

marknad
Välsorterad

snabbköpsbutik

S T A C K M O R A
H A N D E L

Tel. 403 22

Z A N U S S I  
5

10  +  4 program  

Helautomatisk 

Tvättar upp till 5 kg

Rostfri trumma och 
vätskebehållare

Enknapp automatik 

H ögt centrifugeringsvarv 

Inbyggbar

Stor bekväm låsbar lucka 

2 års garanti dessutom!

JÄ R N B IR G E R  AB
Tel. 409 00

Älvdalens Järnaffär AB
Tel. 0251 / 110 50
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Höstmarknaden i Mora 
före sekelskiftet av Näsnissa Olof Samuelsson

Kom
te’ markna’n
med varma och snygga 
kläder från

Dalaboden
Orsa, tel. 407 61

2 5 -iite rs  g las
d am ejeanne

Lämpligt för  vinberedning

Pris endast 22: 50

Suv enir-affisch en

Korpral G IF T IN G
Det var korpral Gifting som fällde 
de bevingade orden: ”Orsa Kom
pani lovar ingenting bestimt . . . ”

Trevlig present! 13: 50 inkl. moms.

Tiden för Mora marknad inföll van
ligen under första helveckan i oktober. 
Den var införd i almanackan och hölls 
officiellt i tvenne dagar, men även den 
tredje strök alltid med för att icke säga 
att hästhandlarna voro i sitt esse även 
den fjärde dagen. Om midsommarmark
naden kunde göra skäl för benämning
en midsommarfest, kan denna marknad 
på grund av sin överlägsenhet i jäm
förelse med den förra, utan någon som 
helst tvekan givas benämningen ” Öster- 
och Västerdalarnes höstfest” .

Efter Strandgatan, som var markna
dens centrum, hade under gången tid 
en hel del salustånd uppförts, vilka ta
gits i besittning av olika affärsmän och 
firmor, som betjänade marknadsbesökar- 
na med tillhandahållande av en mång
fald varor av olika slag, varjämte di
verseaffärerna efter såväl denna som 
andra gator voro försedda med snart 
sagt allt vad en köplysten allmänhet 
var i behov av. Litet varstans vid ga
torna hade frukt- och andra småhand
lare, såsom karamellfröknar och peppar- 
kakskullor i alla möjliga variationer, ta
git plats. På allmänna och enskilda 
platser, ävensom inne på närbelägna 
bondgårdar hade öster- och västerda
larnes sockenbor slagit sig ned i en bro
derlig, brokig samling intill varandra 
med sina hästar och föl, i de fall man 
hade sådana, samt marknadskärror. I 
denna samling fanns jämväl inslag, som 
annars vanligen framlevde sitt familje
liv på landsvägarna och vid flyttningar 
från den ena orten till den andra bön- 
föllo beskedliga människor om någon 
hötapp åt hästarna.

I en del skjutsar med marknadskärror 
hade medförts grisar, stora och små, 
humle, brynen, slipstenar, trähästar, sto
lar och spinnrockar samt andra varor 
till nytta och nöje. Från sockenbygderna 
inkomna kokreatur fastbundos i långa 
rader vid staketen efter vägarna. Utmed 
sjöstranden (Saxviken) intill ångbåts- 
bryggorna hade en mängd kaffemostrar 
slagit sig ned i all gemytlighet och un
der gott utvärtes samförstånd, där de 
tillrättalagt sina, från tidigare år kvar- 
lämnade stenkummel, i vilka kaffepan
norna på elden puttrade. Varje kaffe
moster hade sitt serveringsbord vid kum
let samt inbjudande långsäten att sitta 
på för behövande marknadsbesökare.

Första dagen utnyttjades till stor del 
av köparna med orientering av varor

och priser. Andra och tredje dagen var 
kommersen i full gång, och en hel del 
varor bytte ägare, varvid köpslåendet 
om priserna sällan uteblev. Orsaborna 
hade ett gott öga åt koppar, och i den 
mån marknadspengarna det tilläto, hem
fördes alltid något glänsande koppar
kärl. Även stolarna, som tillverkats och 
salufördes av leksandskarlar, inköptes 
av orsaborna. Humlen inköptes av lång
väga affärsmän. Någon klagan över då
liga affärer förspordes icke, undanta
gandes slipstensförsäljningarna. Mot slip
stenarna var den misstanken allmän, att 
om de än till en början voro runda, 
skulle de omsider bli ovala med sänkor 
i gången, eller som man på skämt ut
tryckte sig: ” runda som sliphon” .

På ölstugorna var kommersen den liv
ligast tänkbara. Där dracks i övermått 
(om man annars kan tala om sådant) 
till den grad att bord, stolar och golv 
badade i öl, för att icke säga att även 
konsumenterna gjorde sammalunda.

Även de, som idkade kaférörelse, lik
som ock kaffemostrarna vid sjöstranden, 
hade all anledning att vara belåtna med 
marknadsdagarna. Alla hade fullt upp 
av besökare vilka, som för att få kaffe
tåren riktigt njutbar, tillsatte brännvin 
ur kann- eller stopkaggar, tills någon 
kamrat trillade under bordet och måste 
hjälpas tillrätta i skymundan, där and
ra kamrater kravlade sig fram på alla 
fyra och visste intet om denna världen.

Nu var den behagliga stunden inne 
för ovannämnda hästhandlare, vilkas 
hästar glänste i silverbeslagna selar och 
voro jämngoda travare med nutidens 
bästa tävlingshästar. Och hur de travade 
med dalgubbarna i schäsen kan ej sä
gas, men de slankiga herrarna gjorde 
oftast glänsande affärer med dem, fast 
gubbarna mente att de förts bakom lju
set. Men då gubbarna kryat till sig 
nästa dag, togo de om på nytt i hopp 
om bättre lycka.

För uppnående av en fulltonig mark- 
nadsmusik hade diverse positivhalare ut
posterat sig här och var i god tid och 
förhöjde festligheterna genom att dra 
på veven dagen i ända, men deras in
komst blev nog minimal, då alla måste 
höra på men ingen ville betala. Bättre 
lycka gjorde helt visst björngubben, som 
utan någon som helst ersättning lät sin 
ludne följeslagare dansa på bakbenen

Forts, å sid. 15.
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Att göra en
Att i dessa tider göra beräkningar av 

kostnader för något, som ska betalas 
mer än ett år framåt i tiden, är ett 
vanskligt arbete. Och att i augusti 1971 
räkna ut skolutgifterna ända fram till 
december 1972, alltså nästan 2 V2 år 
framåt, det är en nästan omöjlig upp
gift. Man kan få mardrömmar och 
sömnlöshet för mindre. Åtminstone har 
jag fått det sistnämnda.

Det är ju så många oklara faktorer. 
Man har liksom ingen fast mark under 
fotterna.

Vi vet inte i aug. 1971, hur många 
elever, som kommer in i gymnasiala 
skolor i andra kommuner hösten 1972 
och som Orsa får betala skolavgift, mat 
och läroböcker för. Vi vet inte exakt 
motsvarande elevantal för hösten 1971. 
Och varje elev betyder mycket, då kost
naden rör sig om 3— 4.000 per elev. 
Kostnaden per elev är också ett exempel 
på osäkra faktorer. När jag började bud
getarbetet i början av augusti, hade 
Kungl. Maj :t ännu ej fastställt belop
pen för läsåret 1971— 72. Och för hös
ten 1972 bestämmes summan först om 
ett år.

Läromedlen kan tas som ett andra 
exempel på osäkra faktorer. Den nya 
läroplanen ” Lgr 69” kräver nya böcker 
över nästan hela fältet. Det är inte 
mycket mer än ordlistan och kartboken 
som duger från ” gamla skolan” . Och 
de nya böckerna är dyra, oerhört dyra. 
Och det ska vara så många olika böcker 
i varje ämne. V i har t. ex. i ett ämne 
för årskurs 4 två s. k. faktaböcker, ett 
tjockt och dyrt häfte arbetsuppgifter, ett 
häfte med diagnostiska prov, elevfacit 
till arbetsuppgifterna, facit till de diag
nostiska proven och slutligen en lärar
handledning. Det är alltså ett helt pa
ket. Och nästa år, i årskurs 5, ska det 
vara ett nytt sådant paket, som vi inte 
vet priset på idag.

Som ett tredje och sista exempel på 
osäkra faktorer kan nämnas den allmän
na prisnivån. Hur mycket kommer rå
varorna till skolbespisningen att stiga 
till hösten 1972? Det vet förstås ingen. 
Vi vet bara, att alla priser är på väg 
uppåt.

När man börjar statarbetet, tar man 
personalstaten först. Den är som en bi
laga till huvudstaten.

För t. ex. fastighetskontot sätter man 
upp alla vaktmästare och vars och ens 
lön. Det har just i år varit en besvär
lig sak, eftersom vaktmästarna liksom

ORSA SKOLTIDNING

skolbudget
många andra personalgrupper fått upp- 
flyttning till högre lönegrader och ska 
placeras 1— 3 löneklasser högre än för
ut. Den slutliga inplaceringen ska ske 
vid lokala förhandlingar först i oktober. 
När vi gissat oss till löneklassen den 
1 jan. 1972, måste vi också för var och 
en tänka efter, om han kan bli löneklass- 
uppflyttad under året. Så kommer stä
derskornas tur. De avlönas efter ett 
invecklat ackordssystem, som mynnar ut 
i ett för varje skolenhet beräknat timtal 
för de arbetsuppgifter, som ska utföras.

När vi så räknat ihop kostnaderna 
för samtliga vaktmästare och städerskor, 
är det inte färdigt ändå. Till slutsum
man ska läggas 10 %  för den kom
munala pensionsavgiften och 13% %
för ATP m. m.

På detta sätt får man ta avdelning 
efter avdelning: skolkontor, skolmålti
der, lärare, skolhälsovård, bibliotek o.s.v. 
Personalstaten har 13 avdelningar med 
c:a 110 detaljsummor.

Sedan kommer turen till ” huvudsta
ten” . Beloppen från personalstaten förs 
in på de olika avdelningarna. Och så 
gäller det att beräkna övriga kostnader. 
Jag ska inte här trötta med att gå 
igenom hela staten. Men vi kan stanna 
lite inför två avdelningar, skolmåltider 
och ersättning för elever i andra kom
muner.

Det är inte många år sedan en kom
munalman uttalade sin ” förskräckelse” 
över de stora kostnaderna för skolmål
tiderna. ” De kostar ju snart 1 /4  milj., 
sa han. Jag undrar, vad han säger nu. 
För 1972 räknar vi med nästan 3-dubb- 
la beloppet. Största posten är personal
kostnaderna, som med pensionsavgifter 
uppgår till 370.000 kronor. Så har vi 
råvarorna, som upptagits till 310.000 kr. 
Det är samma summa som för 1971. 
Barnantalet har nämligen sjunkit med 
c:a 10 % (det var ju två årskurser, som 
lämnade Orsaskolan i våras) och vi har 
räknat med prisstegringar, som motsva
rar minskningen av elevantalet. V i får 
se, om det håller. Intressant är att Rätt
vik, som vi kollat vissa poster med. där
för att barnantalet m. m. är ganska lika, 
har räknat med 311.000 kronor. Öv
riga utgiftsposter är inventarier 1.500 
kronor, rengöringsmedel och pappers- 
varor 6.000 kronor, mattransporter och 
tvätt 20.000 kronor samt div. främman
de tjänster (telefon, kurser m. m.) 
2.000 kronor.

Kostnaden för elever i andra kom
muners gymnasieskolor stiger oerhört. I 
staten för 1971 är upptaget 200.000

Stor sortering i

TÄ C K JA C K O R
Jackor i bävernylon 

Billiga byxor

Barngarderoben
ORSA

Till

Marknaden
köper N i

F L Ä S K B E N
och

V IT K Å L
hos

Å B E R G S  E F T R .
Orsa, tel. 400 25

Byggd förskontvätt 
av moderna textilier

Siemens Siwamat
•  En platssnål helautomat 

för 3—4 kg torr tvätt
•  10 program
•  Steglös temperaiurinsiällning
•  Siemens 6 skontväitsgenskaper

Hör Er för om våra förmånliga 
betalningsvillkor!

f&SätiäLiiX&x&
Järnvägsg. 27, ORSA 

0250/417 60
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Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Hos

”K L O C K A R S ”
på marknaden och på  
” hyn”  finner D u massor 
a v nyheter i byggsatser, 
bilar, dockor m. m.

Nyhet!
Philips Compact Combi 
Kassettspelare för både 
batteri och nät.

r  V A R U F A K T A  ^
□  Manövrering med en 

tangent
□  För såväl batteri som 

nätanslutning.
□  För in- och avspelning
□  Tryck-knappsmanövre- 

rad kassettutmatare
□  Levereras med väska, 

bärrem, mikrofon, kas
sett o. anslutningssladd

Svalas Radio TV
Kyrkogatan 8 • Tel. 413 50

Auktoriserad Radio- och TV-service

kronor. För 1972 har vi räknat med 
711.000 kronor. Dels har kostnaden per 
elev stigit avsevärt, dels har antalet ele
ver ökat i oväntat hög grad. C:a 150 
elever har denna höst skrivits in i sko
lor utanför Orsa. Vem skulle kunna räk
na med en sådan ökning? Sammanlagt 
har Orsa kommun att betala för c:a 
240 elever, och varje elev kostar i me
deltal nära 3.000 kronor. Det blev allt
så en ökning på denna enda avdelning 
med över % miljon. Och tänk då, om 
vi inte fått egen gymnasieskola. Då ha
de vi haft ett ännu större antal elever 
i andra kommuner att betala för.

Hur får man då fram beloppen i en 
stat? Som stöd har vi haft fyra viktiga 
dokument. Det är 1) budgetredovis
ningen för år 1970, 2) staten för 1971, 
3) bokföringslistorna, som visar de ex
akta utgifterna för första halvåret 1971 
och 4) de nya löneavtalen. Sen får man 
använda det lilla förstånd man har att 
korrigera och ta hänsyn till förändring
ar av olika slag.

När det första utkastet är färdigt, tar 
skolstyrelsens beredningsutskott itu med 
sin granskning. Och det gäller då att 
pruta på alla ställen, där det finns möj
lighet. Så är det skolstyrelsens tur att 
behandla staten, och så går den till 
kommunstyrelsen.

Årets statarbete har varit svårt. Man 
får en förlamande känsla av maktlöshet, 
när man tvingas konstatera alla kost
nadsökningar. Här bestämmer de höga 
myndigheterna om reformer, som kom
munerna bara har att betala. Och allt
mer har kostnaderna vältrats över från 
stat till kommun. Nu har också lands
tinget börjat tillämpa samma princip. 
Fr. o. m. detta läsår ska de ha ersättning 
för distriktssköterskornas hjälp med skol- 
hälsovården. Och bidraget till yrkesun
dervisningen är visst också på väg att 
försvinna.

Trots alla prutningar är 1972 års 
skolstat ett ” ruskigt dokument” . Kost
naderna har stigit över 20 %  jämfört 
med 1971. De största ökningarna ligger 
på lönerna och ersättning till andra 
kommuner. Man måste verkligen fråga 
sig: Hur ska kommunerna orka med alla 
krav, som ställs på dem?

Hj. H— n.

Promenadskor och  
läderstövlar
Stor sortering!

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

Laga förfall
Ors-Kisti gick i Stenbergs skola strax 

efter seklets början.
Lärarinnan: —  Hör du Kisti, varför 

var du borta i går?
Kisti: —• Bajde skari säj äv fär di. 

Just i wa börti skriftreso, sidu.

(Finns det någon, som vet var Kisti 
var? Se sid 14)

*

Från skolarkivet av Hj. H-n.
I Kallmora skola har hittats en för

teckning på flaggdagar, som är mycket 
intressant. Den är tillkommen före 1905, 
innan unionen med Norge upplöstes. Av 
stilen att döma är den skriven av lära
ren Halvars Lars Larsson, som blev ord. 
lärare i Kallmora 1896.

Följande dagar skulle flaggan hissas:

Konungens födelsedag 21 jan.
Konungens namnsdag 1 dec.
Drottningens namnsdag 15 maj
Uppsala möte 20 mars

1 maj
Gustaf Wasas födelsedag 12 maj
Unionsdagen 4 nov.
Gustaf Adolfs dödsdag 6 nov.
Första folkskolestadgans dag 18 febr.

Vår- och höstterminernas begynnelse- 
och afslutningsdagar.
Wid inspektioner.
Wid lärarmöten i den skola där mötet 
hålles.
Wid högtidsdagar i lärarens familj, när 
han så önskar samt vid andra särskildt 
högtidliga tillfällen.

Hj. H-n.
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I detta nummer börjar O. S. att publicera några uppteckningar 
från det ” gamla Orsa” , vilka gjorts av Halvars Lars Larsson.

Halvars Lars var född i Järna år 1866. Han kom till Orsa som 
ung lärare, blev ordinarie i Kallmora 1896 och verkade där till pen
sioneringen 1926. Tre år senare flyttade han till Järna. Men han var 
till livets slut varmt fästad vid orsabygden. Och när han skulle fylla 
70 år, kom han hit och firade dagen på Ödarvsklitten. Han dödades 
vid en trafikolycka år 1940.

Larsson var en friluftsmänniska, som gärna vistades i skog och mark. 
Han brukade på somrarna åta sig att förrätta brandsyn i finnbyar 
och fäbodställen, så att han fick en anledning att besöka dessa.

Ett annat stort intresse för Larsson var hembygdsvården. Otaliga är 
de intervjuer med gamla han gjort och sedan nedtecknat. Han hade 
också en särdeles förmåga att berätta om gamla tider. Jag glömmer 
aldrig, hur han år 1928, då jag besökte Kallmora för att hälsa på en 
av hans söner, gick med till slipstensgruvorna och berättade, så att vi 
riktigt såg det myllrande livet omkring gruvorna, då det var brytnings
tid och folk från hela Orsa var där.

Larsson har också på 1930-talet medarbetat i vår tidning. Han 
berättade då skolminnen. Och han slutar sin artikelserie med följande 
ord:

” Jag har många ljusa och glada minnen från Kallmora, dess skola,
folk, fäbodar, skogar och s jöar .--------------- Det var där jag levde min
mannaålder bland maka och barn, egna och andras. Huru många 
gånger har jag ej av fullaste hjärta utropat: Jag är förnöjd med 
lotten min och tackar Gud för nåden sin.”  Hj. H— n. Halvars Lars Larsson

Halvars Lars Larsson berättar
Halvar Lars Larssons uppteckningar 

som förvaltas av Orsa-Skattunge hem
bygdsförening, är ett kulturhistoriskt do
kument av stort värde. De många in
tervjuerna med de gamla från vår norra 
sockendel ger oss en god inblick i orsa- 
folkets liv, då fattigdom och hårt slit 
för livets nödtorft var dominerande —  
säkert en nyttig läsning för människor 
i nutidens välfärdssamhälle. Men det 
är inte bara märkliga människoöden 
som skildras. M ed stor noggrannhet och 
pietet berättar han om arbete och livs
föring i 1700- och 1800-talens Orsa: 
Han tar oss med till kölslogar och fäbo
dar, till gruvor, bruk och spiksmedja. 
Vi får bl. a. veta hur barkbrödsbak, 
tunnbrödsbak, höbärgning, repslagning 
och kolning gick till. Det mesta är skri
vet på svenska, men en hel del orsa- 
målsuppteckningar finns också liksom 
långa namnlisor med bomärken.

Samlingen är i form av avskrifter, 
prydligt maskinskrivna i början av det
ta sekel av Halvar Lars Larssons gode 
vän Hjalmar Berger i Nederberga.

P- J.
*

Den 25 okt 1925 följdes vi åt, Malm
pers Anders och jag, (H. L. Larsson), 
till Åberga och besökte Ras Mor, Svalas 
Anna Ersdotter, född i Skattungbyn da
gen före julafton 1837. (Död 1932, 95 
år.j

Hon är äldst av sju syskon, däribland 
Svalas Erik Ersson, och kallas vanligen 
Räs Mor. Frisk hela sin levnad, har hon 
aldrig talat med en doktor utom för 
tänderna, som en doktor plockat ut röt
terna efter. Har ibland haft kräkningar 
på kvällarna men varit kry på morgo
nen. (Överansträngning?) Hon är nu 
kry, fullt redig, något lomhörd och skak- 
hänt men har ett friskt humör och be
rättar gärna, redigt och klart.

Manpers Anders satt och språkade 
med gumman, jag antecknade och hon 
berättade:

—■ Då jag var 15 år följde jag med 
Parkas Katra in i landet (Hälsingland) 
för att baka. Vi gingo landsvägen, 10 
mil, vid mikaelsmässotiden och voro bor
ta till framemot jul. V i bakade var dag. 
Jag kavlade och Katra kluddade och 
gräddade. På kvällarna var jag ibland 
så trött, att jag ej ” hittade kaka” , då jag 
skulle linda henne på stören. Det blev 
stora påsar som äpplen under ögonen. 
Hälsinggummorna voro uppe kl 4 och 
5 på morgnarna och eldade ugnen, och 
vi gjorde deg och bakade till sena kväl
len. Vi fingo 50 öre om dagen. Jag gick 
tolv år och bakade, vanligen i två om
gångar, både höst och vår. Under de 
senare åren hade vi 75 öre om dagen. 
Det blev några kronor, fast det var li
ten dagspenning. Och så fingo vi bröd, 
olika i olika gårdar, som vi sparade 
ihop för varje dag. Jag minns en gång, 
jag var nog ung då med, vi hade ” bo

gar” så packade med bröd, att vi gingo 
nästan på alla fyra när vi buro. I hän
derna hade vi stora knyten med bröd.

—  Jag gick i skolan några veckor för 
en gammal finne, som de kallade Lars 
Mas. Han kunde knappast läsa själv. 
Men jag fick ej gå i skolan länge för 
far, ty jag måste hjälpa till med allt 
möjligt arbete. Skolan hölls i Bjenn 
Tittas och hennes systers gård. Jag skul
le sedan ha gått för Rumbu Jerk, men 
nu blev far alldeles oförmögen till ar
bete. Han hade bråck, och jag måste 
både köra och göra allt annat arbete. 
Jag har fått vänja mig från barndo
men att göra karlarbete. Jag har kört 
kol till Fredshammar och Tenninge. Då 
far dog var jag ensam vid kolningen i 
Lavåsen. Jag körde själv fram kolen. 
Då det var kallt och yrväder var det 
svårt att köra över Skattungsjön.

—  I två somrar var jag piga hos 
Olljons-Falla, gästgivaren. Då skulle 
gästgivaren även köra posten. Jag har 
kört posten många gånger mellan Skatt
ungbyn och Arvet. Posten kom från 
Orsa mitt i natten, och det var att taga 
den stora tunga postväskan och åka 
iväg med den över skogen till Arvet. 
Jag visste, att det ibland var mycket 
pengar i väskan, men jag hade en duk
tig yxa i kärran och var ej vidare rädd 
för rövare, fast jag var alldeles ensam 
i stora skogen på natten. På återresan 
kunde det ibland passa sig, så jag fick 
skjutsa någon herre till Skattungbyn.
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Till Eder tjänst i 

H o len och Mässbacken!

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

M arknadstips  
från Berglinds

Polotröjor i acryl — färgerna 
rost, brunt och svart. 28: 75.

A r betsstrumpor i ylle med ny- 
lonförstärkning. 3: 75 per par, 3 par 
10: — .

Herrbandskar i vinylnappa, 
fodrade 7: 50 per par.
D :o i vinylmocka, fodrade 10:50

tei. tuuus
HERREKIPERING ■ HERRKONFEKTION

Bättre utrymme ocb 

ekonomi med

Elektrobelios nya fryslinje

elbolaget
Kers & C:o A B

Orsa, tel. 412 55, 413 55

—  Då jag var 28 år, gifte jag mig 
med Räs Per. V i fingo sex barn. Den 
första dog snart. En gång blev det tvil
lingar, men de dogo båda. Tre leva 
ännu. Per är i Amerika. När Anna, 
äldsta då levande barnet, var 9 år och 
Per, den yngste, var nyfödd, dog ” kalln” , 
och jag var ensam. Jag minns hur det 
var, då vi skulle buföra till Djurberga 
(nära 2 mil). Anna bar liskon. Kersti, 
som var 3 år, gick, och jag bar Per, 
som var 7 veckor, på ryggen jämte det 
vi skulle ha med oss. Innan vi gått hal
va vägen, var Kerstin så trött att hon 
ej orkade gå längre. Jag tog henne på 
axlarna. Hon satt gränsle på min hals, 
jag höll i hennes fötter och knogade 
iväg. Men då vi kom fram, ” do war i sö 
swettun, sö e rånn lesö beckär i ögumå” . 
(Då var jag så svettig, så det rann som 
bäckar i ögonen). Jens Kalln ropade åt 
de andra: ” Ööj, nu a Räs Mor beri 
ihjel si, fär ed ni wild inti ta nö mi 
na!”  (Oj, nu har Räs Mor burit ihjäl 
sig för att ni inte ville ta nåt åt henne).

—  Då kalln dog, voro vi i skuld, 500 
kr. Jag hade en oxe, som var två år på 
hösten. Jag gick till Mora marknad för 
att sälja den, men det gick ej. Jag gick 
till Skattungbyn med den och sålde den 
till min bror Jerk för 60 kr. Jag lade 
på kalvar och födde upp kvigor och tju
rar, sålde dem och betalade av på skul
den. Jag köpte en smedja av bror min 
för 50 kr och gjorde en stuga därav, 
där jag ännu bor. Stugan är bra fast det 
varit en smedja förr.

—  På höstarna gick jag i gruvan. Jag 
måste ofta gå upp kl 3 för att baka 
ihop något ” angenbre” (agnbröd), som 
jag och de hemmavarande skulle äta 
för dagen. Jag fick gå hem litet tidiga
re från gruvan än de andra, därför att 
jag hade dibarn hemma. Min gamla 
mor var hos oss, och hon såg om barnen, 
medan jag var borta. På kvällarna högg 
jag ved. Jag gick i gruvan 4 veckor 
varje höst, tills Per blev 16 år och kun
de byta ut mig. För min stendel fick 
jag 15 eller 16 kr. om året. När gruv
gången var slut för hösten, började 
tröskningen. Jag gick i gårdarna och 
tröskade och fick en ” säskapp”  (en 
kappe säd) om dagen eller också 50 öre.

—  Det har varit hårda år förr. Jag 
minns att rågen blev helt kort. V i sku

ro av det som var, hackade sönder både 
axen och halm, malde alltsammans och 
bakade och kokade gröt av mjölet. Det 
var just ingenting annat än halmbös. 
Kornet blev ibland så kort, att man ej 
kunde skära det med lien utan måste 
” snugga” (plocka med händerna) upp 
det. Men man fick ej fordra mycket 
” mjel”  (sädesmjöl) på den tiden. Min 
rnor var en gång till Falun och köpte 
en tunna korn. Det användes till utsäde, 
och det som blev över maldes till mjöl. 
Det året hade vi med oss på kölen 
mjöl i en liten ask. Mor talade om, att 
det på hennes tid funnits personer, som 
aldrig sett ett korn, utan andra täljde 
med kniven bitar av trä och visade dem, 
hur korn såg ut.

—  Vid midsommartiden gingo vi all
mänt ut i skogen för att ” löp skav” 
(löpa bark till barkbröd). ” Skav” frak
tades hem rå, hängdes upp i ” grind- 
skäl”  och uthus för att torka, tröskades 
sedan och sållades, torkades ytterligare 
i badstugan och tröskades igen. Så mal
des den i skvaltkvarnen till mjöl. När 
mjölet skulle användas, lakades det med 
vatten i tre dygn. Man lade det i ett 
såll vid källan, slog på vatten och lät 
det rinna av tills vattnet vart alldeles 
klart. På så sätt lakades kådan ur. Nu 
var ” låkådejen”  färdig. Man tog av lå- 
kådejen liksom man tar av ” päronstam- 
pa”  och blandade i lite mjöl, och så 
bakade man och gräddade. Jäst använ
des ej. Ingen visste knappt hur jäst såg 
ut. Man lakade ej mer bark än som gick 
åt för gången. Det övriga barkmjölet 
förvarades torrt. Man hade låkådeg med 
sig på kölen också och kokade gröt där
av med tillsats av mjöl.

•—  Det växte ej mycket potatis heller 
förr. Ofta fick man ej mer än en full 
skottkärra.

—  Det har ofta varit svårt att dra
ga sig fram, men det har gått. Jag har 
varit frisk alltid och har ej varit ängs
lig för att ligga i. Jag har också haft 
ett friskt humör alla tider, och det har 
jag än. Jag ser att läsa utan glasögon 
ännu, när det är riktigt solljust, och 
ingenting fattas mig.

Och så skrattade hon högljutt.
Dottern Kerstin satte fram kaffe. Och 

” wi glämedum ölleriop jett tag” .

D et är dags nu att p lantera till våren!

interflora

Vi bar en bra sortering blomsterlökar, hyacin

ter, tulpaner, narcisser, påskliljor, krokus m. m.

Levenius Blomsterhandel Tel. 4 0 0  9 2
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Åk 6 A Kyrkbyn
Första raden från vänster: Inga-Maj Jonsson, Heide van der Berg, Irene Renmark, 
Eva Särnblad, Eva Sjööns, Eva Helin, Eva Svensson, Anne Johansson, Anita Bälter, 
Maria Borén, Eva Bui-quy, Britta Montelius, Nils-Erik Holmberg, Anders Leksell, 
Ditthe Johansson, Berit Skogs
Andra raden från vänster: Per Anders Orsén, Sven-Åke Karlsson, Håkan Lundgren, 
Rolf Hansson, Mikael Bilar, Tore Hermans, Leif Pettersson, Per-Arne Bergström, 
Lars Wikström, Tore Johansson, lärare, Mikael Frisk, Per-Erik Bössfall, Stefan Rehn, 
Pär Nyman, Jonas Larsson
Frånvarande: Monika Storin, Sven-Erik Larsson

Åk 6 B Kyrkbyn
Främre raden från vänster: Jan Bergman, Bo Andersson, Håkan Hultman, Hans- 
Göran Laggar, Krister Engström, Ulla Johansson, Pippi Tingecz 
Mellersta raden från vänster: Kerstin Bäsén, Maria Brorson, Håkan Andersson, 
Anders Mårts, Ulf Nääs, Alf Wikström
Bakre raden från vänster: Carina Klockar, Anneli Engström, Åsa Claussen, Carina 
Granlund, Anders Jonsson, Astrid Smids, Eva Bengtsson, Lena Wåhleman, Ann- 
Britt Lindh, Eva Eriksson, Carina Nilsson, Anna-Karin Köpman 
Lärare: G. Montelius

FISKE

Jag var uppe i Furudal och fiskade. 
Vi satt i båten och pimplade. Jag satte 
på en kvidd. Och rätt som det var, så 
drog det till, och jag sa åt pappa. Han 
började dra upp. Och när pappa fick 
upp den i båten, så var det en ål. Ålen 
vägde 2 kg. Sen var vi där ett tag till 
och fiskade och sen åkte vi hem.

Lars Göran Dahl, 
åk 3

SOMMAR!

I somras skulle vi ut och lägga nät. 
Mamma stod kvar på land och metade. 
Napp! skrek mamma och röck upp re
ven. Hjälp! skrek hon och släppte met
spöet. Men hon tog upp det igen. När 
vi kom i land stod mamma med en en
meters ål i handen. Det var en lyckad 
fångst.

Mikael Johansen, 
åk 4

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

Åke Nilson A B
Telefoner 400 35, 405 76, 120 97

För Edra ögon väl utprovade

glasögon
För Edert utseende väl tillpassade

bågar
(Tliek. 'TJimlup cÅfB
- Legitimerad glasögonoptiker -

T o y o t a
Fler och  fler väljer 
den japanska sensa- 

tionsbilen!

Alltid bra, begagnade 

bilar i lager

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 404 57, 407 20

G L Ö M

EJ
K Y L A R ’N  

I K Y L A N  . . .

F y l l  g l y k o l  i t id !

OK
Orsa ■ Noppikoski
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Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA, tel. 100 00

M U SIK E LE V ER
och

M U S IK L Ä R A R E !

Vand Er med förtroende till oss 
när det gäller

instrument och  
notmaterial

P I A N O -  N ISSE
M U S I K  Tel. 4 0 6  04

HÖST-nytt 
i kappor

finns nu i stor sortering 

i höstens nya mode 

både fiör Er 

som söker en lugnare 

stil

och N i  som är i 

tonåren.

G ör ett besök hos oss 

det lönar sig . . .

i/huj. Åaksssons
T E L .40021  O R S A

Första starten . . .

Simtävlingen
Efter ett par veckor med härlig hög

sommarvärme kom fredagen den 27 au
gusti med snål blåst och något regn. 
Trots vädret kämpade den dagen över 
hundra deltagare från åk 1— 6 i Orsa 
skolors simmästerskap. Heder åt dem!

Här följer resultaten.
J. E. B.

Åk 1 Fritt simsätt 
Flickor
1. Viveka Berg Ky a 53,5
2. Ing-Marie Eiritz Ky a 1.30,0

Pojkar
1. Torbjörn Södersten Di 53,7
2. Roland Storm Di 57,4

Åk 2 Fritt simsätt 
Flickor
1. Anette Andersson-Ädling Ky a 45,9
2. Monika Kratz Ky b 48,7
3. Eva Björklund Ky b 50,8

Pojkar
1. Göran Rengärde Ky a 35,3
2. Lars-Åke Edvardsson Ky a 43,2
3. Lars Moraeus-Pettersson Tr 44,3

Åk 3 Fritt simsätt 
Flickor
1. Christina Sandberg Ky a 35,3
2. Marie Andersson Ky a 37,4
3. Annelie Hansson Ky b 38,2

Pojkar
1. Mikael Semneby Ky a 33,8
2. Jan Schneider Di 34,2
3. Sven-Åke Gölén Ky b 36,0

Åk 4 Bröst sim 50 m 
Flickor
1. Kerstin Slottpers St 58,4
2. Britt-Marie Larsson Di 1.06,1
3. Karin Nylén Ky 1.08,5

Pojkar
1. Göran Sjööns Ky 1.02,0
2. Leif Mickols Di 1.10,4
3. Håkan Eriksson Di 1.10,9

Åk 5 Bröstsim 50 m 
Flickor
1. Monika Hoffman Ky b 52,1
2. Gunilla Elings Ky b 55,8
3. Lena Berglöf Ky a 57,7

Pojkar
1. Urban Hornberg Ky b 51,9
2. Håkan Loman Ky b 57,6
3. Jan Andersén Ky b 57,7

Åk 6 Bröstsim 50 m 
Flickor
1. Eva Sjööns Ky a 48,2
2. Kerstin Bäsén Ky b 51,1
3. Ingela Riis Ha 51,5

Pojkar
1. Mikael Frisk Ky a 51,8
2. Stefan Rehn Ky a 53,1
3. Anders Jonsson Ky b 57,3

Åk 4 Fritt simsätt 50 m
Flickor
1. Karin Nylén Ky 49,1
2. Kerstin Slottpers St 1.00,7
3. Marianne Löhf St 1.00,8

Pojkar
1. Jimmy Björklund Ky 51,5

Åk 5 Fritt simsätt 
Flickor
1. Monika Hoffman Ky b 37,3
2. Laila Nordström Ky a 46,2
3. Anette Näs Di 50,3

Pojkar
1. Thomas Mårts Ky a 40,5
2. Urban Hornberg Ky b 51,0
3. Urban Backäng Di 52,9

Åk 6 Fritt simsätt 
Flickor
1. Kerstin Bäsén Ky b 41,4
2. Pia Carlström Di 42,5
3. Eva Slott St 45,3

Pojkar
1. Jonas Larsson Ky a 36,2
2. Lars-Erik Gråd Di 59,9

För skogspromenaden 
behöver D u en hr a karta!

Jr Lilla Orsabladet 
■Jr Skattungebkdet 
Jr Fryksåsbladet (nyutkommet)

Försäljes av Orsa IF:s orient.-sektion
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När vi sitta i vår 
bänk . . .

EN OTÄCK HISTORIA

En kväll kom jag hem från scouterna. 
När jag kom in i köket mötte mej knap
past en glad syn. I hund-korgen låg 
Ricky våran tax. Han var illa biten av 
en grävling. Vi fick hoppa i vårat vrål- 
åk, senaste modell SAAB V  4 herr- 
gårdsvagn och åka till veterinären. Han 
tog en bit från underläppen på Ricky 
och sydde fast med järntråd under ha
kan. Det gjorde lite ont förstås, men 
han var nog glad att veterinären hjälp
te honom för nu är han alldeles frisk. 
Frisk som en nötkärna.

Gunilla Elings, 
åk 5

Teckning: SISTA TÅGET FRÅN BOLLNÄS av 

Lena Jäderbrink, 
åk 3

ETT MÖTE I SKOGEN

En gång var jag ute och gick på en 
väg genom skogen. Då mötte jag en stor 
stor älgoxe. Bakom mig stod älgkon med 
sina två kalvar. Oxen trodde att jag 
tänkte göra kalvarna något illa, han 
sänkte sina väldiga horn och skulle just 
springa emot mig. På ett ögonblick var 
jag på väg mot en stor tall. Älgoxen var 
tätt i hälarna på mig. I sista stund hann 
jag upp i tallen. Jag satte mig på en 
grov gren och lutade ryggen mot en an
nan gren, som växte lutande uppåt. Där 
satt jag i ungefär en halvtimme. Sen 
somnade jag. Älgoxen betade lugnt med 
sin familj runtom stammen. När jag sovit 
en timme vaknade jag. Jag tittade mig 
sömnigt omkring. Nu hade älgarna gått. 
Jag klättrade ner ur trädet och styrde 
min gång hemåt. Vid skogskanten hörde 
jag ett hjärtskärande skrik. En rävunge 
stod bredvid sin döda mor. Jag gick 
fram till rävhonan och tittade på henne. 
Hon hade ett djupt sår på halsen. Jag 
tog lite mossa och ris och gömde henne 
vid ett träd. Sedan tog jag den lille räv
ungen i min famn och bar hem honom. 
Hemma fick han mat, och jag bäddade 
åt honom i en kartong. Om några dagar 
var han tam.Nu ligger han vid fotänden 
av min säng på nättema, och följer mig 
nästan var jag går.

Lissy Hammare, 
åk 3

Teckning: PÅ ÄLGPASSET av 
Nils-Erik Holmberg, 

åk 5

POTATISPLOCKARE

Det var en dag när pappa skulle ta 
potatis. Då kom Kurre (vår katt) och 
ville vara med. Han skulle vara med 
och plocka potatis. Han tog en potatis!

Ann-Christin Eriksson
åk 2

EN RESA TILL ÅLAND

När vi var till Åland åkte vi båt över 
Ålandshav. Den båten hette Vikinglin
jen. Då hade vi mycket skojigt när vi 
kom fram. V i åkte runt och tittade på 
Åland. Då såg vi kanoner och ruiner 
och ett gammalt slott och så åkte vi 
hem.

Hans-Erik West, 
åk 2

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

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

D E T  E N D A  R Ä T T A  —

l å t  Jrelins t v ä t t a  . . .
ORSA Tel. 403 79

V i erbjuder:

Kem-tvätt, Matt-tvätt, Skinntvätt, Industritvätt, Pressning

ar. Reparationer och ändringar utföras. Uthyrningar a v  

skyddskläder. Färgningar. Konststopp.

S N A B B H E T  ★  R E S U R S E R  ★  K V A L I T E T
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Hösthattar inkomna!

Garn i lager . . .

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

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

Tänker N i köpa

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

r -------------------------------------- >\

Luxor
Radio ■ TV
_______________i

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns Elaffär
Orsa
Tel. 401 50, bostadstel. 402 03

I JÖSSEBO VILTPARK

Jo, när vi var i Jössebo viltpark i 
Hälsingland, då såg vi tre getter på ett 
tak och får och lamadjur och dovhjort. 
Och sen var det en kronhjort som åt 
opp glassen för mej. Och min far sa, att 
det var värt att se på. Sen hade dom 
fint med fiskdamm och rötter i taket 
med lampor i och väldigt fint träsni- 
deri.

Per Kusén, 
åk 3

EN BADDAG

En tisdag åkte hela klassen ner till 
sporthallen för att bada. V i var där 
mellan kl. 11 och 12. Först bytte vi om, 
sen tvättade vi oss och därefter hoppade 
vi ner i bassängen. Vi spelade vatten- 
polo och dök. Det kom en klass från 
Kyrkbyn och badade samtidigt med oss.

När vi hade varit där en timme 
åkte vi taxi hem.

Björn Nääs, 
åk 4

RESA TILL GOTLAND

Vi skulle åka till Gotland. Det var 
jag och Gunilla, mamma och pappa, 
Britt-Marie, Olle och Mats. Vi åkte från 
Nynäshamn kl. tolv på natten. Lillan 
fick sova nere i pappas bil. Jag och 
Mats var ute på däcket i två timmar. 
När vi kom fram till Gotland sov Gu
nilla än. Vi åkte till en stugby där vi 
hade hyrt en stuga. V i fick lov att lägga 
oss fast klockan redan var sex. Klockan 
nio åkte vi in till Visby och gick nästan 
alla gator där. Nästa dag åkte vi till 
Snäckgärdsbadet och badade. Sen åkte 
vi till Hoburgsgubben. Jag och Mats 
försökte klättra opp på näsan. Innan 
vi for tillbaka till stugan, köpte vi kort 
och skickade hem. Nästa dag åkte jag, 
Lillan och Mats och Olle till Lumme- 
lundagrottorna. Lillan tog opp två tio
öringar ur en damm bredvid grottorna. 
Mats var rädd hela tiden. Vi såg små 
fiskar i vattnet där. Dom tre följande 
dagarna badade vi i Snäckgärdsbadet 
igen. Men näst sista dagen vi skulle va
ra på Gotland blev det spöregn. Det 
var alldeles mulet hela dagen. Sista da
gen balanserade jag och Mats och Lillan 
långt ut på stenar ungefär hundra me
ter ut i havet. Nu skulle vi åka hem 
igen. Klockan sju nästa morgon gick 
färjan. På vägen över till Nynäshamn 
mådde jag illa hela tiden. Jag spelade 
på automaterna som fanns där. När vi 
kommit till Nynäshamn åkte vi raka 
vägen hem.

Ann-Marie Gallon, 
åk 5

Teckning: ORSA MARKNAD av 
Åsa Smedborg, 

åk 4

Teckning: Mats Moraeus-Pettersson, 
åk 1
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Teckning: Marita Bäckman, 
åk 3

Teckning: Roland Storm, 
åk 1



VÅRA IGELKOTTAR

Teckning: VÅR IGELKOTT av 
Göran Korsgren, 

åk 6

-------- U

Teckning: M INA KANINER av 
Anneli Snitt, 

åk 6

Jag såg två igelkottar en dag. Dom 
gav jag mat. Igelkottarna kom fram 
och åt av maten.

När jag vaknade nästa morgon såg 
jag en igelkott till. Jag tyckte dom var 
så fina. Dom bodde under dassbron.

Det var många ungar. Jag såg en 
liten en som hade ramlat ner i spånen. 
Då tog jag en hink och hämtade upp 
honom och la honom vid bron, så han 
skulle hitta hem igen.

Martin Johansson, 
åk 2

MINA FÅGLAR

Jag hade fyra fåglar som ramlat ur 
boet, och dom pep så jag vart nästan 
döv. Sen dog dom. Då grät jag för 
dom var så söta. Jag längtade efter dom.

Eva Staffas, 
åk 2

I HALMSTAD

Före innan jag slutade skolan i våras, 
började Elvy att ringa och fråga, om 
jag och Gert ville resa dit när vi hade 
slutat skolan. Det ville vi förstås. Nils 
och Elvy kom hem på fredagsnatten, 
och på söndag förmiddag for de tillba
ka till Halmstad, då var jag och Gert 
också med. Vi kom dit kl. 22.30 på nat
ten.

Där hade vi för det mesta roligt. 
Ibland var jag och Gert ensamma på 
dagarna. Då spelade vi Monopol, det 
är ett roligt spel som man kan hålla på 
och spela i flera timmar. Nils, Elvys 
man är sötare, så han är borta på da
garna. En dag kom han hem och åt 
frukost. När han satt vid bordet, titta
de han ut genom fönstret och fick då 
se en skata, som pickade en mindre få
gel. Vi öppnade fönstret och skrämde 
iväg skatan. Sen gick Elvy ut och tog 
upp den lilla fågeln. Hon bar in den, 
och vi bäddade åt den i en skokartong. 
Den kunde inte skrika, för skatan hade 
pickat den i halsen. Den var alldeles 
blodig. V i gick till affären, och efter 
vägen skulle vi plocka mask åt fågeln. 
Men vi hittade ingen mask och det ha
de ju varit onödigt, för när vi kom hem 
var fågeln död. Vi kastade den i sop
nedkastet. Det gick några dar, och sen 
glömde vi bort fågeln.

På dagarna var vi vid havet och ba
dade och plockade snäckor, och på 
kvällarna var vi också vid havet, fast då 
fiskade vi. Efter midsommar kom mam
ma och pappa dit och hämtade oss. Det 
var det roligaste sommarlov jag haft.

Lissy Hammare, 
åk 4

ORSA SKOLTIDNING

Vägen till körkortet
bäst 'genom

Orsa Trafikskola
-  In g e  N y m a n  -

Tel. 406 85, Orsa 
Teori tisdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

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

BalalP®!?®
■ ORSA • TEL. 4 0 0 5 5  • BERTH NORDLUND •

Orsa
Sparköp

LA GPRIS- butiker
med förstklassiga varor

Kyrkogatan 23 
Järnvägsgatan 25

H E J ! !

S T O P P ! !

N Y T T ! !

H Ö S T M O D E T  
i Päls och  Skinn

Heden ■ 4 03  8 8 , 4 1 1 8 8
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Teckning: Urban Backäng, 
åk 5

Teckning: Monika Masser, 
åk 2

Teckning: Anna-Lena Berglund, 
åk 2
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BJÖRNFLICKAN M IM I

Det var en gång en liten björn-flicka 
som hette Mimi. En dag skulle hon gå 
ut och plocka blommor. Till slut hade 
hon fått en stor bukett av de allra fi
naste blommor t. ex. prästkragar, violer, 
smörblommor, klöver, blåklockor och 
ögontröst. Men sen! Åt vilket håll skulle 
hon gå för att komma hem? Hon bör
jade gå åt ett håll, som hon trodde var 
riktigt. Det var motsatt håll, men det 
kunde inte hon veta, så hon fortsatte 
gå, ända tills hon såg mormor Björn. 
Och Mimi visste, att mormor bodde vid 
utkanten av skogen, så hon vände åt 
rätta hållet. Hon sprang och sprang, 
ända tills hon var hemma hos mor och 
far. Sen den gången gick Mimi aldrig 
ut i skogen och plockade blommor en
sam.

Maria Bergqvist, 
åk 3

ANDERS NÄS
/ f f l im  ro i\

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas Sj- Fönsterglas 
Inramningar

Liljas
Damfrisering
Bomgärdet Tel. 403 06

M a j a-G reta H O L T I N G

Advokaten 
Curt Carlström

MORA
Kyrkogatan 6

Tel. 133 10, 133 11 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

GETINGPOJKEN SURR

Det var en gång en liten getingpojke, 
som hette Surr. Han var precis som 
alla andra getingpojkar, utom att han 
inte ville arbeta. Han var född tidigt 
på våren, så han var inte en drönare. 
Han hade först varit ägg, sen larv och 
till sist hade han spunnit in sig i en 
puppa. Men när han hade kommit ut ur 
puppan, ville han inte arbeta. Mamma 
grälade och grälade, men inte städade 
han, och inte letade han efter nektar, 
han bara satt på ett blad och latade 
sig. Till sist sa mamma drottningen till 
alla arbetare att inte bädda hans säng 
och att inte duka fram nektar åt ho
nom.

När det blev middag, kom Surr in 
och skulle äta. Men oj, han fastnade 
i honungen han spillt i morse, så att 
han inte kunde komma loss. Där satt 
han, och alla getingarna sörplade, så 
att de inte hörde honom. Surr fick sitta 
där hela natten. När han på morgonen 
äntligen kom loss och ville gå och läg
ga sig, kunde han inte hitta sin kudde. 
Det kom stora tårar i hans ögon. Men 
just som de stora tårarna var på väg 
utför kinderna på honom, kom mamma 
in. Hon hade ett mjukt blad att torka 
av honom honungen, som satt kvar på 
honom, en stor tallrik honungsgröt och 
kudden, som hon hittade i den fina ra
batten. Surr kastade sig i famnen på 
mamma och lovade att vara så flitig 
som han kunde, och det löftet höll han, 
för hela sommaren var han den flitigaste 
getingen.

Ingela Larsson, 
åk 4

Laga förfall (svar på frågan å 
sid. 6). Skriftreso =  husförhör.

Urmakare
GUST. HELGESON
UR ■ OPTIK - Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 05

Glasögon utprovas

FISKETUREN

Brrrrrr ! Klockan ringer. Åsa vaknar. 
Hon gäspar och tittar på klockan, den 
är sex. Hon börjar tänka, vad var det 
som skulle hända i dag. Åsa tänkte och 
tänkte. -—- Jo, jag och Ola skulle ju 
ut och fiska.

Hon sprang till Olas säng och sa: 
Ola, Ola vakna, vakna! Vi skulle ju ut 
och fiska. Det hördes bara ett mummel 
från Ola. Men efter en stund så var 
båda två påklädda. Allt var packat och 
klart. De tog sina cyklar och stack iväg- 
ner till sjön.

Åsa klev i båten med sitt metspö i ena 
handen och maskburken i den andra. 
Ola lossade knopen som båten var bun
den med. Ola fick ro, det gick fort. Åsa 
och Ola la till vid en stor sten i sjön. 
De började fiska. När Ola fick sin tred
je fisk, fick Åsa sin andra. Sen var det 
slut på fiskelyckan för Ola, men Åsa 
fick en till. Ola suckade: Tre fiskar var! 
Ola sa, nu är det din tur att ro Åsa. 
Jaha, men det är din tur att binda bå
ten, sa Åsa. Ja, men se till att vi kom
mer härifrån, för jag vill visa pappa 
och mamma min fisk, sa Ola. Åsa rodde 
som om hon tävlade. När de kom fram 
till bryggan klev Åsa ur båten och Ola 
efter och och band fast båten.

Åsa och Ola tog sina cyklar och 
åkte hem. När de visade fisken för pap
pa, mamma och katten Gullan blev de 
så glada. Och jag som undra vad vi 
skulle ha till mat idag, sa mamma, och 
så får vi fisk som är så gott.

Torbjörn Holmström, 
åk 3

APAN SOM HETTE ALF

Det var en gång en apa som alltid 
var så snäll.

Det var en pojke som ville ha ett 
djur.

Han frågade sin mamma en dag om 
han skulle få ett djur. Då sa mamma: 
Vad vill du ha för djur min gosse? Då 
sa han att han ville ha en apa, men då 
måste vi vänta tills pappa kommer. Då 
kom pappa. Då gick gossen till pappa. 
Han fick en apa och vad han blev glad.

Kim Vikström, 
åk 3

Bengtssons begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23, Vangsgärde 443 66

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Kldbegängelseföreningen
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FRE L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

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

Byggnadsplåtslagerier samt alla 
övriga slag av plåtslageriarbe

ten utföres

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik 
Tel. 500 37 - Mässbacken

fö r industri, bygge och jordbruk

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

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

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D A N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!
Tel. 440 01

GUMMI- 
verkstad
O Bilringar 
•  Batterier 
® Bensin 
o OI|or

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

Höstmarknaden Forts, från sid, a.

efter musikens toner och knep sig några 
kopparslantar för varje dans.

Bondebefolkningens manliga ungdom 
hade lagt bort träkaggsystemet, vilket 
gubbarna höllo fast vid för medföring 
av brännvinet, och tillägnat sig den me
ra tilltalande herremansseden att med
föra livselexiret renat och dubbelrenat 
i buteljer, av vilkas innehåll mindre 
försiktiga icke voro mäktiga reglera sina 
behov med påföljd att de flögo av skaf
tet och lätt blevo överhettade. Men 
knappast någon visste annat än att allt 
var i sin ordning, så länge alla kunde 
kravla sig fram i tillbörlig stillhet. Men 
om blodet steg åt huvudet till den grad, 
att man såg i syne och kamratskapen 
övergick i allvarsam fiendskap, då in
grep marknadsvakten, vilken utgjordes 
av knektar med gevär och påskruvad 
bajonett och som uttagits ur Mora kom
pani för att ingiva respekt och efter
trycklig vördnad.

När det led mot slutet och alla skulle 
hem till sitt, togo dryckesvanorna ut 
sin rätt på ett sätt, som kom marknaden 
att likna en enda stor fyllröra.

Under hemfärden i höstmörkret före- 
kommo kapp- och kullkörningar. Dess 
bättre undgingos dock allvarsammare 
olyckor.

Att återgiva marknadslivet mer i de
talj än som skett, har icke varit möjligt 
men för att i någon mån avhjälpa bris
terna i berörda avseende, namnes ett 
framträdande inslag, vilket kan ha sitt 
värde för belysning av kreaturshandeln.

På ett undantag när voro kreaturs- 
försäljarna lika många till antal som 
kreaturen och hörde hemma i socknar, 
belägna i alla väderstreck från markna
den, försäljningarnas medelpunkt. Och 
detta undantag var ” Bjus mor” från 
Bjursås. Hon var ett geni på ifråga
varande område.

Med späckad plånbok, som förvarades 
i ena strumpskaftet, for hon varje höst 
upp till Härjedalen, där hon uppköpte 
ett 40-tal kor vid varje resa. Under fär
den söderut med kreaturen tog hon vä
gen över Orsa till Mora, då marknaden 
var förhanden, i annat fall förbi fäbod
stället Skavåsen i Orsa till Rättvik och 
vidare till sin hemsocken och Falun. 
Före avfärden från Härjedalen inköpte 
hon ock alltid en eller tvenne hästar 
för klövjning över skogarna av matva
ror åt sig själv och de henne medföl
jande kreatursvaktarna. Alltid var hon i 
teten, sjungande och lockande på korna, 
som pådrevos av vakterna. Sist kommo 
hästarna med sina bördor, vilket var en 
imponerande syn att skåda, då kara
vanen drog fram genom orsabygden.

På marknaden gingo försäljningarna 
av de vackra kreaturen. i raskt tempo 
och för påfyllning åkte plånboken ofta 
upp och ner i strumpskaftet.

I marknadsspråket rådde stor förbist- 
ring, men därav hade inte marknads
pengarna den ringaste känning.

Näsnissa Olof Samuelsson

Karin Dahls 
Frisérsalong

BECKMANS TRYCKERI AB 

Tel. 402 47

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 

Begravningskaffe

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

A N L I T A  VVS- 
F A C K M A N  N E N

= WESSTRÖMS
rörlednings ab 

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt
ORGANISATIONEN 
beträffande grundskolan är med ett par 
undantag lika som föregående läsår. På 
högstadiet har antalet klasser minskat 
från 17 till 14, i Kyrkbyn har en klass 
försvunnit och i Digerberget en tillkom
mit.

Antalet klasser i de olika skolenheter
na är: Kyrkbyn 14, Trunna 1, Hansjö 3, 
Digerberget 6, Stackmora 3, Kallmora- 
Skattungbyn 3 och Orsa-skolan 14. Sum
ma 44 klasser.

Antalet elever är: Kyrkbyn 247,
Trunna 16, Hansjö 41, Digerberget 122, 
Stackmora 47, Kallmora-Skattungbyn 46 
och Orsa-skolan 342.

ORSA GYMNASIESKOLA 
har nu ersatt Orsa yrkesskola. Det var 
oklart in i det sista, om vi skulle få 
någon skola. Men nu undervisas vid 
skolan 110 elever, 87 i gymnasieskolan 
och 23 i vuxenutbildningens ämneskur- 
ser (grundskolenivå). Gymnasieskolans 
elever fördelar sig på fordonsmekanisk 
avdelning med 15 elever, verkstadsme- 
kanisk avdelning med .15 elever, hem
teknisk skola med 32 elever och kame
ral kurs A med 25 elever.

Ämneskurserna sorterar nu åter under 
rektor Sahlin vid gymnasieskolan.

Vid gymnasieskolan har vävlärare Bir
git Lundqvist tillträtt. Dessutom har 
förordnats en del nya timlärare.

De hälsas alla välkomna till arbetet 
i Orsa.

KOM M UNALA STIPENDIER
efterfrågas alltid i början av varje höst
termin. Sådana kan utgå till elever, 
som studerar vid gymnasiala skolor på 
annan ort. De utgår alltså inte till per
soner, som efter gymnasial skola fort
sätter vid högre skolor. Elever i Mora 
får resestipendium från kommunen en
dast om resekostnaderna med minst 100 
kronor överstiger de statliga resebidrag, 
som erhålles genom skolan i Mora. —  
Alla kommunala stipendier sökes först 
i januari på fastställda blanketter, som 
fr. o. m. december kan erhållas på skol
kontoret.
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REKTORERNA
Enar Jonsson och Hj. Hedman har av 
Skolöverstyrelsen fått förlängda förord
nanden t. o. m. 30 juni 1973.

TILL SKOLBIBLIOTEKARIE
vid Orsaskolan har utsetts fru Astrid
Fjelstad.

NYA VAKTM ÄSTARE
Till ny vaktmästare vid Orsaskolan har
förordnats trädgårdsarb. Rolf Ström och
vid Kallmora skolenheter fru Martha
Jonsson.

REALSKOLAN
har nu helt försvunnit. Av dess statliga 
personal återstår bara ämneslär. Elsa 
Linde-Wängsjö, som nu tjänstgör i Jön
köping, och vaktmästare Einar Berg. 
Alla övriga har övergått till kommunala 
tjänster på högstadiet.

Hj. H-n.

FÖR ORSASKOLAN
har det nya läsåret inneburit en del 
nyheter. Den nya läroplanen av år 1969 
omfattar nu årskurserna 7 och 8 med 
de nyheter den innebär, t. ex. det fritt 
valda arbetet, som nu omfattar 15 ak
tiviteter fördelade på de två årskur
serna.

Nya aktiviteter är bl. a. orsamål med 
Greta Jakobsson som lärare samt hov
slagning med Olle Gref som lärare.

Skolan har nu omkring 100 elever 
mindre än förra läsåret, då 440 elever 
fanns vid skolan. Någon realskoleklass 
finns ju heller inte kvar numera.

Vid sidan om rektor finns nu en 
tjänst som studierektor inrättad. Denna 
innehas av undertecknad.

Som vanligt har också några nya lä
rare börjat tjänstgöra vid skolan. Yrkes- 
lärarna John Haag och Lars Holgersson 
sköter yrkesämnena på den teknisk
praktiska linjen i årskurs 9 samt dess
utom en del matematikundervisning. 
Gymnastikdirektör Majlis Andersson har 
ungefär hälften av gymnastikundervis
ningen. Hushållsläraren Britt - Marie 
Wulff har delvis tillvalsämnet Ekonomi. 
Handelsläraren Lars Öhman undervisar 
i yrkesämnena på handelslinjen i års
kurs 9.

En viktig nyhet är att en skolvärdinna 
nu finns vid Orsaskolan. Hon skall hjäl
pa eleverna med fritidssysselsättningar, 
ha uppsikt över elevrum m. m. Som 
skolvärdinna tjänstgör fm  Ingrid Hjelm- 
qvist. Einar Skött

i r  Gynna
★  Skoltidningens
★  annonsörer!

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1971

Stipendiefondens
hederslista

Det är nu länge sedan ovanstående 
rubrik var synlig i tidningen. Införan
det av 9-åriga grundskolan, fackskolan 
och den kommunala vuxenutbildningen 
med dess ämneskurser tycks ha gett de 
flesta, som vill studera, nya möjlighe
ter. Men det är dock så, att det ännu 
saknas möjligheter och resurser på vissa 
områden, så det är bra, att Orsa Skol
tidnings Stipendiefond finns.

Tidigare har 145 stipendiater rappor
terats färdiga med sina kurser. Och nu 
kan vi uppföra den 146:e på heders- 
listan. Det är Agneta Lovar i Åberga, 
som med fint betyg genomgått kurs i fri- 
handsteckning vid Hermods. Och hon 
tänker fortsätta med andra kurser.

Hj. H-n.

MINA DJUR

Jag har en häst, som har en väst.
Jag har en kanin, som gör en sån
ful min.
Jag har en katt, som har en hatt.

Randi Claussen, 
åk 2

I TRAFIKEN

Trafiken är farlig. Bilarna släpper ut 
avgaser och bensinlukter. Flera dödas i 
trafiken. En del skadas och blir förla
made och kan få sitta i rullstol resten 
av livet.

De får också ligga på sjukhus. Sen 
kanske de får åka hem över lördag och 
söndag och hälsa på.

Lars-Olov Svensson, 
åk 3

Besök

Orsa
Marknad
den 2 4 -2 5  september 

å Fritidsområdet

Försäljningsstånd

Tivoli
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