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ORSA SKOLTIDNING

Kwäk, Drig, Modig och Katt 
—  Om knektar och rotebönder i Aberga by —  av Gudrun Hedén Ulf Hållmarker Agneta Larsson

Raskens i våra hjärtan! U nder den 
gångna vintern har svenska folket i TV  
fått leva med soldat Rask och hans tapp
ra hustru Ida. Vi har fått följa den in- 
delte soldaten och hans växande familj 
alltifrån hans tillträde efter avlidne knek
ten Modig till den morgon, då han u t
andades sin sista suck i soldattorpet. M o
bergs roman och TV-serien har väl gett 
oss en mycket god föreställning om, hur 
det var a tt leva fattigt på 1800-talet. 
Samtidigt har vi fått en god inblick i 
hu r indelningsverket fungerade.

Raskens väckte en hel del funderingar 
hos mig, funderingar omkring knektarna 
i Orsa i allmänhet och i Åberga i syn
nerhet. Orsak: Bland många gamla rara 
ting i Bränd Matsgården (Brämåssa- 
gardn) i Mickelvål har vi en intressant 
trästav, som vi förstått har haft något 
med soldater a tt göra. N u kändes det, 
som om Rasken dunkade mig i ryggen 
och sa: ”Pelle, ta  nu reda på vad som 
står om knektarna i Åberga. Mycket kart 
du få u t av staven. Men gör det i rap- 
pet!”
. Sagt och gjort: Jag plockade fram den 

gamla staven, funderade, studerade. H är 
ska nu berättas en del om staven och vad 
den har att förtälja.

ROTESTAVEN
Staven är av trä, 134 cm lång, fyr

kantig och jäm ntjock, 4 cm. De översta 
17 centim etrarna är avsmalnande och u t
formade som ett handtag. D är står pryd
ligt inristat årtalet 1799. U nder hand
taget är inristade, ett på var sida, föl
jande soldatnamn: 24 KWÄK, 26 D RIG, 
36 M O D IG  och 38 KATT. Bokstaven 
G är spegelvänd. U nder varje soldat
namn, utefter hela stavens längd, är bo
märken inhuggna. Vid varje bomärke 
finns så två siffergrupper, t. ex. 8 12, 
samt ett antal kryss och tvärgående skå
ror. Siffrorna och antalet tecken varie
rar från märke till märke.

M an kan se, a tt staven varit i bruk 
länge. Den är tum mad och nött, i synner
het på handtaget. På många ställen har 
man med kniv, yxa eller stäm järn av
lägsnat gamla tecken och ersatt dem med 
nya.

V ad är nu detta? Jo, en rotestav eller 
rotekavle är det, och den utgör ett nog 
så påtagligt bevis på åbergaböndernas 
strävan a tt bringa reda i räkenskaperna 
för sina fyra indelta soldater (kniktar) i 
Orsa Kompani nådens år 1799 och där

efter. Vid den tiden regerade Gustav IV  
Adolf. Rotestaven var alltså en handfast 
och enkel bokföring i en tid, då skriv
kunnighet var bara ett fåtal förunnad.

Indelningsverket, påbörjat av K arl XI 
i slutet av 1600-talet, detta för sin tid 
geniala sätt a tt hålla en armé soldater, 
innebar ju  a tt bönderna mot viss skatte- 
lindring skulle svara för a tt ett bestämt 
antal knektar fanns a tt tillgå. En rote, 
d. v. s. ett visst antal bönder, skulle ” leija 
eller förskaffa een warachtig knecht” , 
som det hette. Dessa soldaters bostad, 
utrustning, del i mathållning m. m. skul
le bekostas av rotebönderna, som där
igenom själva slapp dra u t i krig.

Orsa Kompani, som också rekrytera
des från Ore, Våmhus och Älvdalen, om
fattade 150 man förutom högre befäl. 
Å ttiotalet av dessa kom från Orsa. I en 
rulla från år 1814 finns en förteckning 
över dem alla, sorterade efter byar, och 
där h ittar vi våra gubbar från rotestaven 
fast med delvis avvikande stavning: 24 
Qväk, 24 Trätdryg, 36 Modig och 38 
K att. Knekten Trätdrygs namn var för 
långt för a tt få plats på staven. D et fick 
bli Dryg i stället, och eftersom bönder
na talade orsamål, blev det Drig.

ROTEBÖNDERNA
Bomärkena under varje soldat ger oss 

upplysning om vilka bönder och gårdar, 
som hade a tt svara för respektive knekt. 
Jag har jäm fört dem med märkena en
ligt 1775 års revbok, som finns i Orsa- 
boken, del II I . De flesta av dem har jag 
lyckats spåra. Ägarnas namn är i rev
boken förkortade med initialer, men det 
viktiga är gårdsnamnen. Bränd M.L.S. 
betyder t. ex. Bränd M ats Larsson. Fler
talet av gårdsnamnen på rotestaven hru- 
kas än i dag; några är ej längre i bruk. 
På 1700-talet såg ju  inte byn heller ur 
som i dag. G årdarna låg m era tä tt till
sammans som brukligt var sedan medel
tiden. Storskiftet i slutet av 1800-talet 
särade på g&rdarna. N ågra hamnade till 
och med i angränsande byar som Kall- 
mora och Mickelvål.

Soldaten Kväk hade största antalet 
rotebönder, 11 st. D it hör bl. a. gårdarna 
Bäckar, Mats, Agdurs, Difs, Talu, Päts 
och Skräddar. Dryg hade 8 bönder: 3 
med nam net Skräpp samt Agdurs, Nissa- 
pärs, resten okända. Bland Modigs 9 
bönder finner vi Ehlings, Dahl, Bränd, 
Mångs, Difs, Päts, Björk och Bäckar. 
För K att slutligen svarade bl. a. Bogg,

M årten, Lofs och Björk. Några av bön
derna hade tydligen del i flera rotar, ef
tersom deras bomärken finns på två sol
dater. Dessa bönder har nog genom arv 
eller köp kommit a tt äga jord inom två 
rotar.

A ntalet bönder per rote i Åberga var 
som synes vida större än Raskens. Denne 
hade ju  bara tre eller fyra. Orsabönder- 
na var fattigare än smålänningarna. De 
måste vara fler för a tt orka med knekte- 
hållet.

K NEKTLÖNEN —  K N IK T LE N I
Raskens igen! Soldattorpet —  hur vik

tigt var det inte för den fattige drängen 
och nyblivne soldaten a tt få en egen li-

Orsa kyrka 
— en vädjan till Skoltid

ningens läsare när och 
fjärran! av Tore Östlund

Orsa kyrka är i trängande behov 
av en grundlig reparation. Förslaget 
till förstärkningsåtgärder och under
hållsarbeten, som godkänts av kyrko
fullmäktige, är kostnadsberäknat till 
2,4 millioner kr. Därtill kommer be
hovet av en upprustning av det gam
la bårhuset och bogårdsmuren vid 
kyrkan, som prelim inärt beräknats 
kosta 185.000 kr.

Då det under tidigare år icke varit 
möjligt a tt avsätta medel för detta 
ändamål och då det är oklart, i vilken 
utsträckning och på vilka villkor er
forderligt kapital kan upplånas, har 
kyrkofullmäktige och kyrkoråd beslu
ta t vända sig till såväl enskilda för
samlingsbor som företagare inom sock
nen med anhållan om frivilliga bidrag 
till en kyrkans reparationsfond.

Det är vår förhoppning att denna 
vädjan skall få ett positivt gensvar 
och att m ånga orsabor skall vilja ta  
ett personligt ansvar för a tt stärka 
och underhålla vår vackra socken
kyrka.

Bidrag mottages tacksamt på post
giro nr 10 01 3 2 -48  78,
Orsa församling, Kollekt- och gåvo- 
konto. Tore Östlund
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ten stuga! Steget från dräng till soldat 
innebar ett trappsteg upp på den sociala 
rangskalan, och ett av tecknen härpå 
var just soldattorpet. Den lilla stugan 
och åkerlapparna däromkring var för 
Gustav och Ida  centralpunkten, platsen 
för slit och arbete och glädjeämnen. Det 
var torpet Rask tänkte på, när han en
vist vägrade fältskärn am putera det sjuka 
benet: som enbent skulle han bli avske
dad och bli tvungen att flytta från 
torpet.

Torpet ingick i Rasks knektlön. Det 
byggdes, reparerades och, i bästa fall, 
underhölls av rotebönderna. D etta för
hållande ställde många gånger soldaten 
i ett besvärligt beroendeförhållande till 
bönderna, och vi såg ju, a tt det skar sig 
nog så ofta dem emellan.

V åra soldater i Orsa, liksom i större 
delen av D alarna, fick emellertid klara 
sig u tan soldattorp. Stor fattigdom och 
brist på jord  lade bestående hinder i 
vägen för rotehållarna, och de blev av 
kungen nådigt befriade från torpskyldig
heten. De fick i stället öka på den kon
tanta  lönen, vilket var svårt nog. Sol
daterna kom alltså att bo kvar i sina 
hem, vare sig de bodde i sin roteby eller 
inte. D etta var nu inte enbart av ondo. 
Genom att knekten ingick i bygemenska
pen som bonde eller dräng, blev han 
jäm ställd med sina ro tebönder. Ja , det 
var vanligt, a tt en soldat och hemmans
ägare själv ingick som rotebonde i en 
rote.

Lön skulle soldaten ha, och den skrevs 
noga in i kontrakt, som varierade från 
tid till tid  och från trakt till trakt. Som 
exempel tar vi lönen, som kunde gälla 
för år 1728. Årslönen var 45 daler samt 
lega med 200 daler, fördelat på tio år. 
Dessutom skulle s. k. städjepenningar u t
gå med 6 daler samt matsäcks- o. dricks
penningar vid regementsmötena. Så till
kom dagsverken åt soldaten, då denne 
drog u t i krig. Lönen utgick oftast i form 
av naturapersedlar såsom säd och ull. 
Vi tycker kanske att knektlönen inte 
verkar särskilt hög, m ätt med nutidens 
m ått, men för dåtidens fattiga och skat- 
tetyngda allmoge var knekthållet känn
bart. Vi minns ju, a tt Rask hade svårt 
många gånger a tt få ut sin rättm ätiga 
del.

Krångligt var det med bokföringen 
också. V ar och en skulle betala efter ”be- 
suttenhet” , vilket orsakade mycket räk
nande. Rotestaven fick ange dels tu r
ordningen för utbetalningarna, dels stor
leken därav. Siffror, kryss och skåror 
var symbolerna. Staven fick också ange 
turordningen för vem som skulle vara 
huvudbonde eller rotemästare, ansvarig 
för det hela. På staven skulle denne ris
ta  in ändringar i skatteuttaget. Hos ro-

överdeten av rotestavens 4 sidor.

temästaren förvarades roteasken med nö
diga handlingar samt rotekistan med sol
datens mundering.

Men vi ska väl inte tro, a tt soldaten 
enbart orsakade ledsamheter. Om knek
ten var en glad sälle —  och det var han 
ofta —  blev det säkert något av en fest. 
när han i juletid, för säkerhets skull i 
hustruns sällskap, besökte rotehållarna 
för a tt undfägnas med m at och dryck.

Det var den s. k. julgästningen. Soldaten 
satte färg på tillvaron både i byn och 1 
bygden som helhet: hans uniformerade 
närvaro vid byns festligheter som bröllop 
och begravningar och vid de obligato
riska kyrkparaderna på söndagarna var 
mycket uppskattad.

M an kan fråga sig, om knektlönen 
räckte a tt försörja en familj. Svaret är 

Forts, å sid. 13.

Kanske såg soldaten Trätdryg ut ungefär så här, när: han drog ut i pommerska kriget? 
Här flankerad av ytterligare detaljer av rotestaven.
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Senaste nytt
med stort urval av klänningar, 
kjolar och blusar i aktuella mo
deller, färger och kvalitéer. Även 
ungdomliga i 20-serien finns.

DAHLS EFTR.
Tel. 401 91

Glöm ej 
examenskortet

i färg och svartvitt

Hoffmanns foto
Järnvägsgatan 11, Orsa.

Tei.  0 2 5 0 /4 1 6  30

Butiken med det sto- a sortimentet

Till examen...
Gåvor med bestående värde!

Armbandsur 
Ringar 
Armband 
Berlocker 
Knappar 
Smycken 
m. m.

(T îek. 'Dlw-tlxy. crffB
UR - OPTIK - GULD 
Tel. 400 90
Av socialstyrelsen leg. optiker

MORS DAGS- 
och EXAMENS-

BLOMMOR
Gåvo-
och blomster
förmedling interflora

Bengtssons Blommor
Västeråkern, Orsa

Tel. 418 40

UNGDOMSRÖRELSER I ORSA:

$

Svenska Missionsförbundets ungdom 
(SM U) är med sina 125.000 medlemmar 
en av Sveriges största ungdomsorganisa
tioner. I de fiesta av landets kommuner 
finns lokalföreningar, sammanlagt 1.200 
Ledarantalet är ca 20.000 förutom nå
got hundratal anställda instruktörer. På 
Lidingö Teoiogiska Seminarium har SMU 
ett 2-årigt ledarinstitut för utbildning av 
fritidsledare. I Stockholm finns ett riks- 
sekretariat, som svarar för program och 
ledarservice rn. m. U-landsarbete bedrivs 
genom a tt ett antal, för närvarande 25 
frivilligaibetare jobbar t. ex. som lärare, 
sjuksköterskor, brunnsborrare eller kon
torister på Missionsförbundets missions- 
fält i Kongo, Zaire och Indien. I  Ecuador 
driver SM U sedan 1972 en mekanisk 
verkstad, där man bl. a. vill lära de in
födda att tillverka ändamålsenliga jord- 
bruksvemtyg.

Det lokala SM U-arbetet är öppet för 
alla, som vill vara med. Något krav på 
bekännelse finns inte. Arbetet utformas 
dock utifrån den urkristna bekännelsen 
”Jesus Kristus är H erre” . Genom en 
mångfald aroetssätt vill SM U föra evan
gelium tiii unga människor, ta  sin del av 
ansvaret för människans villkor och vei- 
ka för Kristi kyikas synliga enhet. Aic 
främ ja personlig kristen tro och gemen
skap i församlingen är därför viktiga de
lar av målsättningen. I  den ingår också 
att hävda den enskildes värde och u t
veckla förmågan till självständiga ställ
ningstaganden samt stimulera till ett an
svarigt engagemang i samhälls- och kul
turliv.

Ungdomsarbetet i Orsa Missionsför
samling har gamla anor. Den första ung
domsföreningen ”Syskonringen” startade
1904, och söndagsskola har funnits sedan
1905. Så småningom har arbetet breddats 
och utvecklats, 1919 med juniorförening 
och 1958 med scoutverksamhet. I det 
följande ska vi se, hur SMU i Orsa 
fungerar för närvarande. .

Barnarbete, i huvudsak för åldrarna 
3— 7 år, bedrivs fortfarande i form av 
söndagsskola, inte bara i Missionskyrkan 
utan  även i T runna och i vår ungdoms
gård i Sandhed. I söndagsskolan sjunger 
och spelar vi, mycket och gärna. M an 
får lyssna till berättelser u r bibeln, ibland 
illustrerade med bilder. Sen blir det för
stås pyssel kring dagens ämne. Penna, 
kritor, sax och klister kommer till an
vändning. Efter ungefär en timme är det 
dags a tt gå hem igen. M en då har mam
ma och pappa fått en stunds lugn och ro 
och kanske hunnit göra i ordning till en 
söndagsutflykt.

Söndagsskoltidningen är numera ge
mensam för alla kyrkor och samfund.

”Nying” kallas nästa grupp, och där 
finner vi pojkar och flickor i åldrarna 
7— 9 år. M an samlas på torsdagar kl. 18 
i Missionskyrkans ungdomsvåning och i 
Stackmora missionshus. D et finns alltså 
två avdelningar. Tecknet på nyinggemen- 
skapen är en gul halsduk, mitella. Sjung
er gör man här också, riktigt bra (11. 
T itta r vi i programmet i övrigt, finner v! 
en hel del spännande, t. ex. knåp med 
papper, läder, trä, tyg och tråd. H är 
finns utrymme för skaparlust. På pro-

Andakt i Nying
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Batikkväll i Tonårsgrupp.

grammet står också tävlingar och lekar, 
både ute och inne. Ibland talar man om 
naturen eller går ut för a tt uppleva den. 
Vi provar också på att baka bröd och 
kärna smör. Någon gång studeras länder 
utanför Sverige. Efter en stunds samling 
kring bibeln bryter man upp, och då 
har klockan hunnit bli ungefär en kvart 
över sju.

I scoutverksamheten, för 10-12-åring- 
arna, är det omväxlande program. Lä
ger- och friluftsliv är ett givet program
inslag. De senaste åren har sommarläger 
ordnats tillsammans med andra scoutkå
rer i distriktet, förra året . ex. med 
Mora, Malung och D ala-Jänta.

Till sommaren blir det ect större dist- 
riktsläger för mellan fem octl sex hundra 
scouter. A tt bo en vecka i tält, laga sin 
egen m at över öppen eld, lära om och le
va i naturen, sjunga och delta i kam rat
gemenskapen och ibland samtala om livs
frågorna blir ofta en upplevelse för 
livet.

På tisdagar klockan 18 är det ”Tonårs” 
tu r a tt ta  ungdomsvåningen i besittning. 
Gruppen är nystartad, och det finns plats

för flera intresserade tonåringar mellan 
13 och 16 år. Hittills har det arbetats 
med pärlor och knutits batik. H är är 
man också pigg på spårningar, fisketurer, 
skidutfärder och week-end läger. Ibland 
blir det avspända myskvällar med gemen
samma funderingar över livets mening 
och kristen tro. T onår blir vad tonåring
arna gör det till.

” Senior” är ett samlingsnamn för 
många aktiviteter för SM U-are ca 16 
år och uppåt. Det kan röra sig om sång, 
musik, gudstjänster, debatter, idrott, stu
diecirklar eller resor. Fika brukar det 
också finnas plats för. En miljö med ge
menskap och närhet, där syftet inte är 
a tt tvinga på varandra färdiga svar utan 
att fråga tillsammans. M an vill stimu
lera till engagemang för a tt kunna ta itu 
med problem, både ute i världen och i 
vår närhet. Senior samlas oftast på lör
dagar klockan 19 antingen i ungdoms
våningen eller hemma hos den medlem, 
som ansvarar för kvällen.

D etta skiftande ungdomsarbete bedrivs 
i Orsa med ett 20-tal ledare. I sommar 

Forts, å sid. 15.

Seniorer sjunger vid gudstjänst i missionskyrkan.

ORSA-dräkt
För Er som tänker sy har v i  

alla tillbehör:
Kläde i alla färger. Hemvävda 
band. Bomullsväv. Mälor. Moll
skinn. Tråd. Vita strumpbyxor.

För herrarna:
Svarta hattar i rätt modell

Ekipera med kvalité

t/huj. Åakssrons
TEL. 4 0 0 2 1  O R S A

Tänker du mila
huset med täckande färg? Välj

Beckers
utomhusakrylat
Husfärgen som håller i minst 10 
år. Spricker inte, flagnar inte av. 
Lättstruken, torkar snabbt.

Tel. 401 55, Orsa

Varför inte säga JA
till något fackmannamässigt 

och bra!

Entrab Rör a b
—  Hans Rabenius —

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

Swälasgården 
790 74 SKATTUNGBYN

ICA-butiken
O R SA

har allt N i v ill ha i matväg 
och delikatesser
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Kyrkbyn åk 6
Lars Timander, Monika Nordström, Monica Kratz, Carina Sjööns, Erika Ohlsén, 
Maria Jonasson, Catarina Orsén, Inga-Britt Nyström, Claes Frisk, Anna Smids. 
Anette Toregard, Catarina Hellberg, M ikael Andersson, Kjell Persson, Håkan 
Elings, Kalle Moraeus, Tomas Svensson, Lars Sundin, A nna-L ena  Andersson, 
R andi Claussen, Susanne Jansson, Susanne Johansson, Nisse Wiborg. 
Frånvarande: Ann-Sofi Rehnmark.

Orsahandbollens historia av En elev i åk 9
Vårterminen 1971 startade orsahand- 

bollen. Gunhild Hornberg tränade alla 
som började. Det hade tidigare inte 
funnits någon verksamhet, så hon fick 
starta från nolläge.

Det första året blev ett läroår för alla 
nybörjare. Ingen kunde något sen förut. 
M an fick lära sig från grunden, hur man 
spelar handboll.

Redan säsongen 71/72 var flick- octt 
pojklaget med i seriesammanhang. Båda 
lagen kom långt ner i tabellen, men man 
fick matchvana. Det spelades även trä 
ningsmatcher mot lag i grannskapet.

1972/73 var andra serieåret. Då hade 
B-pojkarna och C-flickorna kommit i- 
gång ganska bra. B-pojkarna hade vun
nit alla sina matcher, när första halvan 
var spelad. C-flickorna vann sin grupp. 
De hade en lä tt serie, eftersom det bara 
var tre lag med, men första-placeringen 
gav dem större självförtroende.

Samma år fick Orsa tre nya tränare, 
Jan-Erik Lovén, Kristina Björklund och 
Ove Hornberg. Janne och Ove tog över 
pojkarnas träning.

Sommaren 1973 ordnades ett läger i 
Orsa. D et var spelare från Brovallens 
flicklag som kom. De samtränade med 
Orsas flicklag i tre dagar. Brovallen

skulle till Oslo och spela, men det fatta
des spelare för dem. Fem flickor från 
Orsa fick följa med som ersättare.

1974/75 fick pojkarna en ny tränare. 
Det var Peter Frisk. H an hade tidigare 
spelat med i ett äldre orsalag men gick 
nu helt över till a tt vara tränare.

D etta år vann pojkarna sin serie. Flic
korna kom trea. I  Falu-cupen ställdes 
det upp med ett pojk- och ett flicklag. 
Det var 35 lag som deltog i olika ålders
grupper. Pojkarna, födda 59, deltog med 
ett lag. Det var två lag från Stockholm 
med i deras åldersgrupp. D et märktes att 
stockholmslagen hade många spelare att 
välja mellan, för alla spelare var så bra. 
Ändå kom Orsa tvåa. Flickor, födda 60 
och senare, ställde upp med ett lag. De 
vann sin grupp. Det var den första stora 
segern för dem.

Samma år åkte orsalagen ner till Gö
teborg och spelade med i Göteborgs- 
cupen. Lag från sex nationer deltog. Där 
blev båda lagen från Orsa utslagna på 
målskillnad.

I Orsa anordnades en cup för pojkar 
födda 57. Fem lag från D alarna deltog. 
Även där hade Orsa med sitt lag för att 
de äldre skulle få chansen.

Spelåret 1975/76 har det funnits A-

B-C pojkar och A-B flickor. A-pojkarna 
har vunnit alla sina matcher utom en i 
serien, där de spelade oavgjort mot Bor
länge. A- och B-flickorna har det gått 
sämre för i seriesammanhang.

I skol-DM vann flickorna sin första 
m atch men förlorade den andra. Pojkar
na vann allt i D alarna, så de kom till 
regionsfinal, där de dock förlorade. De 
vann även 70-iaden i Dalarna. De fick 
spela regionsfinaler mot Gävle och Dels
bo och dem vann Orsa-laget.

I  mars var det riksfinal i 70-iaden 
uppe i Piteå. D är var det sex lag, som 
slogs om främsta platserna. Orsa förlo
rade alla matcherna men med ytterst 
små marginaler och kom sexa i hela Sve
rige, och det är duktigt, a tt komma så 
långt som till final över huvudtaget.

I  somras deltog vi i Partille-cupen i 
Göteborg. D är var å tta  länder represen
terade. Flickorna kom till A-slutspel men 
blev utslagna i andra gruppen. Pojkarna 
kom till B-slutspel. D är vann de allt.

D et här året har flickorna fått en ny 
tränare. Det är Jan  Bergman i pojk
laget. Deras gamla tränare har satt sig 
i skolbänken igen, s& tiden räcker inte till 
för henne att samtidigt vara tränare.

På somrarna springer lagen i skogen 
för a tt hålla konditionen uppe och för
bättra  den. Även handbollsträning före
kommer fast då på uteplan. Det är dels 
för a tt hålla formen uppe till hösten, då 
säsongen börjar igen, och dels för a tt 
kanske ha någon möjlighet till bra pla
cering, om de far på någon sommar-cup.

Om handbollen ska fortsätta, får fram
tiden utvisa. M ånga av spelarna börjar 
på gymnasium till hösten, och där fordras 
det, a tt man lägger ner ännu mer ener
gi på skolarbetet.

Men de flesta som håller på med hand
bollen vill nog fortsätta och offrar säkert 
några timmar i veckan på träning, då 
de ser det som en både nyttig och rolig 
fritidssysselsättning.

En elev i åk 9

+ Gynna
★  Skoltidningens
★  annonsöre r!

Blomstermarknad hos Levenius Blommor!
BLOMMOR till M OR — en gammal tradition!
Vi har vackra Mors-Dags-rosor, Cloxinior, Hibiscuj, Santpaula m. m. — Även till kyrko
gården blommande vårpensé, härdiga. Stort sortiment lösa blommor.
Välkommen till affären med många finesser och trädgården med fackmanshjälp!
Tel. affären 400 92, trädgården 40120

interflora
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Johansson, Rolf Liljeberg, Per Lindberg 
och Jörgen Lind.

N är vi hade kommit fram, blåste det 
kalla vindar. Några tyckte att det inte 
var någon idé att fiska. M an skulle bara 
få biåsnapp med angeldonen. M an kun
de inte vara säker på, om det var vin
den som blåste på spröten, eller om fis
ken nappade.

N är det började ljusna, hade alla satt 
u t sina angeldon och delat upp sig i 
grupper. V arje grupp hade var sin eld. 
Vi var sex i vår grupp.

Plötsligt sa det Pang! D et var napp. 
Jag sprang allt vad jag förmådde dit, 
där det var utslag. N är jag  kom fram till 
hålet, tog jag  i linan och gjorde ett ryck, 
för a tt fisken skulle fastna bättre. Sedan 
halade jag in linan. Just när fisken var i 
hålet, halkade den av. Det enda som 
fanns a tt göra, var a tt ta  en kniv och 
försöka hugga fast den i huvudet på 
fisken och dra upp. Det lyckades.

V år grupp fick den första gäddan. Sen 
fikade vi och grillade korv. Sammanlagt 
fick alla tillsammans fjorton gäddor och 
en abborre.

Klockan fem var det dags a tt fara 
hem. M an var trö tt av allt pulsande och 
springande. N är jag kom hem, var jag 
så slut, a tt jag fick lov a tt sova middag.

Det var den roligaste friluftsdag jag 
haft under högstadiet.

Björn Nääs, 
åk 9

NÄR JAG VAR PÅ SKANSEN
En dag förra sommaren var vi, alltså 

min lillasyster, K ristina och mamma och 
pappa och jag på Skansen. Vi hade kul. 
Vi såg på elefanter och ormar och b jör
nar och isbjörnar och apor. Aporna var 
roliga. De gungade och det var vatten 
nedanför muren. De plaskade, och det 
var stora apor och små.

Sedan gick vi hem.
Maria Boman, 

åk 2

PU TTE
Putte är en hamster. H an är vit och 

brun och har svarta ögon. Putte äter 
morötter, kål, äpple, banan m m, och 
han dricker mjölk och vatten. Det bästa 
han vet är nötter. D å ham strar han så 
a tt han får jätte-tjocka kinder. I rum met 
där han har sin bur, brukar han få 
springa lös på nätterna. I  buren har han 
ett hjul, som han springer i ibland. N är 
vi köpte honom, sprang han bara i h ju 
let på nätterna, så a tt min syster inte 
kunde sova. Putte är ett nattdjur, så han 
är bara vaken på nätterna.

Eva Andersson, 
åk 5

Vinterfiske på Finnsjön
En onsdag för några veckor sedan 

skulle vi ha friluftsdag. Jag hade valt 
a tt fara till Finnsjön och isfiska med 
angeldon och pimpelspö.

När man fiskar med angeldon, måste 
man ha ett bete på kroken. De flesta 
använder mört som bete, andra brukar 
ha rudor, små klumpiga, rödaktiga fis
kar, som oftast lever i tjärnar. Då man 
fiskar med pimpelspö, behöver man ock
så något gott åt fisken. Populäraste betet 
är maggots, små vita fluglarver, som 
även kan vara färgade. Om det finns 
mask a tt få tag på, går det lika bra. I en

del sportaffärer brukar det finnas mask 
att köpa. Rödingen tycker bättre om mask 
än om maggots.

Klockan fyra på morgonen gick jag 
upp och gjorde mig i ordning. Därefter 
for jag  ned till Orsa med min mopecl 
och packning. När jag kom fram, var det 
bara några stycken, som hade kommit 
till baksidan av Orsaskolan, där vi skulle 
samlas.

Klockan fem var alla där, och då bar 
det av till sjön. Sven-Erik Svensson, 
Gunnar Husberg och jag åkte med Lars 
Holgersson. De andra for med Tommy

Jan-Anders Ernlund och Thorhjörn Holmström provar pimpelfiske med maggots.
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D e t  v a r  p å  den tiden...
fabrikanten tidigare, än hvad annars 
skulle varit fallet.

Afmagring förorsakas däraf, a tt krop
pens inkomster och utgifter ej gå ihop. 
Ämnesomsättningen försiggår så, a tt ett 
deficit ( =  en brist) uppstår i kroppens 
hushållsbok. Orsakerna härtill kunna va
ra  mångfaldiga.

Jakthundar äro magra, mopsar feta. 
Torpare äro magra, storbönder ofta feta. 
Komministrar äro vanligen magra, pros
tar ej sällan feta. Dessa exempel visa, 
a tt kroppsrörelse, fattigdom och bekym
mer tära  på hullet.

I vissa sjukdomar är afmagring alltid 
närvarande . . .”

Hos

Klockars
Toyota

Alfa-Romeo
Tel. 403 20

finner du 1 Alltid
BYGG- *s bra, begagnade
SATSER bilar
BÅTAR r  1 i lager!
BOLLAR )  4»

och mycket annat trevligt BERGLÖFS BIL AB
i leksaker och hobbyartiklar! Tel. 404 57, 40 / 20

LÄNSSPMBANKEN
DALARNA
—  H E M M A B A N K E N

NITTIO KONTOR RUNT OM I DALARNA
ORSA tel. 402 66. Exp.-tider månd.-fred. 9.30-15.OO, torsd. även 15.00-18.oo

Spectra-Color L2UX
•  Trådlös fjärrmanövrering
•  Teletimer en ' robot" son* 

automatiskt kopplar på eller 
stänger av apparater- vid förut
bestämt klockslag

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

Piano-Nisse 
Musik

Radio ■ T V

Tel. 406 04

Bestämmelser för 
Orsa Skoltidnings 

Instrumentfond
(Antagna den 23 okt. T974)

§ 1 .
Orsa Skoltidnings Instrum entfond har 

bildats genom anslag från skoltidningen. 
Fonden förvaltades till juli 1973 av kom
munalkontoret, men medlen återbetala
des till lärarföreningen näm nda månad. 
Beloppet utgjorde då 2.758:04 kronor, 
varav egentliga fondmedel 1000 kronor 
och disponibla medel 1.758:04 kronor.

§ 2 . ^
' Instrumentfondens disponibla medel 
får efter beslut av fondens styrelse an
vändas för inköp av musikinstrument 
och materiel till musikskolan, till pre
mier åt särskilt flitiga elever samt till 
kurser för långt komna elever (t.ex. så
dana av Dalarnas Bildningsförbund an
ordnade.).

§ 3. ^
Instrumentfonden erhåller sina medel 

av behållningen på Orsa skoltidning samt 
genom gåvor.

Av de årliga belopp, som tillföres fon
den, skall minst en fjärdedel fonderas.

s 4.
Instrumentfonden förvaltas av Orsa 

Lärarförenings styrelse, förstärkt med 
musikskolans föreståndare och stipendie
fondens studieledare.

§ 5. _
Stipendiefondens studieledare är fon

dens kassör.
Räkenskapsåret räknas från 1 juli till 

nästkommande 30 juni. Senast den 1 
sept. skall räkenskaperna överlämnas till 
revisorerna.

§ 6 .
Revisionen utföres av Orsa Lärarför

enings revisorer.
Kassarapport och revisionsberättelse 

skall föreläggas Orsa Lärarförening vid 
dess ordinarie höstsammanträde.

§ 7.
Dessa bestämmelser, som är antagna 

av Orsa Lärarförening, kunna förändras 
endast enligt bestämmelserna i denna 
förenings stadgar, § 10.

Friskus
— en sko just fö r  Din fo t!

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

8

Afmagring
I en gammal läkarbok (från 1903) 

har vi h itta t följande roliga stycke om 
avmagring:

”Stundom är det önskvärdt, a tt en 
människa afmagrar. D etta är fallet, när 
västen eller klädningslifvet får lof att 
läggas u t och kroppsvikten ökar med det 
ena kilogrammet efter det andra. När 
frosseri, brist på rörelse och öl eller 
brännvin åstadkommit sitt verk: tungt 
bröst, dåligt hjärta, slappa muskler, myc
ket ister på buken, då får man banta, 
som det heter på folkspråket, d. v. s. 
underkasta sig försakelser och magra, om 
man ej vill betala räkning till likkist-
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Att vara byskollärare 
för 100 år sedan av Hj. Hedman

M an skulle kunna tro, att det var en 
mycket angenäm syssla a tt vara lärare 
för 100 år sedan. Visserligen var lönen 
minimal, och undervisningsmateriel var 
det säkerligen smått om. Men disciplin
problem kunde väl knappast förekomma? 
Och var inte lärarna aktade personer, 
som barnen hade stor respekt för? Det 
är inte så säkert. Det blev kanske så 
längre fram, omkring sekelskiftet.

Vi måste komma ihåg, att skolan och 
skolgången långt fram på 1800-talet inte 
var populära bland befolkningen. Jag 
har funnit en lista med förteckning på 
skolkare, och den visar, a tt det var många 
föräldrar, som höll sina barn hemma. 
I den situationen kom läraren ofta på 
en obehaglig mellanhand mellan skol
rådet och föräldrarna. Läraren måste ju 
försöka övertala föräldrarna att sända 
barnen till skolan, och detta togs inte 
alltid  väl upp.

I ett av de gamla breven, som hittades 
i Kallholn 1974 och om vilka tidigare 
berättats, skriver en lärare, som tillträtt 
en tjänst i en av byarna: ”H ar varit här 
två veckor nu men icke funnit någon, 
som jag kan hava nöje av. Det är skogs- 
människor här, skygga, misstänkta 
( =  misstänksamma? )5 hatfulla och trä- 
tosamma. Det låter styggt det där, men 
så har jag lärt känna dem. Det kan nog 
givas undantag förstås, om man kände 
alla.”

Själva skolarbetet tycks heller inte ha 
varit så trevligt alla gånger. Några citat 
n r olika brev må visa, hur lärarna kände 
clet. Jag  återger brevutdragen med nu
tida stavning.

Den 29 april 1875 skriver läraren 
Bränd Per Larsson till ”Min käre äm
betsbroder Spener (Erik Hansson). Bar
nen äro mycket ombytliga i min skola, 
den ena dagen skratta de och den andra 
gråta de, den ena dagen får de bak
läxa, och den andra åter inte.”

Lid Per Persson, som var lärare i 
Hansjö, skrev den 12 febr. 1875 till sin 
” embetsbroder” Erik Hansson: ”Barnens 
antal är 42, varav 12 stavare ( =  nybör
jare). Barnens uppförande är tämligen 
bra. Dock har de flesta av barnen föga 
respekt för mig. De kunna sina läxor 
klent och få ofta bakläxa. Innanläsning, 
o vad det går klent. A tt det är bedröv
ligt är sanning och kan icke vara bättre, 
när det är en sådan hop med barn.”

Den 22 april 1882 skrev Spener Erik 
Hansson i Kallmora till Anders Orsén, 
som det året hade tjänstgöring i Finn

marken: ”Den nuvarande skolterminen 
har varit och är för mig odräglig, så jag 
längtar till målet för varje minut, då jag 
blir fri denna fångenskap och återfår 
friheten, som jag nu hädanefter riktigt 
skall värdera. Jag skall, så vida jag icke 
blir förtrollad, icke mera ikläda mig sko
lans bundna bojor u tan leva på fädrens 
gamla fria sätt” .

Anders Orsén svarar bl. a.: ”Lämnar 
du hädanefter skolan åt föraktets tyst
nad, va sa?”

Hösten 1881 tillträdde Brittur Erik 
Ersson tjänst i en av utbyarna. Den 30 
okt. skriver han: ”Det är mycket tungt 
a tt hålla skolan här . . . Ingen av mina 
tio lärjungar kan läsa i bok. Icke så pass 
en gång att de förskyller a tt försöka. En 
dag skulle jag försöka läsa i ABC-boken 
av Sandberg, stycket Lille Per. H an läs
te som en häst, lade till och tog bort 
hela långa meningar . . . Om de kunde 
stava ändå . . . Icke alla sorters bokstä
ver, som förekomma i ABC-boken, känna 
de heller. Jag är rådlös mer än en gång 
och vet snart sagt icke, vad jag skall ta
ga mig före . . . Siffrorna känns knappt 
till tjugo av de äldsta. H u då! Vilken 
skola! Första veckan vantrivdes jag så, 
a tt när lördagskvällen kom gick jag här
ifrån.”

Slutligen några rader u r e tt brev från 
G utå Hans Hansson i Holen: ” Inneva
rande vecka skulle jag  ha varit vikarie 
för And. Samuelsson här i Vångsgärde 
skola, men jag har ej tålamod till vec
kans slut. Jag har bedit a tt få slippa 
ifrån i dag. O, vilken röra, vilket glam, 
vilket skubb och vilket pip. Det är en 
lycka att slippa ifrån saken, som är mig 
snart odräglig.”

D et är ingen dans på rosor a tt vara 
lärare i dag. M ånga dignar under bör
dan, några har gett upp. D et är intres
sant a tt läsa de gamla breven och se, att 
situationen inte var så mycket annorlun
da för 100 år sedan.

H j. Hedman

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Utombords-
motorer
Evinrude

Jofa plastbåtar

Järnbirger AB
Tel. 409 00

Succé
med

LOI’S
JEANS!

VÄLKOMMEN IN TILL
vår välfyllda jeansavdelning. Där 
kan Du finna de bästa och popu
läraste av marknadens nu 
förekommande jeans.

JUST NU har vi full sortering av 
årets succéjeans L O T S  
i s. k. stuprörsmodell, 5-ficks 
modell, hög eller låglivhöjds- 
modell i tvättad blå denim.

LO I' S-jeans finns också i färger
na svart, vitt och beige.

EXTRA: Så långt lagret räcker,
delar vi ut en flsrfärgsbid till varje 
LO I’ S-jeanskund av bl. a. ABBA, 
BJÖRN BORG, DAVIS CUP-laget 
eller BLÅBLUS.

OBS! Ett mindre parti HERRJEANS 
i blå demin, storl. C 46— 56, 
C 96— C 104, D 96— D 116 
PRIS: 47:50— 59:50

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

URVAL ® KVALITÉ •  SERVICE
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Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA, tel. 100 00

ORSA KÄTTING
Telefon 420 20 

ORSA

Orsa Sparköp

O
LÅGPRISBUTIKER

med förstklassiga varor

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

D IK T  T IL L  M INA KÄRA

Det var en dag i maj.
Som jag hämtade dej på kaj.
Du var rand och rar.
Och jag tyckte du var helt underbar. 
Du fick sova i min säng.
För jag var rädd att du skulle komma 

bort på vår äng.

Du var mörk och rund.
Men du kom ifrån ett sund.
Du är min lilla svarta katt.

Anna-Lena Andersson, 
åk 6

V IK IN G EN  BALDER BJÖRNTAND 

Hej!
Jag  heter Balder Björntand och bor i 

en by som heter Dolkby. M ina män och 
jag är jättestarka och vi har en stor båt, 
som heter Halvar. Den är 28 meter lång 
och 8 meter bred. Det är en stor båt, 
tycker vi.

Nu ska jag berätta, när vi var ute och 
plundrade en annan by, som ligger flera 
mil härifrån. Det var tidigt en måndags
morgon, vi åkte iväg med båten. Vi åkte 
flera mil, tills vi kom till en å. Så åkte 
vi några mil till, och plötsligt såg vi en 
stor fors framför oss. Vi var för nära den 
för a tt kunna stanna, men plötsligt såg 
vi en rä tt stor sten framför oss. Vi körde 
rä tt på stenen och vi stannade i sista 
sekund. Det var tu r att vi körde på ste
nen, för annars skulle vi kört rä tt ner för 
forsen. Alla männen gick ur båten. Så 
rullade vi den på stockar på land en bit. 
D ärefter satte vi i båten i vattnet igen 
och fortsatte färden till byn vi skulle 
plundra.

Ove Sjödahl, 
åk 4

LÄRKAN

I byn hörde jag lärkan sjunga. Det 
hördes i hela byn. Det var kväll. Jag låg 
och hörde på lärkan, när hon sjöng.

Anette Köpman, åk 2

SPÖKET

Det var en gång ett spöke, som bodde 
i ett spökhus. En gång gick jag och min 
lillasyster dit för a tt se, om spöket var 
hemma. Plötsligt ram lade min lillasyster 
ner genom en fallgrop. Efter en minut 
kom spöket. Jag kastade mig över spöket, 
men då jag  tog av lakanet var det min 
lillasyster.

Christer Nääs, 
åk 2

LITEN !

Jag heter Pelle Ollson och är 17 år. 
156 cm lång. Det är därför jag kallas 
för Liten.

Det är inte roligt a tt bli kallad liten. 
Jag ska berätta hur det känns.

Den 10.3 1863 var jag  ute ensam som 
vanligt. Jag  gick till e tt litet kafé, där 
de flesta grabbar i min ålder brukar 
vara. N är man kommer in, ser man en 
massa folk sitta vid 10— 12 trasiga bord. 
Väggarna är smutsiga och trasiga, och 
det finns en bardisk där också, som är 
ganska trasig och ful.

Det finns också ett till rum, men där 
får bara fint folk sitta. N är jag gick mot 
bardisken sa grabbarna, som satt när
mast: ”V ad har du här a tt göra, du 
som är så liten” ? Det var då dom bör
jade kalla mej för liten.

I början brydde jag mej inte om dom, 
men jag kunde inte låta bli att försvara 
mej.

—  Jag kom hit med samma ärende 
som ni har.

—  Jaså! Liten kom ifrån sin mam- 
ma5 va?

Ja! Jag kommer ifrån henne lika 
mycket som ni.

Gubben i bardisken, som äger kaféet 
hjälpte mej. Han sa å t dom att hålla 
tyst. Jag blev kompis med honom efter 
det. Jag kom dit så ofta jag  kunde.

E tt halvår har gått sedan jag blev 
kallad liten. Jag fick jobb hos Kalle, 
ägaren till kaféet. Jag fick stå i baren. 
N är några grabbar kom och skulle ha 
en öl och sa: —  Liten ge mig en öl, 
så fick dom ingen öl, för så fick jag 
göra för Kalle. Han hade sagt: —  Om 
någon retar dej, ge honom ingen öl den 
dagen. Så höll det på i tre år. Då slu
tade dom att kalla mej för liten.

Det här var ganska lite och inte det 
värsta heller, men jag har gett en liten 
titt u r m itt liv.

En elev i åk 9

10

När vi sitta i vår 
bänk . . .
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Teckning: Birgitta 
Halvarsson, 
åk 4

Teckning: Petter 
Dahlström, 
åk 2

RYM DFÄRDEN

Jag och min kompis skulle åka till 
m ånen en dag. Vi satte oss i rymd
skeppet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
Vi startade med en väldig fart. Jag 
hlev nästan rädd, men det var inte så 
farligt, som jag  trodde. D et var kons
tig t på månen, inget vatten, ingen luft. 
V i fick lov att ha luft med oss. Men 
så tog allt syret slut så vi fick åka 
hem igen.

Inger Jonsson och Kerstin Smids, 
åk 2

NÄR JAG VAR I AFRIKA

En dag kom ett brev på posten. I 
hrevet stod det, a tt jag hade vunnit en 
tävling och i pris skulle två personer 
få åka till Afrika. D å frågade jag  min 
bästa kompis Åke, om han ville följa 
med till Afrika. Nästa vecka skulle 
planet gå. Vi sprang hem och packade.

Nu har en vecka gått. Klockan ett 
var vi framme vid flygplatsen. Vi vän
tade en halvtimme, innan vi åkte. När 
vi var uppe i luften, så såg husen ut 
som leksakshus. På å tta  timmar var vi 
framme. Vi gick och köpte kläder och 
ett gevär. Åke köpte en pistol. Sen 
gick vi och tittade oss omkring. Vi 
såg en elefant, som var till salu för 
25 dollar. Den köpte vi. Sen skulle vi 
åka in i djungeln. D är fanns farliga 
djur och infödingar, men vi bestämde 
a tt fortsätta ändå. N är vi hade åkt 
en bit, så blev vi överfallna av infö
dingar. Åke klarade sig. H an sprang 
tillbaka, så fort han kunde för a tt häm
ta  hjälp. M en infödingarna hade redan 
tagit mej med sej till lägret. De band 
mej vid ett träd  och hövdingen kasta
de en yxa på mej, men han missade,

just när han skulle kasta en yxa till 
på mig, kom Åke med hjälp. N är Åke 
hade befriat mej, så stack vi. V i sprang, 
så fort vi kunde tillbaka. V i fortsatte 
sen över Indiska oceanen till Austra
lien. N är vi varit där, åkte vi till Ar
landa. Sen åkte vi buss hem.

M ikael Greej, 
åk 3

EN SAGA

D et var en gång en flicka, som hade 
en kanin.

En morgon när hon kom ut, var ka
ninen borta. Hon gick u t i skogen, som 
låg bredvid huset.

N är hon kom till en bäck, såg hon nå
got grått. Hon gick över bäcken.

N är hon var över såg hon en gammal 
farbror som hade en brun säck. Bredvid 
säcken låg en liten grå kanin. Det var 
hennes lilla kanin.

Hon gick fram till farbrorn, och sa 
a tt det var hennes lilla kanin.

-—Nej det tror jag  inte på, lilla flicka 
min.

Just då kom två poliser fram till bäc
ken. Dom kom över till flickan och far
brorn.
— V ad gör ni här, frågade ena polisen. 
-—H an har tagit min lilla kanin, sa flic
kan.
-—Nej, det har jag inte, det ä r min ka
nin, sa farbrorn.
•—D et är dej vi letar, sa ena polisen. 
•—M ej, varför det?
•—D et är nog du som har tagit saker från 
folk.
•—Ja, det är jag, sa farbrorn.
•—Vill du vara snäll och följa med till 
polisstationen.

— Du lilla flicka, kan gå hem nu med 
din kanin.
— Tack snälla polisen, sa flickan.

Nu var flickan och kaninen på  väg 
hem från sitt lilla äventyr.

Ann-Sofie Rehnmark, 
åk 6

VÅRVERS

Nu är våren kommen,
Överallt vajar blåsippor och tussilago. 
N u är våren kommen.
N u kan vi bada och gå med bara fötter, 
för nu är våren här.

Marie Bengtsson, åk 4

M U SD IK T

D et var en gång en liten mus 
som skulle bygga sig ett hus.
H an hittade en blommig boll, 
men det spelar ingen roll, 
för den var inte till någon nytta 
och den gjorde en kullerbytta, 
men då kom musens pappa.
”D u får inte sitta och slappa” !
D å berättade musen vad som hänt 
och pappa sade vad posten sänt 
ett litet hus å t musen.

Caterine Juhlin, 
åk 5

A v e s ta
Jet-Tex

Din bästa byxa!
I stor sortering både 
för damer och herrar.

Pris 159: -
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PARAPLYRESAN

D et här var en gång, då vår TV-mast 
gick sönder. D et regnade för fullt. Jag  
fick lov a tt gå u t och laga den. Jag  tog 
med mig ett paraply, därför a tt det reg
nade. Så gick jag upp på taket. Det 
blåste väldigt hårt, så hårt, a tt jag lyfte, 
när jag  fällde upp paraplyet.

Jag  flög ända till New York, och där 
landade jag på  en skyskrapa. Jag  klätt
rade ner från taket. Sen åt jag  på en 
restaurant.

På kvällen hade jag  inte så mycket 
pengar kvar så jag tänkte a tt det måste 
väl gå att flyga med paraplyet igen. 
Och det gick a tt flyga igen. N är det 
blåste mest gick jag  upp på den högsta 
skyskrapan i hela stan. Jag  fällde upp 
paraplyet. Och vinden gick som tu r var 
till Sverige.

Jag  landade m itt i Stockholm på  tot- 
get. Pengarna räckte precis till en biljett 
så jag kunde ta  bussen hem.

Lars Gunnars, 
åk 2

NÄR JAG TRÄFFADE T R O L LE T  
TROLGA

Jag  var ute och åkte skidor en dag. 
då jag  plötsligt fick se ett litet hus. Det 
rök u r skorstenen. Vem kan det vara

som bor i en sådan liten stuga, och var
för bor dom i skogen? Jag  tog av mej 
skidorna och knackade på dörren. —  
Kom in, lä t en T id ig  röst.Jag öppnade 
dörren. D är inne satt en gumma, hon lik
nade ett troll. —  Kom in och sätt dej 
sade gumman! Jag gick in och satte mej 
på en gammal soffa. —  Du undrar väl 
vem jag är? —- Ja  sade jag! — Jag 
heter Trolga och jag är ett troll sade 
gumman. Du undrar väl också vad jag 
håller på a tt göra? Jag  håller på att 
sticka en halsduk åt granen här ute, 
och så har jag stickat en mössa å t gra
nen lite längre in i skogen. M en gra
nar behöver väl inga mössor och hals
dukar, dom lever ju  inte? Jo, det är 
just vad dom gör sade gumman.

D u är den första riktiga människa, 
som har kommit och hälsat på mej. 
Vill du ha lite gransaft av mej? Vad 
är det för saft? Sådan saft har jag 
aldrig hört talas om, sade jag. Sma
ka får du känna! Jag smakade. D et var 
faktiskt gott.

Nej, nu måste jag  lägga mej och vila 
så nu får du åka hem. M en du kan 
komma h it i morgon och hälsa på. 
D å gick jag  u t och åkte hem.

Susanne Carlsson, 
åk 5

FU ND ERIN GA R O CH  FRÅGOR

En man är döende, en åttioårig man, 
en man som förtryckt e tt folk i över
35 år.

Och nu väntar de. E tt helt folk vän
tar, väntar på a tt den gamle mannen 
ska ge upp sin ande och dö. Men män
niskorna väntar inte med sorg i hjärtat. 
De väntar med glädje, men också med 
rädsla, rädsla för a tt en ny man ska tor
tera, förtrycka, bryta ner och döda. Om 
man bortser från vad den gamle m an
nen gjort, och bara ser på  det han har 
kvar. V ad har han då kvar? Jo, en 
kamp mot det slutgiltiga, döden.

Döden, så självklar, men ändå så 
skrämmande, för man vet ingenting. M an 
vet inte vad som händer i själva döds
ögonblicket, och man vet inte vad som 
händer efteråt. M an vet bara, a tt ett 
h järta  slutar pum pa u t näring till krop
pens celler, så a tt de dör, och man 
tror a tt det är slutet.

V arför måste det vara slutet? V arför 
kan det inte vara början på något helt 
nytt, helt annorlunda? Somliga tror, att 
efter döden följer ett evigt liv. Andra 
tror, a tt efter döden kommer ingenting.

Varför e tt evigt liv, och varför bara 
tomhet? Kan det inte i stället vara nå
got fantastiskt, otroligt, något som ingen 
någonsin kunnat vänta sig?

E tt folköde —  Döden. Två saker som 
har ett gemensamt. M an vet ingenting 
om det, inte förrän efteråt.

Men varför ska ett helt folk plågas 
i ett halvt sekel? Varför ska man dö, 
varför?

En elev i åk 9

M IT T  Ä LSK LING SDJUR

Du är m juk och len.
Du går på fyra ben.
Du går ute hela dagen, 
och smutsar ner hela magen.

Du kallas för ”pallen”.
Du är lika m juk som nallen.
Jag gillar dig allra bäst, 
för du är ju  en ståtlig häst.

Nina Hellberg, 
åk 6

Till Eder tjänst i Holen! Orsa Begravningsbyrå
Tel. 400 78, 402 16

Wikners Eftr. Ombesörjer allt i samband med dödsfall
Holen, tel. 440 02 Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan
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nej. Soldaten var tvungen a tt ha ett ci
vilt arbete, och för våra knektar var den 
svsslan självklar. De brukade jorden eller 
var hantverkare. Emellertid stod alltid 
soldattjänsten i första rummet, vare sig 
det gällde krig eller fredliga övningar. 
För den soldat, som inte inställde sig till 
beordrade aktiviteter, var straffet känn
bart.

KNEKTARNA
Så ville jag  gärna veta något om knek

tarna  i rotarna. I Orsaboken och Dal
regementets bok Armborstet, den om 
O rsa Kompani, finns gamla rullor, och 
på pastorsexpeditionen i kyrkböckerna. 
D et blev a tt leta. Snart kom jag under
fund med två saker: För det första det 
självklara faktum, att bakom ett soldat
namn röjer sig en lång rad knektar. 
Indelningsverket sträckte sig ju  i tiden 
m er än två sekel, och under denna ttd 
kunde omsättningen gubbar vara stor. 
O fta fanns det två soldater med samma 
namn samtidigt, en ”afskedad” och en 
i tjänst. För det andra märkte jag, a tt en 
knekt inte alls behövde vara bosatt i den 
by, där han var städslad. U nder rote- 
stavens år 1799 bodde ingen av de fyra 
i Åberga.

Första gången vi träffar på de fyra 
är i en rulla från år 1683: ”Rulla uppo 
H r Capitein Silfversparres Compagni 
wid Dale Regementet” . D är står bland 
alla andra tappra gossar också Erich 
Qwäken, Erich Trätedryg, Hans Modig 
och Ioen Ioensson Katt.

I nästa rulla, den från år 1687, får vi 
också veta, vilken tjänst de hade. De står 
under rubriken ”Piqvenerare” . Deras va
pen var alltså den långa piken. Mycken 
övning fordrades i hantering av detta 
enkla vapen: 44 tempon, uppdelade i 
åtskilliga handgrepp och kroppsrörelser, 
fick orsakarlarna öva. De avundades sä
kert inte ”Musqveterarna” , som enbart 
för a tt ladda sina bössor måste lära sig 
40 kommandon.

H är ska nu berättas något om rotarna, 
var för sig.

26 TRÄTDRYG SOM BLEV 
26 TRYGG

På rotestaven står det alltså Drig 
(= D ry g ). D et riktiga namnet var emel
lertid Trätdryg. D etta underliga namn 
kan hänföras till den grupp av soldat
namn, som anger en egenskap hos bära
ren, men, märk väl, den förste bäraren! 
Kaptenen, som gav den förste rekryten 
detta namn, ansåg kanske, a tt ynglingen 
verkade dryg och ”trätig” av sig, om det 
inte var tvärt om förstås. Tänk dig en 
storvuxen rekryt inför en skojfrisk kap
ten, som säger: ”Liten ska du heta!”
Liten är namnet på en rote i Skatt- 
ungbyn.

Den förste på roten, som jag hittat, 
står bara med namnet, Erich Trätedryg, 
i 1683 års rulla. Fyra år senare var det 
dags för byte. Det var vid generalmönst
ringarna sådana byten ägde rum formellt, 
och i rullan står: ” Erich Issraellsson
född i O redt Sochn och nu instelles af 
roten för Erich trätdryg som är siuklig, 
tient 10 åhr får afskedh.” En orekarl 
hamnade alltså på vår rote i Åberga.

1700-talet var ju  de många krigens 
århundrade, en sak som våra knektar 
verkligen fick erfara. För pikeneraren 
T rätdryg blev det inte många år hemma 
på roten. I juni 1712 fick han axla sin 
ränsel och med sitt kompani marschera 
den långa vägen via Skåne till Tyskland.
I december samma år var han beredd till 
strid mot dansken vid Gadebusch i Meck- 
lemburg. H är är inte plats a tt närmare 
gå in på detta historiska slag. Magnus 
Stenbocks tappra krigare avgick med se
gern. Men kvar på slagfältet låg bland 
många 37 Skytt från Mickelvål stupad, 
och bland de sårade finner vi vår 26 
Trätdryg. Denne klarade sig med livet 
i behåll, men det är knappast troligt, att 
han någonsin fick återse sin hembygd. 
Året därpå blev den svenska armén in
nesluten i fästningen Tönningen, och 
Orsa Kompani decimerades av sjukdo
mar, 54 man dog, många blev fångna. 
Kompaniet fanns inte mer, och hemma 
på ro tarna fick man städsla nya knektar.

Den 30 maj 1731 såg gossen Jon 
Matsson i Skattungbyn dagens ljus. Han 
växte upp och hågen stod till soldatlivet. 
Som tjugoåring städslade han sig som 
soldat i Åberga och blev 26 Trätdryg. 
Två år senare gifte han sig med Kerstin 
Andersdotter, änka efter knekten D un
derhake i Kallmora, dit han flyttade. Tre 
styvbarn fick han, och skaran utökades 
så småningom med fyra egna barn. Ar 
1757 stod Jon, nu med musköt, i det 
avlägsna Pommern. Jon och hans kam
rater var mycket bra drillade vad gäller 
exercis. De kunde alla olika marschsteg. 
De hade oklanderlig mundering och reg- 
lementsenliga hårpiskor. M en de var då
ligt övade i krigskonsten. Kriget varade 
i sju långa år, och krigslyckan växlade. 
Resultatet blev magert för fältherrarna, 
men för Jon och många av hans kam
rater blev det åtminstone någon behåll
ning av vistelsen i Pommern. I  ränseln 
tog han med sig hem till sin Kerstin 
något, som hon aldrig smakat förut, po
tatis.

Jon Trätdryg kom alltså hem till de 
sina igen. Året var 1762. Fem år senare 
fick han avsked. Han drabbades av ohäl
sa, och lungsoten tog hans liv, då han 
var 53 år gammal. H ustrun Kerstin 
överlevde sin andra soldat. I  dödsboken 
skrev prästen om den avlidne, a tt han 
varit ”chr i s t e l i g  och alfvarsam” .

För
hemmet. . .

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

r  *\
Luxor

Radio ■ TV__________ J
Vänd Er
med förtroende till

Holmbergs EL
Radio och TV AB 
Orsa
Tel. 401 50, bostad 40203, 421 20

Aktiebolaget

Orsa Plattfabrik

□rsa
plattan

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

NILSONS VVS AB
02.50 / 400 35

Inför badsäsongen:

Baddräkter
Badbyxor

Bikini

Barngarderoben
Tel. 402 19

Orsas
billigaste bensin?
Alltid, ett fint köp att köra till Fina . . .

Frick & Bergman
Tel. 406 96

Närbutik som ä 
har stängt__

■ öppen när andra

Fullständig bil
verkstad ■ Allt 
inom däckservice

Tvättmaskin som 
tvättar, vaxar 
och torkar bilen

o o

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas $3- Fönsterglas 

inramningar

Vi gör så ett skutt i historien till år 
1809. Det året ingick delar av Orsa 
Kompani i Gahnska kåren, som fick göra 
en nog så äventyrlig insats i Norge. I 
djup, lös snö drog man iväg mot Elve- 
rum, men man kom aldrig dit. Det slu
tade mycket illa vid Trongen, och Gahn 
måste ge sig fången med det som fanns 
kvar av hans kår. I  den rulla, som upp
rättades därefter, finns ingen Trätdryg, 
men väl en 26 Trygg. Namnbyte har 
alltså skett på roten. Trygg blev liksom 
de flesta fången, men vi får väl tro, att 
han fick komma hem efter en tid.

Så blev det äntligen slut på det stän
diga krigandet. V åra knektar fick gå 
hemma på roten och vara civila, utom då 
de bevistade möten och andra tillfälliga 
aktiviteter. Av fredstidens knektar på ro- 
te 26 har jag funnit dessa två: Jonas 
Andersson Trygg i Skattungbyn, som på 
äldre dagar sågs dra posten mellan Orsa 
och Skattungbyn och den unge Erik Ers- 
son Trygg från Kallholn. Om kyrkböc
kerna visar rätt, skulle han blivit soldat 
vid 18 års ålder. Tjänsten blev emeller
tid kortvarig. Han avled året därpå,1893.

24 KWÄK SOM BLEV 24 EHN
Om namnet på denna rote kan man 

undra. Hembyn för dessa soldater tycks 
i de flesta tall vara Skattungbyn. D it hör 
ju  fäboden Kväksel. Kanske finns ett 
samband, kanske är Kwäk ett gårdsnamn. 
A tt en av ”Kväkarna” kom från Ore 
vet vi emellertid.

I 1683 års rulla finner vi Erich Qwä- 
ken på roten. Två år senare avlöses 
denne av Jöns Andersson Qwääk. En
dast en har jag h itta t i husförhörsböc- 
kerna, Stens Jan Ersson Qväk i Skatt
ungbyn, född 1761.

Från 1840-talet har av Qwäk blivit 
24 En. Erik Jansson En blev som Ras
ken befodrad till ” corporal” . Den siste 
på denna rote är troligen Erich Ehn, 
1863.

De krigiska äventyrligheterna för knek
tarna på rote 24 stämmer väl överens 
med de övrigas. De var ju  i samma 
kompani. E tt intressant belägg för Qwäks 
fångenskap vid Trångmyran i Norge har 
vi i e tt rättegångsprotokoll. Soldaterna 
Qväk och K ratz var nämligen vittne till, 
hur korpral Nalle från Älvdalen tog emot 
pengar av två svårt sårade soldater i 
sjuktältet. Nalle skulle, lovade han, 
överlämna dessa pengar till de anhöriga. 
Fångenskapen blev emellertid ganska 
lång, och när räkenskapens dag kom 
efter hemkomsten, hade Nalle spenderat 
det mesta av pengarna. Det blev rätte
gång, och Qwäk och K ratz blev instäm
da som vittnen. Eftersom vittnena var 
från Ore, blev det 14 mils färd fram 
och åter för Nalle a tt betala.

38 K A T T  SOM BLEV 38 NORBERG
D jurnam n var rä tt så vanliga på ro- 

tarna under 1700-talet. I  kompaniet 
fanns bland andra Tupp, K aja, Skata, 
Örn, Råget, T jäder och Varg.

Ioen Ioensson K att anställdes 1687. 
Troligen var det hans efterträdare, som 
sårades i Gadebusch.

Soldaten Anders Ersson K att, född 
1763, bosatt i Skattungbyn, var med 
bland fångna i Norge 1809, och han 
kom hem igen. Dödboken berättar, att 
han avled i ” lungsten” 1813. Sjukdomen, 
som tog hans liv, kallades ”orsasjukan” 
(stendammslunga), och den drabbade 
många orsakarlar i sina bästa år. Slip- 
stenshuggning i små hackstugor var or
saken.

Efterträdaren på roten ville inte heta 
K att, så det blev ett mera ”civilt” namn, 
Norberg. Om Anders Ersson Norberg 
från Mickelvål finns en liten anteckning 
i husförhörsboken: ”Waxholm 1862” .
Liknande notering finns för hans kamrat 
Trygg. Troligtvis är det fråga om en 
kommendering. I de gamla fästningarna 
förvarades vid den tiden fångar. Att sitta 
på fästning hette det ju , och de som 
fick jobbet a tt vakta de intagna, var 
just indelta soldater. Det var ingen ofar
lig syssla, eftersom det då och då hände, 
a tt fångarna bråkade och gjorde myteri. 
Vid 67 års ålder flyttade den avskedade 
Norberg till Nordamerika.

Den siste soldaten på rote 38 hette 
Olov Ersson Norberg. H an var född i 
Mickelvål men uppväxt och bosatt i Å- 
berga. H an har en son i livet, Anders 
i Kyrkbyn, 77 år gammal. Fast Anders 
var bara elva år, när hans far dog, har 
han mycket a tt berätta om honom. Det 
är inte u tan a tt det var något av soldat 
Rask över denne knekt. En tidigt föräld
ralös och fattig dräng har han varit, men 
han lyckades genom flitigt arbete som 
jordbrukare, skomakare, snickare och 
soldat bli en aktad byaman och familje
försörjare. Stilig var han och reslig till 
växten, och Anders minns väl, hur grann 
han tyckte a tt far var, då han i sin un i
form kom hem från mötena, alltid med 
något i ränseln till pojkarna sina. N or
berg var också kommenderad som fång
vaktare. Anders har hört berättas, hur 
de bråkiga fångarna på Långholmen all
tid lugnade ner sig, när den långe orsa- 
soldaten närmade sig.

Norberg tjänstgjorde på mötena under 
den legendariske spjuvern korpral Gif- 
ting från Ore, han, som vid ett tillfälle 
fällde de bevingade oden: ” Orsa Kom
pani lovar ingenting bestämt.” Följande 
lilla episod, berättad av Anders, får av
sluta redogörelsen för rote 38: Norberg 
och hans kam rater var under Giftings 
befäl sysselsatta med utspisning i en kok-
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grop i Rommehed. Det blåste förskräck
ligt, och hedens sand virvlade omkring 
grötarna. Översten närmade sig och ville 
p rata med manskapet: ”Na, smakar det 
gott?” frågade han. Giftings svar på ore
m ål blev ungefär detta: ”Ja, du wert 
kenn o ur wegfill smäkär!” , vilket skulle 
betyda: ”Ja, du skulle känna på hur 
vägfyllning smakar” !

36 M ODIG
Den enda av rotarna, som under hela 

indelningsverket bibehållit namnet, är 
Modig, vilket man ju kan förstå. Stiliga
re soldatnamn får man leta efter. Hem
hyn för 1700-talets M odigknektar har jag 
inte lyckats spåra, men från 1800-talets 
början var det Åberga.

Hans Modig finns med bland ”piqve- 
nerarna” redan 1678. Modigs insatser i 
krigen har jag  inte fått fram men väl ett 
föga hedersamt rekord —  i ” erövrade” 
prygelstraff. Det vanligaste straffet för 
soldaters olika förseelser var a tt i kamra
ters närvaro få ta  emot rejäla piskrapp 
på ändalykten. En Modig i 1800-talets 
början fick för ” lögn, orderbrott och 
fylleri” inte mindre än 185 prygel. Han 
var oförbätterlig och avskedades.

Ingen skugga må dock falla över de 
två sista på roten. M ånga bybor i Åberga 
minns ännu Jonas Modig, Gåmbölmodig 
kallad, och Hans Modig, Dahlmodig kal
lad. Båda var hederliga byamän. Hans,

Anlita W S -
fackmannen 

-innan något
händer

1  wesströms ws
Orsa, tel. 0250/ 409 25 växel

som var duktig smed, gick ur tiden år 
1957.

IN D ELNING SVERKET —
EN SVUNNEN EPO K  

I mer än två sekel har de indelta sol
daterna genom sitt särpräglade yrke u t
gjort ett märkligt inslag i det gamla 
bondesamhället. I fredstid brukade de 
sin jord eller sysslade med hantverk, när 
de inte i uniform satte färg på tillvaron. 
Men i tider av ofred var de borta i främ
mande land, där de fick slita ont, 
många såras och andra offra sina liv.

Den indelte svenske soldaten var all
m änt erkänd som mycket tålig och tap
per. Men alla fältherrar var inte helt 
nöjda med deras insatser, i synnerhet 
inte när krigslyckan svek. En av dem var 
Axel von Fersen, som i ett tillstånd av 
misshumör gav följande karaktäristik 
över våra soldater under Pommerska kri
get: ”Emellertid äro den svenske indelta 
soldatens goda egenskaper skiftande med 
fel, som sällan upptäckas av hans lands
män. H an är lat, trög, osnygg, tungsint 
och h ittar ej själv på något a tt förströ 
eller sysselsätta sig. H an är föga meddel
sam, glupsk, supig. Sömnen utgör hans 
förnämsta vererkvickelse. D et felas den 
indelte soldaten krigstukt och övning. 
Överlämnad åt sig själv på roten, är 
han helt och hållet jordbrukare och till
bringar sitt liv med dithörande sysslor: 
a tt bruka jorden, skörda säden, hugga 
ved. H an är familjefader och får vanor 
och njutning därav. Hans föda och dag
liga levnadssätt äro i skriande motsats till 
hans yrke som krigare.”

Det gamla indelningsverket avveckla
des från år 1901, då inga knektar nyan
ställdes. De kvarvarande stod kvar i 
tjänst till pensioneringen och träffades 
i gott kamratskap på regementsmötena. 
Nu är alla borta. Den allra siste i kom
paniet, 31 Bodin ifrån Oljonsbyn, gick 
ur tiden 1971. Kvar finns nu minnena: 
soldatnamnen, som många fam iljer bär 
än i dag, Skarp, Trogen, Örn, Sturk, 
Lilja, Hammare och många andra; gam
la handlingar och ting, som haft med 
soldatlivet a tt göra. D äribland finns ock
så den åldriga rotestaven.

Pelle Jakobsson

SMU . . . Forts, från sid. 5.

får vi en halvtidsanställd instruktör, 
Curt Ahnlund. Ledarutbildning pågår 
genom riks- och distriktskurser samt lo
kala studiekvällar. Finansieringen sker 
främst genom frivilliga gåvor och till en 
del med kommunala och statliga bidrag. 
För ledningen av arbetet väljs årligen 
ett Ungdomsråd. För 1976 består detta 
av Ingem ar Larsson (ordf.), E nar Jons
son, M arianne och Ulf Hållmarker, Gud

run och K ent Hedén, Solveig L ilja och 
Agneta Larsson.

SM U i Orsa vill genom sina grupper 
för olika åldrar ge en vettig fritid för 
yngre orsabor och föra u t sitt motto 
”Jesus Kristus är H erre” .

Gudrun Hedén U lf Hållmarker 
Agneta Larsson

A vd ragaren  B eO  (Patent) 

Påpressningsdon 
Sm ide & Mek

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

FRE U N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
fören ing och Tårtförm edlingen

BECKMANS TRYCKERI AB 
Tel. 402 47

fö r industri, bygge och jordbruk

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

BOMANS PLÅTSLAGERI
Tel. 415 29, bost. 404 65 

Järnvägsgatan 25, Orsa

Byggnadsplåtslagerier samt alla 
övriga slag av plåtslageriarbe

ten utföres

GUMMI-
verkstad
Bilringar
Vulk
Balansering

Orsa
Ringcentral
A lf  Andersson

Tel. 403 55
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Skolnytt
LÄSÅRSTIDERNA 
för läsåret 1976/77 blir följande: 
Höstterminen 18/8— 19/12 
Vårterminen 8/1— 12/6

LOVDAGAR 
nästa läsår blir
måndag 8 och tisdag 9 november 
måndag 28 februari— 4 mars (sportlov) 
tisdag 12 april— fredag 15 april (påsklov) 
fredag 20 maj (dagen efter K r.H .)

VAKTM ÄSTARTJÄNSTERNA 
vid Stackmora och' Kallmora skolor har 
av skolstyrelsen tillsatts med Inga Skarp, 
Stackmora respektive M argareta Erka- 
pers, Kallmora.

ORSASTUGORNA
som knuttimringskurserna vid Vuxen
gymnasiet tillverkar har av skolstyrel
sen sålts för 15.600:—  och 15.700:—- 
kronor.

SKOLAN PÅ 
SKJUTBANEOM RÅDET 
har nu kommit så långt a tt fullmäktige 
beslutat uppdraga åt centrala byggnads
kommittén att projektera förskola och 
låg- och mellanstadieskola. Bj.

DRAKEN
En gång när jag  var ute och gick 

hörde jag  något konstigt. N är jag  vän
de mig om såg jag  en drake, och den 
kom emot mig.

Jag  sprang allt vad jag kunde, men 
draken kom allt närmare.

Plötsligt ramlade jag omkull och slog 
huvudet i en sten, och allt blev svart.

N är jag vaknade låg jag på sjukhus.
Göran Snitt 

åk 5

EN SOMMARDAG
Pär stod på veranda-räcket och försök

te fånga sin fågel. För fågeln hade smi
tit u r fågel - buren. Pär blev ledsen. 
Fågeln hade buttat upp luckan och flu
git upp i ett träd.

Dan-Ola Hansson 
åk 2

Teckning: Joakim 
Frisk, 
åk 1

o m m o r  g
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,ct 76 las

Armbandsur
Solglasögon
Urmakare

GUST. HELGESON
UR • OPTIK • Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 05

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman  —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21
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Upplaga 1.650 ex. Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1976 Pr is  kr  2 :-

Teckning: Maria 
Lofvars, 
åk 2

Teckning: Pernilla 
Djäken, 
åk 2

Teckning: Mats 
Johansson, 
åk 2


