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ORSA SKOLTIDNING

Ny läroplan för grundskolan av E. S.
Vi lever i ett föränderligt samhälle. 

Detta är en sanning, som numera 
ingen ifrågasätter, och påståendet har 
blivit en ren kliché. En sak som man 
inte tänker på så mycket är att skolan 
är en väsentlig del av vårt samhälle, 
och skolans vardagsvärld bör ju allt
så rimligtvis även den undergå för
ändringar i takt med samhället utan
för. Till detta kommer, att skolan ju 
inte ska utbilda och fostra ungdomar
na för det nuvarande samhället utan 
för ett framtida.'

Enkelt uttryckt kan detta vara en 
bakgrund till de förändringar, som 
just nu är aktuella inom skolan, och 
då särskilt den obligatoriska delen, 
grundskolan.

Fr.o.m. i höst kommer nämligen 
cn ny läroplan att gälla för grund
skolan. Det kan tyckas överflödigt 
att införa en ny sådan, då den tidi
gare inte har hunnit bli mer än 8 år 
gammal, men Skolöverstyrelsen arbe
tar numera med s.k. rullande läro- 
plansöversyn. Det innebär, att läro
planerna hela tiden hålls moderna, 
och att resultaten från det pedago
giska utvecklingsarbete, som pågår 
på olika håll i landet efter utpröv- 
ning får sin plats i läroplanerna. SÖ 
har förutskickat, att läroplanerna 
kommer att förnyas ungefär vart7:e
Oar.

Vad innebär då den nya läroplanen 
för skolans vardagsarbete? Först kan 
påpekas, att man på högstadieskolan i 
Orsa måste läsa efter tre olika läro
planer under nästa läsår: klass 44 
(den sista realskoleklassen i Orsa), 
som läser efter realskolans kursplaner, 
klass 8 och 9, som läser efter 1962 
års läroplan, och klass 7, som ska 
läsa efter den nya läroplanen (Lgr 
69). Givetvis ställer detta större krav 
på planering än tidigare från skol
ledningens sida i fråga om schema
läggning m.m.

Man kan säga, att nyheterna i Lgr 
69 är av två slag: de berör dels 
skolans organisation, och dels den 
rent pedagogiska, metodiska sidan av 
skolan. Vad det förra beträffar, så 
blir t.ex. fler ämnen obligatoriska 
än tidigare: engelska ska läsas redan 
fr.o.m. årskurs 3, alltså på lågstadiet. 
Somliga ämnen, som förut varit till
valsämnen blir nu obligatoriska på 
högstadiet: engelska, musik, teckning 
och slöjd. Vidare kommer ingen linje
delning att finnas i årskurs 9 ”(sam

manhållet högstadium”). Den prak
tiska yrkesorienteringen, pryo, flyttas 
från åttan till nian och avkortas från 
tre till två veckor. Det är nog ingen 
tvekan om att eleverna får ut mera 
av pryon om de är ett år äldre och 
alltså lite mognare. Denna pryo för
bereds genom tre obligatoriska studie
besök i åttan.

En stor nyhet är, att det invecklade 
systemet med tillvalsgrupper på hög
stadiet ersätts med endast fyra till
valsämnen, som förblir desamma alla 
tre åren.

Vidare kommer två veckotimmar 
att få användas till fritt valt arbete. 
Till detta och de olika tillvalsämnena 
ska vi återkomma i en senare artikel, 
då vi också något ska belysa de del
vis nya metodiska grepp, som rekom
menderas i läroplanen.

En annan nyhet, som kan vara värd 
att nämnas är att betyg inte kommer 
att ges lika ofta som förr. På låg- och 
mellanstadiet ges betyg bara två 
gånger, nämligen på våren i års
kurserna 3 och 6. På högstadiet ges 
betyg efter varje termin utom höst
terminen i sjuan.

Den nya läroplanen införs inte 
samtidigt i hela grundskolan, utan 
det tar tre år innan den är helt ge
nomförd. Till hösten blir det näm
ligen endast årskurserna 1, 4 och 7, 
som börjar läsa efter den.

Man kan börja undra vad anled
ningen kan vara till att systemet med 
tillvalsgrupper och linjedelning på 
högstadiet nu ska försvinna. Förkla
ringen är väl att barnen vid så låg 
ålder inte är mogna att göra så in
vecklade studieval, och lättare har det 
väl inte varit för deras föräldrar, 
trots att skolan försökt ge så god in
formation som möjligt. Dessutom har 
det visat sig, att valet har utfallit 
skevt, så att de teoretiska studievä
garna har blivit överbelastade och de 
praktiska inte alls blivit lika använda.

Hur har då skolans personal blivit 
förberedd för det nya? Redan förra 
sommaren ordnades samlingar för hu
vudlärare på olika ställen i landet, 
och då testades informationsmateria
let, som sedan skulle användas. Under 
hösten har sedan skolledarna blivit 
trimmade speciellt vad beträffar pla
nering m.m. Under vårterminen har 
sedan högstadielärarna under tre hela 
studiedagar studerat in den nya ar
betsmetodiken. För låg- och mellan-

stadielärarna har fortbildningen på
gått ett par år tillbaka (SOS-studier- 
na). Dessutom pågår för fullt för alla 
lärarkategorier en fortbildning i ma
tematik, så att de ska behärska det 
nya ämnesinnehåll och den nya meto
dik, som läroplanen föreskriver i det
ta ämne.

Man kan säga, att den nya läro
planen är en direkt vidareutveckling 
av 1962 års läroplan. Vad som i den 
antyds, uttrycks i klartext i den nya. 
Kvar står alltså det övergripande 
målet för skolan: den ska ”främja 
elevernas allsidiga utveckling och 
därvid meddela dem kunskaper och 
öva deras färdigheter”.

E. S.

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

Åke Nilson AB
Telefoner 400 35, 405 76, 120 97

Inför badsäsongen:

★  Badbyxor
★  Baddräkter
★  Bikini

Barngarderoben
Tel. 402 19

Orsa simbad 
och bastu 

öppet 
dagligen 
7.oo - 20.oo
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Treans roliga timme av Marianne Ehrlin
April månad i år blev extra spän

nande för eleverna i tredje klassen i 
Digerbergets skola. De fick då tillfäl
le att lyssna på sig själva i regional
radion. Äventyret hade egentligen 
börjat redan i november då alla treor 
i Gävle—Dala—regionen inbjöds att 
delta i en tävling, ett bidrag på 
c:a 15 minuter som kunde passa på 
klassens roliga timme.

Anneli Matslofva berättar om hur 
det började: ”En dag kom det ett 
brev till alla treor i Dalarna. Det 
stod att man kunde vara med i en 
tävling. Den bestod i att man skul
le göra en rolig timme, t. ex. en 
pjäs. Vi fick välja vilken pjäs vi 
ville spela. Jag tyckte Snövit och 
de 7 dvärgarna. Fröken sa att vi 
skulle fundera ett tag. Vi gjorde 
det, så vart det Snövit och de 7 
dvärgarna. Vi fick rösta vilken 
som skulle vara Snövit o.s.v. . . .Sen 
började vi. Vi hade en bänk som en 
flicka som heter Lena har haft, men 
hon har flyttat. Där hade vi mikro
fonen. Vi fick vara alldeles tysta när 
det spelades in. Sen slutade vi med 
att drottningen sprack. Sen skickade 
vi in och så var det slut.”

Ja, vi trodde att det var slut i och 
med det. Men en dag i april fick vi 
ett brev som talade om att klassens 
bidrag kommit med i finalen. Pjäsen 
skulle nu spelas in av regionalradion, 
deras inspelningsapparater är natur
ligtvis av en helt annan klass än de vi 
har i varje sal.

Thomas Fjällström och Ove Ar- 
nesson berättar rakt på sak: ”Vi 
var lite nervösa. Fast det var in
te så farligt som vi trodde. De hade 
fyra mikrofoner med sig. Det var 
också många sladdar. De hade en 
jättesnygg bil som det stod SR på. 
Ibland sa vi fel, men det klipper de 
bort.”

Ja, visst var vi alla litet nervösa 
och undrade hur det skulle gå. En av 
titelrollsinnehavarna, Liselott Ståbis, 
berättar:

”Carina kom ut och sa att Ra
diotjänst var här. Alla sprang in 
med fart. Jag slängde av mig stövlar
na och sprang in. Sen satt jag och var 
nervös. Så började vi. Som tur var, 
var jag inte med i första taget. Jag 
var Snövit, det pirrade i magen. Jag 
satt i min bänk och darrade. Men när 
det var min tur märkte jag att det 
inte var så farligt, det gick bra.”

Lars-Erik Bäcker och Kjell Ors- 
born märkte också att det nog bjöd 
på vissa svårigheter att klara av en 
inspelning i ett klassrum bland fem
ton premiärnervösa 9—10-åringar: 
”De hade fyra mikrofoner. Vi fick 
stå en vid varje mikrofon. De hade 
en Nagra-bandspelare och en för
stärkare. Det vart så krångligt så att 
de fick lov att sätta sig och tänka. De 
hette Hasse och Rune. Vi höll på två 
timmar. Sen hjälpte vi dem att bära 
ut stativen.”

I pjäsen ingick inte bara rep
liker utan också en del ljudeffek
ter, fågelkvitter, knackningar och fot
steg. Ingalill Södersten skulle vid ett

tillfälle gå med stora pjäxor så att vi 
fick tydliga fotsteg, att det bjöd på 
vissa svårigheter märks av hennes 
berättelse:

”När radiotjänst kom fick vi prata 
i riktiga mikrofoner. De hade så 
många sladdar så att man trampade 
på dem. Först, innan vi spelade in, så 
låtsades pojkarna att de var pop
sångare. När någon skulle prata fick 
vi vara knäpptysta för annars hörs 
det i mikrofonerna.”

Den 18 april kunde vi så höra på 
resultatet i Gävle-Dala-lördag sam
tidigt som vi kunde höra de övriga 
program som kommit med i finalen.

Marianne Ehrlin

Thomas Fjäll- 
ström och Kjell 
Orshorn spela
de två dvär
gar. Men det 
kan väl inte ha 
varit varken 
Butter eller 
Fr ätter.

Snövit, spegeln och den elaka drottningen. Fill vardags heter flickorna Li
selott Ståbis, Anette Näs och Anneli Matslofva.
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Gödningsmedel 
för trädgårdstäppan 
i största sortering .. .

Bekämpningsmedel, 
Trädgårdsfrö, Köksväxtfrö

Den är 2 cylindrig:
innebär jämn vibrations- 
fri säker gång’
” andra 4 :or är 1 cylind■ 
riga”
Den har 2 tändsystem:
ger dubbel säkerhet 
” andra 4 :or har ett tänd- 
system"
den är vattenkyld:
ger lång livslängd, säker
och tyst gång
” de flesta 4 :orna är luft-
kylda"
övrigt:
separat 11-liters tank 
pressgjuten motor 
marknadens högsta 
andrahandsvärde

2-ÅRS FU LL GARANTI
E V IN R U D E

Jofa plastbåtar
i lager.

Järnbirger AB
O R SA  T el. 0250/409 00.

Älvdalens 
Järnaffär AB

T el. 0251/110 50.

Under mina tidiga barnaår och 
skolår brukade vi under kulna vinter
dagar samlas i någon stuga med stort 
köksgolv för att leka. På de blank- 
slitna tiljorna med nötta kvistar fanns 
det inga mattor. I den stugan, som jag 
nu i minnet åsyftar, var det öppen 
spis ”grav” där torrvedsbrasan lyste 
och värmde.

Vi kunde många roliga lekar, som 
våra föräldrar lärde oss och ibland 
var de med själva i lekarna.

Roliga var pantlekarna. Man skulle 
t.ex. svara på frågor, då man inte 
fick svara med ”ja” eller ”nej” eller 
”vit” eller ”svart”. Råkade man säga 
något av dessa ord, fick man ge pant, 
en vante, mössa, halsduk etc. Att 
”köpa igen panten” gick till på oli
ka sätt. Om t.ex. någon pojke ville 
få tillbaka sin mössa skulle han titta 
på sjustjärnorna genom en pälsärm. 
Då passade den som höll upp ärmen 
att slå en skvätt vatten igenom den. 
Många andra sätt att ”köpa igen 
panten” förekom, att springa vissa 
varv kring stugan t.ex.

En mycket rolig lek var ”Käck 
drar julfläsk”. Den gick till på så 
sätt: En av de större pojkarna satt 
mitt på golvet, han skulle vara 
Käck. Runt omkring honom gick 
pojkarna och flickorna i en lång rad, 
hållande om den framförvarandes 
midja.

Den första i raden stannade efter 
ett varv mitt för Käck och frågade; 
”Vad gör Käck i dag?” Käck svarade:

För sommaren . . . 
Slippers och sandaler

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

”Jag tar på mej byxorna,” varvid 
laget sjöng i monoton melodi under 
ett varv: ”Käck tar på sig byxorna 
en hel dag, en hel dag. Vad gör Käck 
i dag? På så sätt fortsatte de plagg 
efter plagg. Vid den sista frågan, 
reste sig Käck plötsligt och överrask
ande upp och sa: ”Jag skall dra jul
fläsk.” Därvid rusade raden till när
maste handtag, dörrhandtaget, en 
sängkant e.d. ej spiselstolpen, för då 
kunde spiselmuren rasa. Alltid fat
tande med händern om den framför
varandes midja. Den främste höll 
stadigt i sitt handtag. Nu gällde det 
för Käck att dra loss något ”fläsk
stycke”, om någon i raden tappade 
taget. Den som kunde hålla sig fast 
längst blev Käck nästa gång.

När brasan hade brunnit ned och 
man ville pusta ut, brukade man 
göra ”kolgubbar” ”kwölåkalla”. 
Man satte fast två kol på pinnar som 
antändes, de skulle föreställa en pojke 
och en flicka. Om kolen bugade mot 
varandra betydde det kärlek, om de 
däremot veko från varandra, var det 
motsatsen. Far i huset brukade göra 
små kvarnar av spån ”skraj-kwen- 
när”, som snurrade i röken.

Så förflöt tiden med sagor och gå
tor och det var dags att bege sig hem, 
var och en till sitt. Men dess förinnan 
kunde ”munnå” bjuda hela laget på 
god kvällsgröt.

Bör tilläggas att allt talades och 
sjöngs på orsamål.

Ernst

Liljas
Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

Maja-Greta Holting

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

O m besörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan
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Om offerkast
Folkskoll. O lof Löthman fo rtsä tte r här den redogörelse av fornm innesinventeringen 

som påbörjades i föregående nummer av tidningen.

”Det var en gång en rättvikskarl, 
som vandrade vägen mellan Mårtan- 
berg och Söderås. Under vandringen 
blev han hungrig och beslöt sig för 
att stanna och koka gröt av kvarn- 
varmt mjöl, som han hade med sig. 
Han åt ordentligt av gröten och fick 
därefter våldsamma magsmärtor. En 
senare förbipasserande person hittade 
honom liggande död vid vägkanten.”

Så lyder en av flera traditioner om 
ett väl bevarat offerkast av sten, be
läget invid gamla vägen mellan Mår- 
tanberg och Söderås i Rättviks socken. 
En annan traditionsvariant berättar, 
att en karl blev lovad ett halvt dussin 
liar, om han kunde springa vägen 
mellan Mårtanberg och Söderås så 
snabbt som möjligt. Mannen sprang, 
men han stupade av hjärtslag på den 
plats, där offerkastet nu ligger. En 
tredje variant är icke av den tragiska 
art som de två förstnämnda. Den sä
ger, att leksandsfolk, som var på väg 
hemifrån till sina föbodar bortom 
Mårtanberg, kånkade med sig en sten, 
som man väl framme vid offerkastet 
avbördade sig, på det att man sedan 
så mycket lättare skulle orka gå vä
gen fram till fäboden.

Alla dessa tre traditionsvarianter 
om uppkomsten av offerkast är till 
sin typ ganska vanliga, framför allt 
i Dalarna. Anledningen till ett offer
kasts uppkomst är med stor sannolik
het den — åtminstone ger det tradi- 
tionsmaterial om och kring offerkast 
som samlats under ca 30 års fornmin- 
nesinventeringsarbete i landet belägg 
för detta — att på den plats, där 
offerkast vuxit upp, har i de flesta 
fall en människa av någon anledning 
mött döden. Hon kan ha dött en na
turlig död, blivit dödad genom våld 
vid ett överfall eller kanske avrättats. 
Folk som därefter vandrade förbi 
platsen var mycket noga med att läg
ga en kvist eller en sten på platsen, 
och så växte där så småningom upp 
en hög av ris eller sten. Anledningen 
till detta kvist- eller stenpåläggande 
kan ha varit ett sätt för den tidens 
vidskepliga människor att skydda sig 
mot spökerier av den avlidne. Flera 
nu levande människor i olika dala
socknar har själva som barn varit med 
om att lägga kvist på offerkast. Om 
de inte har hört någon tradition om

ett dödsfall på platsen, har de i alla 
fall av sina förfäder fått lära sig, att 
man skulle lägga på en kvist för att 
man inte skulle gå sig trött. Man kan 
undra, om det var så, att föräldrar 
som visste, vad som verkligen skett 
på platsen, inte ville skrämma sina 
barn med detta, utan istället, som 
förklaring till nödvändigheten av 
kvistpåläggandet, angav just detta 
att man inte skulle gå sig trött. Det 
märkliga med denna traditionsvari- 
ant ”att man inte skulle gå sig trött” 
är, att den är förhållandevis rikt ut
bredd i Dalarna med sitt väl utveck
lade fäbodväsen. Den återfinns också 
i något fall i Jämtland. Däremot sy
nes den saknas helt i de delar av 
landet, där fäbodväsen icke förekom
mit.

Det torde stå klart att själva hand
lingen att lägga en kvist eller en sten 
på ett offerkast skulle ha en positiv 
innebörd för den som utförde pålägg- 
ningen: Antingen skulle man ge sig 
själv ett försvar eller skydd mot en 
plats som betraktades som ond, eller 
också skulle man förhindra, att krop
pen drabbades av trötthet under en 
vandring.

Antalet registrerade offerkast i 
landet är icke särdeles stort. En exakt 
siffra kan tyvärr icke ges. Det har 
dock konstaterats, att offerkasten 
förekommer rikligare i Dalarna än

annorstädes, vilket kanske kan bero 
på att gamla vägsträckningar, främst 
fäbodvägar, till stor del har bibehål
lits intakta. Offerkasten anlades ju 
praktiskt taget alltid vid vägar, och 
man kan förmoda, att många offer
kast har spolierats, när utvecklingen 
ställde krav på större och bredare 
vägar.

Från Ekerö socken utanför Stock
holm berättas följande tradition om 
ett offerkast (endast ungefärligt åter
given): ”En flicka skulle en söndag 
gå från hemmet till kyrkan. På vägen, 
som ledde genom skogen, blev hon 
förföljd av trollen. Flickan visste, att 
så fort hon fick kyrkan inom synhåll, 
skulle trollen låta henne vara. Trots 
att hon sprang, hann trollen ändå 
upp och dödade henne, innan hon 
fick syn på kyrkan.” ■— Vad som i 
verkligheten hände, var väl förmod
ligen att hon överfölls och dödades 
av ogärningsmän. På platsen där 
flickan hittades död växte sedan upp 
ett mycket stort offerkast, som i folk
mun fått benämningen ”Santans hög”. 
Det intressanta med detta offerkast 
är, att det är ett av de få som grävts 
ut. Det visade sig därvid, att man i 
bottenskiktet hittade 1500-talsmynt 
och i lagret därunder människoben 
tillhörande en kvinna. I och med det
ta vet vi alltså, att offerkast förekom 
i varje fall så tidigt som under 1500-

Offerkast söder om Blidbergets fäbod, Ore. Fäbodvägen Östanvik—Blid
berget kan urskiljas till vänster på bilden.
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Advokaten 
Curt Carlström

MORA
Kyrkogatan 6 

Tel. 13310, 133 11 
Kontorstid 9.oo -  17.oo

PUSSLE-DOCKAN,
BYGGSATSER

och mycket annat 
trevligt i leksaker och 
hobbyartiklar hos

MUSIK
& HEMSLÖJD
G. Klockar Tel. 403 20

Aktuellt 
för sommaren

För

14:75
finns

Skjorta, kort ärm. rutig bomull 
» » » banlon

Trikåskjorta, kort ärm, enf. bomull 
Tröja » » banlon

3:75
Trosor, mönstrad bomull 
Undershorts « »

För

2:50
Ankelsockor, crépe (4 par 9 :-)

%Auq.
T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

talet. Vi kan säkert misstänka, att 
seden att lägga upp offerkast före
kommit tidigare än så, även om vi 
ännu inte har direkta bevis härför.

”Santans hög” är ett av de äldsta 
kända offerkasten. Det hittills yngsta 
kända offerkastet i landet finns i Ore 
socken och är beläget någon kilome
ter söder om Blidbergets fäbod. Ett 
dödsfall inträffade på platsen veckan 
före jul 1937, och under våren 1938 
började offerkastet anläggas. Det är 
a\ ris och i mycket välbevarat skick.

Under fornminnesinventeringen i 
Orsa 1969 registrerades sju offerkast. 
Av dessa finns endast ett bevarat. 
Fyra har tagits bort vid vägbyggen, 
ett kan ha förstörts vid skogsbrand 
och ett har försvunnit på obekant 
sätt. Deras lokalisering i socknen 
framgår av kartan.

Det bevarade offerkastet (A på 
kartan) ligger omedelbart sydöst om 
den gamla fäbodvägen mellan Ors- 
bleck och Enåbergs fäbod. Det är 
ganska litet, till formen närmast ovalt 
med måtten 2 X 1,5 m och 0,6 m högt. 
Det är av ris, övermossat och ganska

svårt att hitta utan hjälp av person, 
som känner platsen. Om offerkastet 
finns en mycket kortfattad tradition: 
”En man sjuknade på fäboden och 
avled här på hemväg.” Trots ef
terforskningar har ingen fylligare 
tradition eller någon annan tradi- 
tionsvariant kunnat spåras.

Två offerkast (B och C) har fun
nits efter gamla Tallhedsvägen. De 
torde ha borttagits, då riksväg 81 
byggdes. Offerkast B har legat i den 
svaga högerkurvan bortom sopstatio
nen och C har legat ca 800 m norr 
därom strax hitom en vänsterkurva. 
Om dessa offerkast finns några tradi
tioner. F. flottaren Karl Sjödin, Born, 
berättar, att det skulle ha varit två 
pojkar, som sprungit från Tallhed 
för att undkomma en björn. En stu
pade vid C och en vid B. Karl Hed
kvist, Born, säger att han hört, att 
två pojkar skulle springa ikapp från 
Tallhed till Orsa. En stupade vid C 
och den andre skulle ha dött vid B. 
Fru Irma Kristiansson, Danielsänget, 
minns, att det fanns en uppkastad 

Forts, å sid. 14.
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Åk 6, 
Stackmora
Främre 
raden fr. v.: 
Tony Sundberg, 
Björn Liljedahl, 
Marianne 
Larsson, 
Christina Löhf
Bakre
raden fr. v.: 
Mona-Lill 
Alexandersson, 
Lena Knäs,
Lars Gulis, 
Thorbjörn Balter
Lärare:
Kjell Enmalm

Åk 6, Digerberget
Främre raden fr. v.: Karin Arvidsson, Christina Gisslar, Marianne Edman, 
Stefan Eld, Leif Broberg, Bernt Arnesson.
Mellanraden fr. v.: Carina Orsborn, Marita Gref, Carina Eriksson, Agneta 
Flyman, Gunnar Eriksson, Per-Anders Sys.
Bakre raden fr. v.: Ingela Rosén, Monika Lindgren, Birgitta Friberg, Eva Eld, 
Anders Snäll, Åke Tupp.
Lärare: Olof Löthman.

Till Eder tjänst i 
Holen o. Mässbacken!
Wikners Efftr.
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

Villa-
och husägare!

Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Vasagatan 11 (mitt emot 
Shell) Tel. 0250/136 62

Tänker Ni köpa

frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

Radio ■ TV
V._____________ J
Vi utför även 
reparationer av alla slag

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns
Elektriska
Orsa Tel. 401 92, 401 50 

Bostadstel. 402 03
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G. Holmströms 
Måleri
Idrottsgatan 5 B, Orsa 
Tel. 402 35

R E K O M  M E N D E R A S !

Want-i rådlösör!
D ALA-FO TO  fråm köllör ö 
kopierör korti a ikör. Kame
ror ö albumi - öllt ni bevi 
finns e när

B a la  I?(M M >
Järnvägsgatan 27, Orsa. Tel. 0250-40055

MODERN hårvård 
i färg och form

Tel. 402 08

Orsa-dräkt
För Er som tänker sy har 
vi aila tillbehör

Kläde i alla färger 
Hemvävda band 
Linne- och bomullsväv 
Mälor, Mollskinn, Tråd 
Vita strum por och strum p
byxor

lA tu j. Å akssons
T E L .4 0 0 2 1  O R S A

Ossmolskweldär av Greta Jakobsson
Tölv ossmolskweldur ar’e weri 

uppi slöjdstugun issn witturn. Wi 
birdum o den åttonde novembur i 
fjörd, ö sluttum den tjugufemte april 
i år. Wi am—int wen sö miklur, 
milla femto ö tjugu, ö fro imsum bi- 
um o wi kämi. A östim bir wi o jessn, 
ö do i öllur welkumigur, sö a nö 
skriva ö beretta um itta gåmbla. Ni 
sku tro wi am aft roli wen göng, men 
nug a wi fendji djera inna öllt bi 
renskrivad ö inspilåd.

Wi skrivum ”protokoll” fär wen 
ossmolskweld. Nu fo ni lesa nögur 
radur fro nöga kwelda.

Den 19 november.
”Bert kåm bjäränd mi jen niån 

båndspilur dö wi wam jånä senust. 
Denda skuld wi fo bruka, add dem 
sagt kallär nidi tingsaisi, ö nug ire je 
bra nimodiget. Tentj ikur um dem 
ädd bell spil in fok fär undra år se! 
Ed ädd weri nö tä är.

Enst las upp ed’n add skrivad um 
kwölnindji. Dar fing wi är öllt ur ed 
a gendji til, ö miklo wörd sö aldri 
brukas mer, dö indjun kwölär len- 
gur.”

Den 3 december.
”Fröjd Ånna add mitji tä berätta 

um slakta, ur ed a gendji til, ö ur 
noga e a weri tä ta redu o öllu, assnt 
a fenji färfåras.

Kisti berettud ur e kund wårå tä 
wa lesikripp fär aiti tidi, döss e wa 
kweldn ö märkt, ö an wa rädin.

Se fing wi gwött kaffe ö duppa sö 
Bengtar-Ånna add stellt. Fröjd-Ånna 
add lit ärtbre mi si, sö wi skuldum 
fo ken dendå god småtjun.

Ja se såt wi ö språkudum ö nön 
bird-o aiti ur an a läkt fär mäss e 
wa joli. E wa miklur sö kåm ijug 
mitji um slajkt, ö fär den sö ant weri 
mi do, wark endo roligura tä är o.”

Den 14 januari.
”Kisti las sen uppsats um budär. 

Wi såtum åndektigur ö ärdum o, e 
wa läsi an ädd weri mi dån uppi 
budumå. Nug ire bra deda drogust 
arbet a kämi bört, men e läsi öllt 
deda däla a figt summu weg.”

Den 28 januari.
”Pä add skrivad löngt ö mitji um 

Falla sen sö wa stjinnskraddur. Pä 
wa mi ö såg o öllt Falla djardä, sö 
an add bara tä skriva öllt ettur sö 
an mintust e. Ja, Falla onums ant 
fendji wa bet mi ingu, an skuld bö ta 
ir tennär o fotji ö.”

Den 11 mars.
”Fröjd Ånna las upp gåmblo reseft 

um blödkwörvun ö kåvkwörvun. Se

Trafiktävling 1970 av O. L.

lllllfl

Lars Skarp segrade i skolornas 
trafiktävling. Foto: Hoffmann.

Under vårterminen har som tidiga
re ar eleverna i åk 4—6 deltagit i 
den av ett flertal trafikorganisationer 
anordnade Skolornas Rikstävling i 
trafik för mellanstadiet. Tävlingen, 
som kan sägas vara en uppföljning av 
den ordinarie trafikundervisningen i 
skolan, har bestått av två teoretiska 
radioprov med tillsammans 27 upp
gifter att lösa. Svårighetsgraden på 
frågorna föreföll i år vara något 
högre än tidigare. Av 27 möjliga 
poäng lyckades tre elever uppnå 22, 
nämligen Lars Skarp, Skattungbyn, 
Mona-Lill Alexandersson, Stackmora, 
och Lars Mångs, Hansjö. Efter ett 
speciellt utslagningsprov stod Lars 
Skarp som segrare, och han får nu 
representera Orsa i en kommande 
länsfinal under våren. Bästa klass 
blev Kyrkbyn 5 A, som uppnådde en 
medelpoäng på 17,53. Tvåa blev 
Stackmora klass 4 med 17,33 poäng 
och trea blev Kyrkbyn 6 A med 17,22. 
Sammanlagt 286 elever deltog i årets 
tävling.

O. L.

wart e nö mer um blödn, dö Kisti 
birdo beretta ur e wa dö ”Mennå 
kuppud tittu”. E ant we tä kait åv 
nida dukturn, dö an a kennt si så- 
radn fär, fok a fendji jåp si sjövur.

Dagmar add skrivad mitji um ur e 
kund wa jen slåttur-dag börti Påvall- 
sendji. Um isso jordi sö tar kraftär 
o lajku mitji djar kraftär. E a weri 
sö fär dem sö a weri festadur wi 
ema.”

Greta Jakobsson
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Gåmbelwördi
Vi har nu hunnit till bokstaven ö  och därmed till slutet på den orsamåls- 

ordlista, som återkommit i tidningen då och då under de sista åren. De som 
stått för urvalet är lektor Per Lindvall, Göteborg, som kommit att i hög grad 
intressera sig för orsamålet under sommarvistelser i Skattungbyn, och Ernst 
Grandell, som biträtt med infödd sakkunskap.

De ord som presenterades i förra numret återges i spalten till vänster. Sig
naturen A. G. översätter i mittspalten och längst till höger har vi den tolk
ning som Ernst och Pä tänkt sig. Som synes är överensstämmelsen nästan 
fullständig.

tada självväxt gräs av bättre gödgräs
beskaffenhet

teska plaska
tesk lätt slag t.ex. på kinden
tevå bereda, rugga, flossa
tibeta förtenna
tinnä räfs-pinne
tirån tyrann
tjikkär spenar
turun slö
uksa hypnotisera
uksflässfluss frömjöl av lummer
ujsön officer
svavla rulla in

wigla vackla
wildör bättre
winås tigga med ögonen

wiså viska
wäla bräka
wörga hasp
åndladin återväxt på vall
älönt åv ”rubb och stubb”
ärdi axlar, skuldror
älkovön älggräs
äl-åv glida av
ökkor stickor
öderwajs annorlunda

stänka med vatten
smäll på kinden
tova strumporna
förtenna
pinne i höräfsan
Tyrann

trött och slö 
förtroll?
torkat frömjöl av mattlummer 
officer
rulla (rulla in pälsen i gamla
tidningar)
vingla
bättre
tigga utan ord, se begärligt på när 
andra åt
viska (prata tyst)
bräka (bräkte)
stängare för dörr
återväxt på lindor
allt, allting, allt som fanns
axel, (på axlarna)
älg-gräs (renfana)
halka av
spånor
annorlunda

Lov av Hj. H—n
Vi har under ett läsår ett antal 

fastställda lovdagar. Av dessa är 3 
lovdagar och 2 friluftsdagar samman
slagna till en sportlovsvecka. Och så 
har vi påsklovet, som också brukar 
vara minst en vecka.

Nu är det inte lovdagar av det 
slaget jag skulle skriva något om. 
Det gäller enskild elevs ledighet från 
undervisningen, när skolarbetet på
går.

Det har blivit allt vanligare att 
föräldrar begär lov för sitt barn en 
vecka eller t.o.m. två veckor av läs
årets undervisningstid för att resa till 
fjällen eller för att resa till Spanien 
eller liknande. Och många tycks 
mena, att det bara är att begära lov 
hos läraren, som har att bevilja lov. 
Det har t.o.m. ifrågasatts, om inte 
läraren skulle ha nån sorts skyldighet 
att hjälpa vederbörande att läsa igen, 
vad som förlorats.

Bestämmelserna om ledighet från 
undervisningen finns i skolstadgan 6 
kap. 25 §, som lyder: ”Behöver elev 
ledighet från skolarbetet för enskilda 
angelägenheter, må klassförestån
daren bevilja sådan ledighet för högst 
tre dagar i följd och sammanlagt 
högst sex dagar för läsår. Ytterligare 
sådan ledighet må, om särskilda skäl 
äro därtill, beviljas av rektor för 
högst tre dagar och eljest av skol
styrelsen”.

Sådana extra lovveckor kan ju 
någon gång vara motiverade. Men 
för barnens skull bör nog föräldrarna 
försöka ordna sportlovssemestrar och 
utlandsresor på tider, då barnen har 
vanligt lov eller ferier. Det kan för 
barnen bli en extra påfrestning att 
vara borta en vecka eller två från 
skolan. •— Detsamma gäller natur
ligtvis, om ett barn är borta på grund 
av sjukdom. Men sjukdomarna kan vi 
inte bestämma över. Och i sådana fall 
har skolan en viss skyldighet att re
parera ”skadorna” genom t.ex. extra 
lektioner. Någon sådan skyldighet 
finns inte, om ett barn haft extra lov 
en vecka eller två. Lärarna försöker 
väl ändå hjälpa. Men i princip be
viljas lovet så att säga på föräldrar
nas egen risk.

Hj. H— n

År Gynna 
i  Skoltidningens 
★  annonsörer!

bilStbuM
— Allt i branschen —

Volkswagen ■ Scania
SERVICE ■ TVÄTTHALL • DÄCK 

HJULBALANSERING • TILLBEHÖR

O R S A
Tel. 409 10
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Det var en gång ett troll 
som hette Trolleboll.

Han bodde i ett hus av sten 
och hängde tvätten på en gren.

Och så var sagan slut, 
den slutar utan prut.

Lars-Erik Bäcker, 
åk 3

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
M O R A , tel. 100 00

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

OLLE OCH OVE
Olle och Ove är två pojkar. De 

är inte bröder men nästan för de är 
alltid tillsammans. En morgon vakna
de Olle av att någon knackade på 
Olles fönster. Olle blev rädd. Men 
han tänkte jag ska vara modig. Han 
smög sig fram till fönstret. Han bör
jade skratta. Det var ju bara Ove. På 
eftermiddagen lekte de ”följa John”. 
Sen åkte de kälke och hade kul.

Kerstin Slottpers, 
åk 2

NÄR JAG KÖRDE BIL
Det var en söndag då jag skulle kö

ra bil. Bilen var gul. Dörrarna var 
blå. Taket var vitt, avgasaren var 
brun, och ratten var svart m. m. Jag 
startade bilen. Bbbrrrrrooommm. Jag 
gjorde en rivstart, och sen kom jag 
till en kurva. Stanna! skrek pappa. 
Jag bromsade. Nej, det var gasen! 
Bbbrrroommm. Det gick i 200.

Gunnar Husberg, 
åk 3

Teckning: Mjölkgubben är ute med mjölk av 
Jonas Larsson, 

åk 4

ARMBANDSUR
SOLGLASÖGON
Urmakare
GUST. HELGESON
Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

EN NATT I PONNYSTALLET

En natt i ponny-stallet kom en 
häst lös. Han gick runt i gången. 
Han är stor och feg av sig och heter 
Prins. Den natten sparkade han en 
häst som heter Smoky, han är minst 
i stallet. Då sparkade Prins till Smo
ky så han flög in i väggen. På sam
ma gång fick Smoky ett sår på benet 
och ett ovanför ögat så att han blev 
svullen runt ögat. Så sparkade Prins 
till en gång till så att Smoky fick ett 
till sår på benet och då flög han också 
in i väggen och fick ett sår ovanför 
ögat så att det blev svullet.

På morgonen kom stallvakten, som 
heter Yvonne. Hon skulle gå in i stal
let, men hon fick inte upp dörren. 
Det var Prins som stod för, men till 
slut fick hon upp dörren. Då gav hon 
Prins stryk så att han teg. Men hon 
tänkte inte på Smoky. Så hon gick 
rill Smoky. Hon tyckte att han var 
så svettig och så kände hon innanför 
bakbenet. Där var han blodig av att 
Prins sparkat honom. Så gick Yvon
ne in i spiltan. Då såg hon att det var 
blod på väggen, i krubban och i spå- 
net. Hon undrade hur det kunde vara 
blod framme där, då såg hon att 
Smoky var svullen runt ögonen. Då 
tyckte hon så synd om honom att 
hon började gråta. Men så tvättade 
hon såren och torkade av svetten 
och nu står han i ett annat stall i box.

Ingalill Södersten, 
åk 3

SJUKIS

Det var en gammal tant som låg 
på sjukhus. När kvällen kom kunde 
hon inte sova. Då ropade hon på 
syster och frågade om hon inte kunde 
få en sömntablett. Då sa systern:

— Ja, det ska väl gå bra. Jag 
kommer om en kvart. Då utbrast 
tanten:

— Hur ska jag kunna hålla mig 
vaken så länge?

Carina Eriksson, 
åk 6

VÄGEN TILL KÖRKORTET
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -  

Tel. 406 85, Orsa 
Teori tisdagar kl 19 

Kyrkogatan 21
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När vi sitta i vår 
bänk . . .

Gunnar Eriksson, 
åk 6
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STAREN
— Kvivitt, kvivitt. Hej, det är 

jag, som kallas Fantasi. I går kom 
jag söderifrån. Jag tänkte, att jag 
och min familj skulle flyga upp till 
Dalarna. Men när vi kom dit, var 
det så mycket snö, att vi inte kunde 
få nån mat. Vi flög vidare, och vi 
kom till en gård, där det fanns frön. 
Vi blev mycket glada alla. Barnen 
som fanns på gården blev glada och 
ropade åt sin mamma, att hon skul
le komma och titta. Och när hon 
kom, blev vi så rädda, att vi flög. 
Men barnen lockade dit oss igen. Vi 
flög dit, och de började mata oss, 
och vi blev tama. Qch barnen fråga
de sin pappa, om inte de fick sätta 
upp en holk, där vi fick bo. Det fick 
de göra. Vi blev glada och flyttade 
genast dit. Barnen lovade att mata 
oss varje dag.

Sommaren gick, och hösten kom. 
Vi sa, att vi måste snart flyga söder
ut igen. Vi skulle stanna en natt till. 
Sen skulle vi flyga iväg. Men under 
natten blev det ett förskräckligt ovä
der, och holken blåste ner. Nästa 
dag flög vi iväg söderut. Vi tänkte, 
att vi skulle flyga upp till Dalarna 
nästa år igen.

Gun Britt Thalin, 
åk 4

DOMHERREN BERÄTTAR

frö och rönn-, syren- och lönn-knop
par och en del insekter.

Jag har ett lockläte som en vemo
dig flöjtton. Jag häckar i barrskog, 
mest i enar. Men jag har också varit 
med om nåt hemskt. Det var väl för 
en vecka sen. Jag var och letade mat. 
Men då smög sig en katt fram, men 
som tur var hann jag undan. Det är 
nästan bara på vintern du får se mig. 
Det är bara när jag är hungrig som 
jag kommer till era fågelbord.

DJURBERGA

Djurberga är en fäbod stor. 
Den är full av stora kor. 
Dalahästar där man köper. 
Folket dit upp gärna löper. 
Prästen håller gudstjänst här. 
Folket trampar här och där. 
Björnar där väl varit, 
men nu har dom visst farit.

Teckning: Gunilla Elings, 
åk 3

Jag är en domherre. När jag var 
liten bodde jag hos mina föräldrar, 
men nu är jag stor och kan klara mig 
själv. För nu bor jag i en skog. Jag 
vet inte vad den heter. I somras ha
de jag ungar och min maka var den 
vackraste tyckte jag i alla fall. Men 
jag har ju glömt att berätta hur jag 
ser ut. Jag är röd på bröstet och har 
svart huvud, vingen är lite svart och 
jag har ett vitt streck på vingen. Var
för jag heter Domherre vet jag inte. 
Men det är nåt som inte stämmer för 
jag heter Domherre som sagt var. 
Men en Domherre-flicka heter ju 
också Domherre. Hon är ju ingen 
herre. Men nu vill jag inte prata mer 
om det för jag har blivit trött på att 
prata och såna saker. Jag äter solros

Laila Pettersson, 
åk 3

Bengtssons begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23, Vångsgärde 443 66

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

Det finns alltid ett

BOSCH
kylskåp som passar Er

Bänkskåp
Hämtpris kr 330: -

Inbyggnadsskåp och fr i
stående skåp

Kylskåpet som sköter sig 
själv - Bosch 160 TGL 
Automatic med helauto
matisk avfrostning. Bosch 
garanti ger trygghet.

elbolaget
Tel. 412 55 

Orsa
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EN HUND PÅ DRIFT

Det var en gång en hund som tog 
och gick ut på drift.

Han vandrade i dagar och han 
vandrade i nätter.

Han gick och gick.
Till sist kom han till en stad.
Han gick gata upp och gata ner, 

men ingen mat han fick. Men till sist 
så kom han till ett hus, och där han 
fann en brud. Och hon fick se hunden 
komma gående nere på gatan.

Hon började gnälla, och hon fick 
kärleksblicken.

Då gick hon till dörren och ut
släppt hon blev.

De började vandra ut i en park.
Medan de gick, sa hon plötsligt:
— Jag tror jag måste vända hem, 

för nu börjar nog matte bli orolig.
När hon kom med, stod matte ute 

på bron.
Hon ropade på sin hund:
— Kom in nu, gumman lilla!
Och hon kom med sin fjås.
Men titta en sån stackare, sa hon, 

och så tog hon in hunden.
Lena Lindberg, 

åk 6

JÄTTEN I LABBA

Det var en gång en jätte, som bod
de i Labba. En söndagsmorgon satt 
han som vanligt och sov på sin sten. 
När han sov som bäst, började kyrk
klockorna i Skattungbyn att ringa, så 
han vaknade. Då reste han sig upp 
och svor, så hela berget skakade. Så 
tog han upp stenen, som han satt på, 
och slungade den mot kyrkan. Men 
han var så dålig att kasta, att han 
bommade på några kilometer. Innan 
stenen hade slagit ner, snuddade den 
vid en björk, så att den blev förvand
lad. Den tappar inte bladen på hös
ten. På stenen blev det avtryck av 
jättens händer och ända. Stenen lig
ger än idag kvar, och björken är ock
så kvar.

Pär Inge Nyman, 
åk 4

SOMMAR-TANKAR

Tänk vad härligt björkarna susar! 
Att bada och äta glass det är väl 
önskesommar. Solen skiner och rätt 
som det är kommer det en skur. 
Typisk semester va! Men rätt som det 
är skiner solen och det är molnfri 
himmel. Det är väl härligt!

Britt-Inger Sundberg 
åk 3

LÖRDAGS-KVÄLLEN

Lördags-kvällen börjar klockan 5, 
då tittar vi på teve. När salt-kråkan 
börjar tar vi fram drickorna. Sedan 
spelar vi kort, sedan så tittar vi på 
teve hela kvällen tills jag och Leif 
somnar.

Anna Broberg, 
åk 1

TRIUMPH och Delbar
ROVER LÅGHJULING, vit,
samt den japanska 
sensationsbilen

med automatväxel,

TOYOTA komplett med lyse
alltid i lager! 2 7 5 : -
Bra, begagnade bilar 
finns alltid!

BERGLÖFS BIL AB Oléns sport
Tel. 404 57, 407 20 Tel. 402 81, Orsa

Teckning: Bernt Arnesson, 
åk 6

DET STORA TROLLBERGET

En gång för länge sedan fanns det 
ett mycket stort berg som var unge
fär 4,555 meter högt. Där bodde 
hundra stycken troll. Troll-kungen 
hette inte som alla de andra troll
kungarna. Han hette kung Guld- 
Krona. Gissa varför? Jo, det ska jag 
tala om för dig. Han var så rik så 
rik så att han hade ett stort rum fullt 
med guld. Det bästa han ägde var 
ett par sju-mila-stövlar och dem var 
han mycket belåten över. Och det 
var berättelsen om det stora troll
berget.

Thomas Fjällström, 
åk 3

ANDERS NÄSimmm m
Glasmästeri

O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas St- Fönsterglas 

Inramningar
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Teckning: Maria Brorsson, 
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Teckning: Nils-Erik Holmberg, 
åk 4

OM VÅREN

Nu är det vår 
då går jag ut och går.

Då börjar det bli blött 
till sommarn blir det sött.
Solen skiner klart 
sommarn kommer snart.
Gräset lyser grönt 
det tycker jag är skönt.
Himlen lyser blå 
det regnar då och då.
Tussilago lyser gula 
till sommarn blir de fula.
Bada ibland 
sola på strand.

Pia Nilsson, 
åk 2

M us ik ä ls k a r e !

Klassiskt, jazz, pop, v isor 
- all slags musik 
kommer bäst till sin rätt 
i en Braun hifi-stereo- 
anläggning.

Kom in och lyssna får Ni se!

Piano -Nisse
M u s i k  Radio • TV

ORSA Tel. 406 04

NÄR VI VAR UTE OCH 
FISKADE

Eva och jag skulle en dag till Emå- 
sjön och fiska. Vi tog en hink full 
med mask och var sitt tre-meters 
metspö. Vi tog med oss ett tält, för 
vi skulle övernatta, och mat hade vi 
också.

Vi satte två kossor för trillan, och 
så bar det av.

När vi kom fram var klockan nio 
på morgonen. Innan vi började fiska, 
satte vi upp tältet. Det gick inte bra, 
men det gick då att sova i det åtmin
stone.

Efteråt skulle vi fiska. Det nappar 
bäst på morgonen, påstod Eva. Jag 
kastade ut kroken, men den fastnade 
i byxan. Eva skrattade och retade 
mej för att jag inte kunde fiska. Men 
det gick inte vidare bra för henne 
heller. Hennes krok hamnade uppe i 
ett träd.

Då jag hade fått ur kroken ur 
byxan, kastade jag ut igen, och då 
hamnade kroken i vattnet. Eva satt 
uppe i ett träd och försökte trassla 
upp reven. Efter en stund började det 
rycka i reven. Jag ryckte till och 
började skrika:

— Eva, Eva jag har fått napp! 
Kom och hjälp mig!

— Jag kommer, jag kommer! Ta 
det bara lugnt!

Eva hoppade ner från trädet och 
tog i spöet.

— Nu, Karin, ska du få se, att vi 
får en riktig festmiddag.

Eva tog i spöet och drog, så spöet 
var som en båge.

— Du Eva, jag tror verkligen att 
det är en baddare.

— Ja, det ser då så ut på spöet.
Eva och jag tittade stort på det

som kom upp ur vattnet.

HANDLA
NU SOM ALLTID
HOS

Ohlins 
Möbler AB
Tel. 405 64

I ropet mer och mer

VÅRDIKT

Nu kommer det små knoppar 
ur jordens svarta mull 
och små små tussilago som lyser 
som det vackraste solskensgull.

Öch alldeles grönt det lyser 
av björkens gröna löv 
och stackars, stackars, stackars 

dom
som då är både blind och döv.

Och sedan kommer sommarn 
och sedan blir det höst 
och sedan blir det vinter 
som vi alltid, alltid fått 
och sen så blir det vår 
och då har året gått.

Anna Leksell, 
åk 1

NÄR FÖRSTA BLOMMAN KOM

När jag skulle gå ner till farmor, 
så såg jag en tussilago. Men så får jag 
se alldeles fullt med tussilago bred
vid mig. De lyser alldeles gula. Sen 
plockade jag lite tussilago. Då kom
mer Kurre och går på tussilagon. 
Och Kurre tyckte det var fina blom
mor.

Håkan Thalin, 
åk 3

___________ORSA SKOLTIDNING

— Nej, men titta vilken baddare! 
Den ser ju nästan ut som en blåval, 
men kanske lite mindre. Sedan gick 
vi hem med ”blåvalen” och grillade 
den över elden.

— Du, Karin, jag glömde visst 
saltet hemma.

Karin Arvidsson, Eva Eldh, 
åk 6

Orsa
Sparköp

LA GPRIS-butiker
med förstklassiga varor

Kyrkogatan 23 
Järnvägsgatan 25 
Trunna
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ORSA SKOLTIDNING

Det visste Ni väl
- som många andra -

att det finns ett s tort 
varuhussortim ent fö r 

hela familjen 
hos

FillpS
HEDEN ■ ORSA 

Tel. 403 88, 411 88

Till examen!
GÅVOR med bestående 
värde . . .

Arm bandsur 
Ringar 
Armband 
Berlocker 
Knappar 
Smycken 
m. m.

(Täck. Ijkatky, cÄ03
U R  Sj- O P T I K  3$. G U L D

PHILIPS
PH ILETTA TANGENT
Radio för P1-P2-P3 och 
P4*. Inställning med 
snabbtangenter. Uttag 
för bandspelare, in- och 
avspelning. Separat 
tonkontroll.
* P4 för önskad extra 

station.

SVÄLAS RADIO
& - p \ #  Tel. 413 50 

* "  Kyrkogatan 8
Auktoriserad Radio- och TV-service

Om offerkast Forts, från sid. 6.

rishög omedelbart öster om det nu
varande vägskälet (vid B). Av sina 
föräldrar har hon hört, att det var 
efter en person som hängts. Fru Lilly 
Difs, Holen, kommer ihåg att fadern, 
Hans Holner, vid en kvarnresa tagit 
upp en kvist och lagt på ”offer
stacken”, antagligen för att hedra den 
avlidnes minne.

Efter offerkast (D) har legat ca 1 
km väster om V. Grunubergs fäbod 
omedelbart intill den gamla fäbod
vägen, som leder dit från Viborg. 
Plur offerkastet försvunnit är obe
kant. Fru Bäcker Anna Hansson, 
Oljonsbyn, minns offerkastet mycket 
bra och har själv många gånger som 
barn lagt kvistar på stacken. Hon be
rättade också, att år 1877 en man 
vid namn Haga Samuel (efternamnet 
har hon glömt) vid vandring upp till 
fäboden, där den övriga familjen 
vistades, fått svåra magsmärtor. Tro
ligen för att lindra dessa lade han sig 
framstupa över en stor sten intill sti
gen. I den ställningen hittades han 
död. Fru Hansson tror, att han dog av 
tarmvred eller blindtarmsinflamma
tion. Platsen där offerkastet legat 
kallades för Skeerbacken.

Ett annat offerkast (E) har legat 
vid Ringsbacken, där fäbodvägen till 
Grunuberg vek av från den gamla 
vägen mellan Orsa och Rättvik. Of
ferkastet kan möjligen ha förstörts 
vid en skogsbrand. Den exakta plat
sen kan ej anges. Såväl Mickols Hans 
Eriksson, Viborg, som fru Bäcker 
Anna Hansson, Oljonsbyn, minns 
offerkastet bra från sin barndom. 
Någon tradition om detsamma har de 
inte hört.

Offerkasten F och G har båda 
förstörts vid vägbyggen. F har legat 
där skogsbilvägarna till Ängen resp. 
Skräddar-Djurberga delar sig, och G 
har legat där nya vägen från Skatt- 
ungbyn till Skålbygge korsar den 
gamla fäbodvägen mellan Skattung- 
byn och Värmderåsens fäbod.

Till sist kan det kanske nämnas, att 
det finns offerkast, som uppkommit 
inte därför att en människa dött på 
platsen, utan att där hänt andra saker. 
I Gagnefs socken finns ett stort ris- 
offerkast efter en fäbodväg. Det kal
las i folkmun för ”Björnstånga” . Vad 
som enligt traditionen hänt där är, 
att en gång när man skulle buföra, så 
råkade en tjur i boskapsflocken bli 
angripen av en björn. Det blev en 
våldsam envig, som slutade med att 
både tjuren och björnen blev liggande 
döda på platsen.

Från skolarkivet
Under arbetet med uppordnandet 

av skolans arkiv hittar jag ibland 
många intressanta saker. Nu har jag 
i en gammal dagbok från Hansjö hit
tat en skrivelse från skolrådets ord
förande och ställd till ”Skolläraren 
Ångmans Hans Persson i Hansjö . . . .  
att anslås i skolrummet till efterrät
telse”.

Det gäller ett ”Schema för Små
skola, då den hålles på Söndagsefter
middag” och lyder:

lo) Läses innantill dagens Collekt, 
Epistel, Evangelium, löpande årets 
nya Högmässotext samt bönen, som 
står sist för dagen. Till ledning för 
förklaring af Epistel och Evangelium 
har läraren att begagna Bergstrands 
förklaringar öfver desamma.

2o) Höres gifna lexor i Catechesen. 
En och annan berättelse i Bibliska 
Historien genomgås.

3o) öfning i Sång och Psalmer 
utur Svenska Psalmboken bland 
hvilka N:o 342 jemväl inöfvas.

4o) Slutas med den vanliga afton
bönen: ”Jag tackar Dig Gud” m.m. 
”Fader vår” m.m. Wälsignelsen och 
afsjungande af en eller annan vers 
utur någon af wåra aftonpsalmer i 
Psalmboken.

Anm. Stafvare sysselsättas under 
tiden på samma vis som under 
veckans öfriga läsdagar.

Hvarje Småskollärare skall sjelf 
hålla SöndagsSkola i det område del
han är anstäld, och får dertill icke 
begagna annans biträde.

Endast de barn, som höra till Små
skolan, skola i SöndagsSkolan under
visas, så att tiden ej upptages för 
andras räkning. Dock stående det 
androm fritt att vara närvarande och 
höra på, der så önskas. Orsa Septem
ber 1876

å Skolrådets wägnar 
E. Sernander

I södra Dalarna fanns i en socken 
ett offerkast, som man där kallade 
”skamstack”. Den låg invid en gård 
bebodd av folk, som på något sätt 
skämt ut sig. För att liksom ”märka” 
folket på gården kastade förbipas
serande diverse saker på stacken, 
kvistar, trasor, brädlappar etc. Ett 
grymt sätt, kan det tyckas, att utpeka 
medmänniskor, som genom sitt hand
lingssätt hamnat utanför gemenska
pen.

Olof Löthman
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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

för industri, bygge och jordbruk

AB 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 Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!

Tel. 440 01

GUM M I- 
verkstad
O Bilringar 
® Batterier 
® Bensin 
9 O ljor

Orsa
Ringcentral
A lf  Andersson
Tel. 403 55

EN RESA TILL RÄTTVIKS
RIDKLUBB

Vi satt och skakade fram i en bil. 
Vi, det var Tua och Pia Svahn, min 
pappa och jag själv. Strax efter kl. 
10.00 hade vi startat hemifrån. Rid
klubben har sina hästar på Brudviks- 
gården i Sjurberg. När vi kom fram 
var det kurs i ridhagen. Vi gick in i 
stallet och frågade efter Karin Jons
son.

— Hon är på sitt rum, svarade 
några små ungar. Vi gick bort till 
huset och knackade på. Karin kom 
och öppnade. När vi tagit av oss 
kläderna gick vi till hennes rum. Där 
satt vi ett tag. Sedan gick vi ut i 
stallet och hälsade på djuren. Det 
fanns två katter, elva får och sex 
hästar. Kl. 12.00 skulle vi rida. Strax 
före började vi träna. Det var bara 
en av hästarna som hade sadel, så 
alla utom Pia som red Nibbit (med 
sadel) fick rida barbacka. Tua red 
Rival, Pia red Nibbit, Karin red 
Puff och jag red ”Molly” . Vi red en 
timme i skogen. Alla fick prova Puff. 
Efter ridturen knäppte vi kort på 
hästarna och sedan tog Karin ut 
Flair i hagen. När hon hade tagit in 
henne igen, gick vi in och drack 
choklad. Sedan tittade vi på kort. I 
fyratiden tittade vi på Karin när 
hon red Bell. På kvällen fick Tua 
och jag sköta Puff som inte hade fått 
någon riktig skötare än. Kl. sex kom 
pappa och hämtade oss (han hade 
varit i Falun under tiden som vi 
hade varit hos hästarna).

Carina Orsborn, 
åk 6

Teckning: Skräpa inte ner av 
Erik Jalking, 

åk 3

Teckning: Marita Gref, 
åk 6

BECKMANS TRYCKERI AB 

Tel. 402 47

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 

Begravningskaffe

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

★  Gynna 

Skoltidningens

★  annonsörer!

A N L I T A  V V S -
F Ä C K i l A N  w  e  m

E fW lE  WESSTRÖMS
, r°r rörlednings ab 

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt
Avsked

Hushållslär. Margit Hofvander vid 
yrkesskolan har erhållit begärt avsked 
med pension fr.o.m. 1 juli 1970.

Överflyttning
Samtliga adjunkter och en ämnes- 

lärare vid samrealskolan, Per Fjel- 
stad, Mårten Ohlsén och Börje Lek- 
sell samt Margit Lundin, anhåller hos 
länsskolnämden att deras tjänster 
måtte överflyttas till grundskolans 
högstadium. Rektor och skolstyrelse 
tillstyrker.

Läsåret 1970—71
omfattar höstterminen 20/8— 20/12 
(=123 dagar) och vårterminen 8/1 
—13/6 (=157 dagar).

Lovdagar nästa läsår 
har fastställts av skolstyrelsen, näm
ligen fred. 30 okt., månd. 2 nov., 
månd. 1 mars—fred. 5 mars (sport
lov), tisd. 13 april—månd. 16 april 
(påsklov) och fred. 21 maj.

Antalet nybörjare
nästa läsår blir 85 mot 75 år 1969. 
Tyvärr blir det bara 9 i Digerbergs
området, så där måste åk 1 och 2 
slås ihop till en klass. Åk 3—4 i 
Kyrkbyn är också i fara att få änd
rad skolform.

Nya läroplanen
Skolstyrelsen har tillsatt en särskild 

arbetsgrupp för utredning om bl. a. 
lokaler, lärare och arbetsområden för 
de nya tillvalsämnena konst, ekonomi 
och teknik i åk 7.

Gruppen består av rektor Jonsson 
samt lärarna Atle Lenner, Sven Lien- 
aeborg, Margit Lundin, Anna Eriks
son, Per Fjelstad och Paul Storm.

Övergångstimplan för 
hemkunskap m.m.
har fastställts av skolstyrelsen för åk 
7 nästa år. Detta har blivit nöd
vändigt för att inte hushållslärarna 
ska bli arbetslösa, då hemkunskapen 
flyttas till åk 8 och 9. Enligt över- 
gångsplanen får nu ”sjuorna” 2 vtr 
hemkunskap nästa läsår samt 1 vte 
musik och 1 vte slöjd.

Elevstugan för orsaeleverna 
i Mora fyller ett stort behov och är 
mycket uppskattad av eleverna. De 
visar också sin uppskattning genom 
att sköta sig föredömligt. Föräldrar 
och andra intresserade rekommende
ras att hälsa på i stugan, då de har 
ärende till Mora

Upplaga 1.600 ex.

Frivillig maskinskrivning
Skolstyrelsen begär hos SÖ att 

även nästa läsår få 2 vtr till frivillig 
maskinskrivning åt realskolans elever.

Kostnaderna för Orsaskolan 
börjar kunna skönjas. Tomtkostna
derna är 113.783:— kr. Vid beslutet 
räknades med en byggkostnad in
klusive inventarier på 7.067.000:— 
kr. Men det var efter priserna 1965. 
Nu får man lägga på 16°/o in
dex, och det gör 1.130.720 kr. Där
till kom momsen i st.f. oms under 
sista etappen. Det medför en extra 
utgift på c:a 90.000:— kr. Med tom
ten skulle alltså kostnaderna vara 
uppe i 8.401.503:— kronor.

Dessbättre tycks kostnaden komma 
att understiga detta belopp. Trots 
ganska stora oväntade kostnader i 
samband med ombyggnaderna, an
läggande av dagvattennät med avled
ning till Lillan m.m. synes slutsiffran 
bli omkring 8,25 miljoner, alltså läg
re än vad man kunnat vänta.

Hj. H —n

O R S A  S K O L T I D N I N G
Nr 163 —  28 maj 1970

Utgives av Orsa Lärareförening 
Ansvarig u tg iva re : Hj. Hedman 

Red. Christina H je lte , te l. 412 65 
P o s tg iro ko n to  13 65 58

Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postg iro  av 5 kr. Skriv tyd lig t 
namn och adress å g irokorte ts  kupong.

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1970

RYMDBASEN

När jag blir stor så ska jag bygga 
en rymdbas utanför månen. Den ska 
vara så stor som hela månen. Jag ska 
ha hundra raketer där. Jag ska flyga 
ända till Pluto och utanför Pluto. Sen 
ska jag bygga ut rymd-basen så den 
blir ändå större. Så ska jag köpa än
nu fler raketer så det blir tusen rake
ter. Då kan jag åka mycket längre än 
till Pluto. Sen ska jag bygga ett hus 
på Pluto och bo där.

Kjell Orsborn, 
åk 3

VÅREN

Nu på våren smälter snön 
och gräset kommer fram.
Och snart så kommer blom och 

lönn
och blåser bort allt damm.

Och snart så kommer sommaren 
med rosor och tulpan.
Och snart blir himlen blå igen 
och solen skiner hela dan.

Anette Näs, 
åk 3

BERGLINDS 
specialerbjudande!

Trevlig sportjacka, te to ro n / 
bomull, Färger: marin och 
brun. 39:50.

Sport- och arbetsskjorta i 
ren bomull. Pr st 10 :-,
2 St 19 :-.

Undershorts i ren bomull. 
Pr par 3: 75, 3 par 1 0 :-.

1 par trosor 2 par an- 
kelsockor 9:50.

Badshorts, storl. 12 -16  år, 
pr par 8: -  .

Badbyxor i stretch - nylon, 
mansstorlek i tre färger, pr 
par 9: 25.

l e i .  v v w
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Pris kr. 1:25.

Teckning: Vårbukett av Carita Levenius, 
åk 5


