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40: e årgången

Problem finns - men 
många klaras av i 
ORSA-stugan, som 
är den trivsamma till
flyktsorten för orsa- 
eleverna vid gym
nasiet i Mora.

Foto: Peter Korsgren
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Som en hel del orsabor vid det här 
laget känner till har under sommar
halvåret 1969 Riksantikvarieämbetets 
inventering av fasta fornlämningar 
ägt rum i Orsa kommun. Detta arbete 
har bedrivits parallellt med kartver
kets fältarbeten för den nya ekono
miska kartan. På denna karta, flyg- 
fotokarta i skala 1:10000, är samtliga 
fasta fornlämningar registrerade och 
numrerade. I speciella inventerings- 
böcker är fornlämningarna noggrant 
beskrivna efter fastställda beskriv- 
ningsmallar, vilket underlättar fram
tida databehandling. I beskrivningen 
noteras fornlämningarnas typ, utseen
de, mått, skador och vegetation. Vi
dare anges orienteringsuppgifter och 
terrängförhållanden samt bifogas i 
vissa fall planskisser av fomlämning- 
arna. Inventeringsböckerna förvaras i 
framtiden på Antikvariskt-topogra- 
fiska arkivet (ATA), Stockholm.

Inventeringsmännen har under ar
betet haft tillgång till uppgifter häm
tade från äldre, mera summariska 
uppteckningar, den tryckta litteratu
ren, ATA samt — och det är kanske 
den viktigaste uppgiftskällan — be
folkningen på orten.

Genom ovannämnda källor visste 
vi före inventeringsarbetets igångsät
tande, att det fanns ett 10-tal forn- 
gravar vid Orsasjön. En hel del plat
ser för framställning av järn ur sjö- 
och myrmalm var också kända. Där
utöver hade källorna angivit diverse 
andra fornlämningar, t. ex. några 
varggropar, ett par minnesstenar, 
skansanläggningar, offerstenar, offer
kast, trefaldighetskällor, avrättnings
platser m. m.

Vad beträffar själva inventerings- 
arbetet kan man tala om två olika ty
per av inventeringsmetoder. Den ena
— man kan kalla den fininventering
— innebär, att inventeringsmännen 
systematiskt genomsöker terrängen 
med sådan noggrannhet, att praktiskt 
taget varje kvadratmeter är under
sökt. Den andra — lämpligen kallad 
glesbygdsinventering — innebär, att 
inventeringsmännen först skaffar sig 
alla tänkbara uppgifter ur de ovan 
nämnda källorna samt därefter beger 
sig till de angivna platserna — ofta 
;då i sällskap med en ortsbo som 
känner till platsen för fornlämningen. 
Pinin ven tering: tillämpas i områden, 
där man av, erfarenhet vet, att forn- 
lämningar brukar finnas. Glesbygds-- 
inventcring utförs i sådana1 områden,

där sannolikheten talar för att forn
lämningar saknas eller i varje fall 
kan väntas förekomma sparsamt. För 
Orsas del har fininventering förekom
mit i första hand utefter Orsasjön 
med angränsande kulturbygd, runt 
Skattungen och Emåsjön, utefter Ore- 
älvens och delar av Emåns och Un- 
åns dalgångar. I övrigt har glesbygds
inventering tillämpats, och den har 
dessutom givit förvånansvärt gott re
sultat med tanke på att Orsa socken 
rymmer stora och obebodda omraden.

För att börja med de ur Riksantik
varieämbetets synpunkt sett kanske 
viktigaste fornlämningarna — näm
ligen forngravarna — så har 36 såda
na registrerats, fördelade dels på fyra 
gravfält och dels på enstaka förekom
ster. Resterna av vad som förmodli
gen varit en gravhög finns omedelbart 
norr om Lindängets herrgård. Norrom 
Bredåns mynning finns ett gravfält 
med ett större röse och fyra mindre 
stensättning. Söder om Bredåns myn
ning och utefter Orsasjöns östra strand 
ner mot Mora rå finns tre gravfält, ett 
större med 14 runda stensättningar, 
samt två lokaler med vardera två 
runda stensättningar. I anslutning till 
gravfälten omedelbart norr och söder 
om Bredåns mynning finns två sten
strängar, vilkas funktion man väl 
ännu ej är på det klara med. Cirka 
200 m väster om Torsmovasslans 
mynning i Skattungen och nära stran
den finns en stensättning, och på en 
udde vid södra stranden av Emåsjön 
omedelbart norr om sankområdet 
”Helvetesbotten” finns en röseliknan- 
de stensättning — f. ö. belägen ome
delbart intill sträckningen av den 
gamla pilgrimsvägen upp mot Lilihär- 
dal och Norge. Frågan om gravarnas 
ålder kan inte entydigt besvaras. De 
torde sannolikt höra hemma i järn
ålderns sista århundraden. Förslags
vis kan de ha anlagts någon gång un
der tiden 600— 1000 e. Kr. — graven 
vid Emåsjön kanske ännu senare.

En annan fornlämningstyp, som fö
rekommer ganska rikligt i Orsa, är 
platser för framställning av järn ur 
sjö- eller myrmalm. Vid dessa platser 
förekommer järnslagg i större eller 
mindre omfattning samt i vissa fall 
även rester av reduceringsugnar — 
eller ”blästor”, som de också brukar 
kallas. Slaggen förekommer ibland i 
högar. Dessa kallas slaggvarp. I and
ra: fall förekommer slaggen spridd i 
markytan, oftast i åkermark. Då talar

man om en slaggförekomst. En sådan 
är strängt taget ingenting annat än ett 
sönderodlat eller på annat sätt för
stört slaggvarp.

Reduceringsugnarna är av två ty
per. De som använts nere vid Orsa
sjön och på Ivarsnäs vid Skattungen 
har varit byggda av lera, medan de 
som använts uppe i skogarna — ofta 
i anslutning till fäbodarna — varit 
byggda av sten. Lerugnarna torde 
härstamma från tiden omkring år 
1000 e. Kr. Utgrävningar av dylika 
ugnar vid Siljan i Leksand har givit 
denna datering. Stenugnarnas åldér är 
svårare att fastställa, då inga sådana 
grävts ut. I anslutning till järnfram- 
ställningsplatser med stenugnar väs
ter om Stockholmstjärn söder om 
Skattungbyn finns tradition om böss- 
smide under 1600-talet, varför man 
kanske kan gissa, att dessa stenugnar 
använts ungefär under tiden 1500— 
1700-talen. Tidsgränserna angivna 
med stor reservation.

Totalt har registrerats 105 järn- 
framställningsplatser, varav 55 slagg
förekomster och 51 slaggvarp. Vid 30 
av framställningsplatserna finns res
ter av ugnar bevarade. I runt tal 20 
framställningsplatser har inventerats 
fram. Resten var kända före invente
ringen, huvudsakligen tack vare ett 
intressant efterforskningsarbete av 
Erik Berg, Slättberg, Bälter Erik Ers- 
son, Oljonsbyn och Ingemar Gustavs
son, Kvarnberg. Framställningsplat
serna finns utefter och öster om Orsa
sjön, utefter Oreälven från Hansjö 
upp till Heden, på Ivarsnäs, på skogs
området öster om Orsasjön och med 
en markant koncentration vid ö . 
Grunubergs fäbodar samt uppe på be- 
sparingsskogen.

En fornlämningstyp, som tidigare 
varit mycket litet känd, är gropar för 
fångst av älg och varg, s. k. fångst
gropar. 411 sådana har registrerats, 
varav 408 älggropar och 3 varggro
par. Av varggroparna finns en mycket 
fin sådan ca en km öster om Maggås 
på ett Korsnässkifte. En annan, ty
värr igenstenad, finns i Slättberg. 
Båda dessa gropar finns dokumente
rade, den förra i litteraturen och den 
senare på äldre kartor. Den tredje 
varggropen finns på en moränrygg 
väster om dammen ovanför kraftver
ket i Hansjö. Den finns inte doku
menterad, men den har de kännetec
ken en varggrop skall ha, varför man 

Forts, å sid. 14.
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Orsa-stugans exteriör är tilltalande, och än mer hör den kom m a till sin rätt, 
när utomhusplaneringen blir färdig.

Bekväm  inredning ger tillfälle till skön  avkoppling på håltimmar och  
långraster.

var särskilt angeläget att ha någon
stans att ta vägen. Elevstugan togs 
därför i besittning av flertalet elever 
redan första dagen.

Stugan är sällan tom under dagen. 
På frukostrasterna är den särskilt liv
ligt frekventerad. Då kan där vara 
ett femtiotal elever, som sitter och 
dricker kaffe, pluggar, läser tidning
ar eller spelar kort. Det senare verkar 
vara en mycket populär sysselsätt
ning. De flesta eleverna finns i sam
lingsrummet. De två andra rummen

utnyttjas av dem, som vill läsa i lugn 
och ro.

Man kan gott säga, att elevstugan 
är en succés. Det råder där en mycket 
trivsam stämning, nästan familjär. 
För min del tror jag, att ”skoregeln”' 
inte bara har en praktisk effekt utan 
även en psykologisk. Den får en att 
känna sig som hemma, långt ifrån S:t 
Mikaelsskolans stressade tillvaro.

Text: Pererik Moraeus
Foto: Sten Holting  och 

Peter Korsgren

Under håltimmarna och frukost
rasterna har vi orsaelever på S:t Mi- 
kaelsskolan haft få alternativ att väl
ja emellan: Det överbefolkade läs
rummet, sitta och stirra på väskhögen 
i centrala kapprummet eller, om man 
hade pengar, åka till något kafé i Mo
ra köping. Dessa ställen har knappast 
någon uppbyggande inverkan på in
dividen. När grunden till Orsastugan 
lades, tändes hopp om, att vi skulle 
få en bättring i vår situation.

Innan stugan togs i bruk kallades 
orsaeleverna dit för att bli informera
de av rektor Hjalmar Hedman och 
skolstyrelsens ordf. Knut Edmarker i 
Orsa. Röstningen beträffande rök
ning, stugvärdar och orsaelevernas 
tillträde gav till resultat att rökning 
tilläts endast i samlingsrummet och 
att två stugvärdar från varje årskurs 
tillsattes.

På elevernas egen begäran infördes 
en bestämmelse om obligatorisk av
tagning av skorna. Ett annat önske
mål av eleverna var att få några 
dagstidningar, vilket skolstyrelsen 
välvilligt ställt i utsikt.

De första kommentarerna var i all
mänhet positiva, från något håll tyck
te man t. o. m. att det nästan var för 
fint i stugan.

Den stränga kylan gjorde att det

I  en lugn vrå ges arbetsro.

3

Elevstugan -  
efterlängtad och 
uppskattad av Text: Pererik MoraeusFoto: Sten Holting och Peter Korsgren
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Orsa Yrkesskola
Ungdoms- och vuxenutbildning läsåret 70/71

Kursanmälan bör vara skolan tillhanda före den 15 maj beträffande heltidskurser.

Heltidskurser:

Verkstadsmekanisk utbildning ................................................................  2 år

Kontorsteknisk kameral utbildning med linjeval
försäljning — stenografi ...........................................................................  1 år

Hemteknisk utbildning i huvudämnen
matlagning — sömnad — vävning — barnavård.......................................  1 år

Förberedande vårdyrkeskurs .......................................................................  1 termin

Vårdbiträden till ålderdomshem och långtidssjuka....................................  23 veckor
» » » » » teoretisk * * 7 veckor

* Yrkeskurs för hemvårdarinnor.................................................................... 1 termin

Komplelteringskurs för grundskolekompetens i följande ämnen............  1 år
svenska, matematik, engelska, kristendomskunskap, samhällskunskap, historia, geografi, 
biologi, kemi, fysik, teckning, tyska/franska.
Kursen som kan läsas i såväl enskilda ämnen, paket eller hel examen ger behörighet till t. ex. 
gymnasium, fackskola eller annan skola där inträdeskravet är grund- eller realskola.
Kursen ingår i den kommunala vuxenutbildningen varför statliga stipendier utgår redan vid 
ca 12—15 veckotimmar.

För ovanstående kurser gäller:
Utbildningen beräknas börja omkring den 24 augusti 1970. ** 28 sept. 1970.

* Under förutsättning av skolöverstyrelsens godkännande med början våren 71. 
Undervisningen är kostnadsfri. Fria läroböcker. Fri skollunch.
Statlig studiehjälp kan erhållas. Äldre kursdeltagare kan ev. erhålla utbildningsbidrag från 
länsarbetsnämnden.

Följande dag- eller kvällskurser planeras börja hösten 1970
Sömnad: Grund- eller påbyggnadskurser 80 tim
Vävning: Grund- eller påbyggnadskurser 200 tim.
Matlagning: Grund- eller påbyggnadskurser 80 tim.
Matlagning: Specialkurs 30 tim.
Textning: grundkurs 60tim.
Maskinskrivning: grund- eller påbyggnadskurs 70 tim.
Bokföring: grund- eller påbyggnadskurs 100 tim.
Kurs i läkemedelslära 80 tim.
Ämneskurser i grundskolans högstadieämnen 35—270 tim.

Prospekt och anmälningsblanketter genom yrkesskolans expedition, telefon 0250/402 72, 
skol- och kommunalkontor, bibliotek eller närmaste arbetsförmedling.

R E K T O R
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•var jtå .
I förra numret av Skoltidningen 

fick vi veta något om hur studiegrup
pen i orsamål arbetar. Det är ju inte 
bara själva dialekten som behandlas 
på träffarna. Man kommer också in 
på våra förfäders liv och arbete. 
Fäbodliv, skinnberedning, kolning, 
mathållning, bak och slakt är exem
pel på några ämnen som behandlats 
— på orsamål förståss.

Kerstin Masser från Åberga pre
senterar här en av sina uppsatser. Den 
handlar om hur man i hennes barn
dom bryggde dricka. Vi har inte över
satt till rikssvenska men hoppas, att 
den i dialekten obevandrade ska kun
na tillgodogöra sig innehållet på ett 
eller annat sätt. Teckningen är ut
förd av Ernst Grandell.

Dem åri dö rujjen add gendji til 
bra, do djard kelingär mölt dö ed 
wart wåri. Do djard dem sö: Dem to 
fråm möltrenno ö steld uppnå ajti 
ladi. Se add dem nå fulla i rug o el
do wattn sö e wart lagumt wått. Se 
redd dem ajti e, ö kend o um e wa 
nug fukti. Nu fick e liddja ast e add 
grott, sö e wa je summo litn slipslaga 
i rugkwönni. Se add dem e nidi jen 
seck ö frakted ed börta tösstugo. Tös
stugor jegd flerer i lag, eld ware je sö 
ela bin jegdä. Dö dem add frakta bö 
mölt ö widn böto tösstugo sö djard 
dem upp jaldn inni dendå skrajven 
sö int add ingån kösten. Jaldstadn 
wa summa koja av stenumå. Tak o 
jaldstaden wa valvadn sum jen rundil

uppo. Rätsen djick ajt gåjnum jen 
glugg just uppwi resti.

Dö dem add gart upp do bredd 
dem mölt uppo lava. Laver wa twer 
uppo wärödra. Dem wa festader mi 
jenå skuru inni timmerwedjen. Dem 
wa åv digrum plånkum. Dem wa wel 
swarter åv mölti ö rätsem. Men e luf
ted sö gwött dö mölt birdo törkas. 
Men e wa tä passo dö ån törked mölt. 
E fickent aldri slucknå eld brinnå fär 
mjö. En skuld nön glugg stuppas att, 
ö en skuld nön ippnås. E wa je kunst 
tä törk mölt sö int e brendest upp, sö 
e wart lagum. Wen kweld skuld e re
das i e, kenås o ur e wart.

Dö e wa twört, e kund ta jenå 
wiku, sö soft dem åv lavumå nidi set- 
sen jesn.

Nu ware tä biro tentso dricka a 
sumårem. Men mölt want fälut en. E 
skuld målås o nöckun ö krossas sö 
småttsen kåm fråm better.

Men se ware tä brugga. Mennå to 
fråm ummelsettsen. E skuld wa litä 
umlä ajti sö e wart godera. Just dö 
dem add bifera böti budär ö e want 
ingo mjök mereld dodå djetmjötsi tä 
ta til, do gard munnå jaldn ajtä uppi 
jenum jaldstadi ö sett uppo 70-liters- 
ketiln, add uppi mölt ö äst fullån i 
wattn. Se to o fråm bruggbuntsen sö 
add tri ben ö jett wöl nido böttn. O 
add almen nido böttn o bruggbuntsen. 
Se klift o jenå sumå tvagu åv almen 
ö rak nid gåjnum wöl ö stelld under 
ienå bittu. O lagd nöga jenraiskwista 
ö litä umlä uppo almen uppi brugg-
buntsem. Dö o add koka mölt nön 
tåjmå sö slo o dedå kok et mölt uppi
buntsen. Se bird e o rinna gåinum 
almen ö nidi bitto sö snårt wa full ö 
skuld ellas ir do ö do. I fick drick

Forts, å s!d. 15.

”T ö s s t u g a” 
T o r k h u s  f ö r  s ä d

Witum ni åv att fotoaffär’n 
ir flittacTn? Nu ir ån i Agus- 
tar ajs.

Welkumigär!

Bala IF®1T©
Järnvägsgatan 27, Orsa. Tel. 0250-40055

Orsa
Sparköp

LA GPRIS- butiker
med förstklassiga varor

Kyrkogatan 23 
Järnvägsgatan 25 
Trunna

L E V IS ’
JEA N S
med världsberömd 

passform

Cykla, spring, gå, stå, ligg, 
hoppa . . . vad du än gör, 
så känns Levis’ jeans alltid 
sköna. Vi har c:a 350 par 
Levis’ jeans i lager - blå 
denim - manchester och 
manchestersammet i nya 
djärva färger. Finns både i 
vanlig modell och utställda 
vid foten.

ie i .  t w u  v s
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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Det var  på  den tiden... av Kerstin Masser
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Villa-
och husägare!

Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

Nääs Måleri
golvaud.
M O R A , Vasagatan 11 (m itt emot 
Shell) Tel. 0250/136  62

Ta hem 
en färg-TV

Opal 22"
Philips-fakta

Helautomatik för 
bildhållningen. 
Högtalare: 2,5" framåt 
och 7" sidomonterad. 
Helgaranti: 1 år, 
bildröret: 3 år.

SVÄLAS RADIO
&

ti i Tel. 413 50
* •  Kyrkogatan 8

Auktoriserad Radio- och TV-service

Skolinvigning
Orsaskolan ”invigdes” den 16 febr. 

Skolan visades då för kommunalfull
mäktiges ledamöter, pressen m. fl. I 
en paus serverades kaffe, och tal hölls 
av byggnadskommitténs ordförande 
Knut Edmarker, fullmäktiges ordfö
rande Sigvard Lorentz, komm.nämn- 
dens ordförande Eric Borget m. fl. 
Dessutom lämnade skolchefen Hj. 
Hedman en del ekonomiska uppgifter.

Skolan kostnadsberäknades på sin 
tid till 7.067.000 kronor. Till detta 
belopp kommer index (den allmänna 
prishöjningen), som kan beräknas till 
minst 1.000.000 kronor. Vidare till
kommer kostnader för vissa saker, 
som ej var med i kostnadsberäkning
en; t. ex. cykelställ med tak, nät om
kring bollplaner på gården, ventila
tionsanläggning och inredning i pa
viljongen m. m.

Ett arbete, som medfört oväntade 
kostnader, är ombyggnaden av de 
gamla lokalerna. Och det är förstås 
inte ovanligt. När man börjar riva i 
gamla hus, kommer man ofta på bris
ter och fel, som man inte räknat med. 
Detta har i hög grad gällt för de 
gamla byggnaderna vid Orsaskolan.

Justerar man den ursprungliga 5 år 
gamla kostnadsberäkningen med hän
syn till ovannämnda tillkommande 
poster, skulle vi komma upp till c:a 
8,5 miljoner. Tills dato har utanord- 
nats c:a 7,5 miljoner. Hur mycket som 
återstår kan ej exakt uppgivas i dag. 
Men jag gissar att slutsiffran kommer 
att ligga nånstans mellan 8 och 8,5 
miljoner kronor. Det är ingen liten 
summa. Men expertisen påstår att vi 
fått ovanligt mycket för pengarna. 
Och det må väl vara en tröst, när vi 
suckar över beloppets storlek.

Hj. H-n

*

I nästa nummer av skoltidningen 
kommer vi att ge en presentation i 
bild av den nya skolan.

Red.

Orsa Lärarförening
har hållit sitt sjuttiofjärde årsmöte, 
denna gång i Digerbergets skola. Pas
tor Olle Hambraeus ledde den tradi
tionella andakten, varefter parenta- 
tion hölls över de två bortgångna lä
rarna Hulda Leander och Paul Rud- 
feldt.

Förhandlingarna, som leddes av 
kantor Erik Ullström, upptog bl. a. 
följande val: Till styrelse för lärar
föreningen valdes Erik Ullström, ord
förande, samt Pelle Jakobsson, Hans- 
Erik Laggar, Siv Larsson och Agneta 
Leksell. Redaktionen för Orsa Skol
tidning fick följande utseende: Chri
stina Hjelte valdes till redaktör och 
Hjalmar Hedman till ansvarig utgi
vare. Till övriga ledamöter i redak
tionskommittén utsågs Jan-Erik Bro
berg, Johannes Hasmats, Pelle Ja 
kobsson och Elisabeth Melin.

Utgivningen av Skoltidningen har 
gått med drygt 1.000 kronors vinst 
under året som gått. Årsmötet beslöt 
att av medlen anslå 75 kr till premi
er i musikskolan, 300 kr till skolid- 
rottsföreningen och 300 kr till stipen
diefonden. Resten skall balanseras till 
nästa år.

Efter ett samkväm, där digerbergs- 
lärarna stod för värdskapet, inbjöds 
till föreläsning. Landsantikvariens 
ombud i Orsa, Olle Löthman, berät
tade om den pågående fornminnesin
venteringen i Orsa socken.

P. J.

Allan Persson 
åk 6

Trä ff
punkten i 
PÅSK- 
brådskan!

Varma
och
grillade
rätter

ÖL ^  Läskedrycker Kaffe Glass X  Juice ^  Saft
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Åk 6 A, Kyrkbyn Lärare: Ingem ar Nilsson.

Främre raden fr. v .: Martina Hurlebusch, Maria H ed , Lars Moraeus, Bo Hansson, Jan  Bäckman, Kenneth Stein, Kurt 
Kåhlén, H åkan  Reen.
M ellersta raden fr. v .: Elsy Lindh, Kristina Svensson, Lisbet h Olsson, Marie Ivars, Rustan Backman, Gunnar Almeling, 
Stefan Hansson.
B akre raden fr. v.: Gunnar Erkapers, Urban Liljeberg, Lars Holmström, Marie Helin, Annika G ölen, Rita Hansson, 
Anders Svennar, Ola K lockar, Torgny Hansén.

Åk 6 B, Kyrkbyn Lärare: Birgit Johnsson.

Främ re raden fr. v .: Ingrid Pettersson, Curt Andreas, S tefan  Granlund, Per Montelius, Kurt Lindgren, Anna-Karin  
Hjelmquist, Malou Berg, Marie-Louise Jarsved, Karin Eriksson, Bo Andersson, O ve Hermans.
M ellersta raden fr. v .: Lena Lindberg, Eva Andersson, R o lf Davidsson, Lars-Göran Köpm an, Torbjörn Johansson, 
E rik Ersson, Mats Gustafsson, Åsa Jansson, M onica H olm ström , Pia Olsson, Karin Bergkvist.
B akre raden fr. v .: Elisabet Olsson, Inger Forsgren, Lars Björnebo, Kurt Larsson, Peter Johansson, U lf Andersson, 
Jan -E rik Löfquist, Per Ström, Allan Persson, Peter Frisk, Lars K ratz, Lars-H åkan Korsgren.
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Rör & Värme
VVS, oljeeldningar och allt 
vad Ni behöver inom vår 
bransch.

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

Påsk-
D E K O R A T IO N E R

*

LEK SA K ER
*

H E M SL Ö JD

”Klockars”
- G. K L O C K A R  -

Tel. 403 20

Aktuellt i

jeans...
Lee-Ribbles
manchestersammet, flera färger, 
pris 5 9 :-  och 6 5 :- .

Lee-Hipster
smalspårig manchester, flera 
färger, pris 4 9 :-  och 5 2 :- .

Lee-Riders
Blå-denim, pris 45 :- och 4 9 :- .

Lee-Westerners
Svart-satin , Pris 4 5 :-  och 4 9 :- .

Dessutom har vi

LOIS-jeans i lager!
Manchestersammet, pris 58 :- 

Sm alspårig manchester 45 :-

%Auq. Å oånmhis
a T E L .40021 O R S A

Multi 69 av Hj. H-n.
”Upp som en sol och ned som en 

pannkaka”. Det kan man verkligen 
säga om den konst(iga)-utställning, 
som kallats Multi 69.

Genom massor av trycksaker och 
reklam har kommuner och andra loc
kats att köpa dessa konstverk. Vi i 
Orsa nappade också. Det var ju 
Konstfrämjandet, Riksutställningar, 
Kungl. Skolöverstyrelsen och Sveriges 
Radio, som ”Med vänlig hälsning” in
bjöd till ”det största konstpedagogiska 
experiment, som någonsin företagits i 
vårt land”.

Nu har vi sett konstverken. Då ut
ställningen var placerad i bibliotekets 
läsrum, var det intressant att sitta 
bakom en tidning och osedd avlyssna 
allmänhetens kommentarer. Ska man 
döma av dessa, fattades nog utställ
ningen av de flesta som ett stort 
skämt. En nämnde ”Kejsarens nya 
kläder” . En annan stod mitt mellan 
utställningsskärmarna och frågade: 
”Var har dom den där konstutställ
ningen?”

Personligen har jag retat mig myc
ket på skol-TV-programmen i anslut
ning till Multi 69. Ska inte konst ha 
nånting med kultur att göra? När har 
det blivit kultur att i program för 
småbarn (och för andra med förres
ten) använda massor av svordomar? 
Dessa usla TV-program blev en chock 
för många. Hur kan Konstfrämjandet, 
Skolradion och vår Kungl. Skolöver
styrelse sända sån smörja? Fy på er! 
Är detta kultur? Då betackar vi oss 
för sådan kultur. Det var minst sagt 
en skandal, en stor skandal.

T. o. m. radionämnden har fördömt 
programmet. Nämnden säger: ”Skol- 
TV-programmet Multi 69 borde inte 
ha sänts. Det innehöll en mängd svor
domar, som saknade varje berättigan
de. I programmet presenterades olika 
sätt att uppfatta konst i form av en 
satir, som överlag framstod som miss
lyckad. I undervisningen kan pro
grammet antas närmast ha varit till 
hinders genom de svårigheter flertalet 
elever måste ha haft att tillgodogöra 
sig dess innehåll. Radionämnden har 
funnit att programmet stred mot Sve
riges Radios avtalsenliga skyldighet 
att i lämplig form upplysa om nuets 
händelser och orientera om viktigare 
kultur och samhällsfrågor”.

Hur är det med pedagogiken och 
omdömesförmågan där nere i Stock
holm? Vad har SÖ att komma med 
till sitt försvar?

Hj. H-n.

Musikskolan av P. J.
Det musiceras nu flitigt i alla sko

lor i socknen, och det är dags att pre
sentera sammanställningen över in
strumentens fördelning bland musik
skolans elever. Först några kommen
tarer. Antalet elever är större än fö
regående år. I statistiken är nämligen 
medtagna de högstadieelever från 
Ore (5 st.), som undervisas i Orsa 
samt de elever, som velat fortsätta se
dan de avslutat den obligatoriska 
skolgången. Maximiåldern är ju nu
mera 19 år enligt skolstyrelsens be
slut.

Nytt för i år är att gitarrundervis
ning kunnat anordnas i Digerbergets 
skola med Yngve Lissmyr som lärare, 
och att mandolin- och fiollektioner 
återupptagits i Skattungbyn med 
Karl-Erik Bergquist som lärare.

Här är instrumentfördelningen un
der höstterminen. Fjolårets siffror in
om parentes.

46 (46) elever spelar piano
4 (2) orgel

20 (24) fiol
10 (9) mandolin
35 (21) gitarr

1 kontrabas
5 (4) flöjt

10 (10) klarinett
10 (8) trumpet

1 (1) basun
1 (1) saxofon
2 (1) trummor

Det gör 145 elever sammanlagt.

I den förberedande blockflöjtkur
sen spelar nu 60 barn. Då är att 
märka att vi ännu inte startat block- 
flöjtundervisningen i åk 3. Det gör vi 
på vårterminen.

Musikskolans orkester består nu av 
närmare tjugo musikanter. De övar 
flitigt en gång i veckan under Jörgen 
Lidbergs erfarna ledning. Flera av 
fiolisterna spelar också med i Orsa 
Musiksällskap, som för närvarande 
samspelar med Mora Orkesterför
ening.

P. J .

A RM BA N D SU R

SO LG LA SÖ G O N
Urmakare
GUST. HELGESON
Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05
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Glämi'nt-åv
gåmbelwördi! av Enst ö pä.

Nu war-ä löngö se wi addöm nöga 
pristävling in issn tidnindjön. Nu 
mäss ä a wurti slajkt inträsse fär ors- 
moli, fo wi upås att micklör wil fär- 
setsa tä fo-til nö swar.

Jånä kum nu demdå sist bokstävar 
i alfabeti. Prisi bir-ä läsi vånli. Se 
bir-wi för o jessri.
tada  (subst.) Nu ar-ä birto bi gralla 
mitin tadä jessri. jå, sadån falla. 
teska (verb.) Smokrippär tesköd ö 
add roli nid-i dajtsi. Jugabil-Åns fick 
jen tesk börti skolåm. 
tevå  (verb) Fåmo tevöd sukkor, sö o 
add gart a fafa.
tibeta (verb) Jen kall ö je keling 
djick-iring ö wild tibeta a fotsi. 
tinnä (subst.) Åns add aft-ir nöga 
tinnå ir erri, sö falla fick djerå nia ö 
sets-i.
tirån (subst.) Jen slajk tirån, sö i sö 
jålåk.
tjikkär  (subst.) Tjiri-oro, Snälla; add 
sö såra tjikka.
turun (adj.) Åndös wart turun dö ån 
add jeti.
uksa (verb) Dodå gåmböltitta, Wa je 
undlin mennistja, sö dugd uks bö fok 
ö kritör.
uksfäsfluss (subst.) Pöjkär add taj 
uksfäsfluss börti skojöm ö törkad. E 
wa mjö jaldfängt ö flussöd dö döm 
tendöd-i-ä.
ufsör  (subst.) Dö Åns-bil wa bevä
ring tickt Ufsörn mjö um ån. 
w avla  (verb) Dö wåri kåm, tvavlöd 
Ånnå kasundjön in-i gåmblör tid- 
ningör ö gämd att ån. 
w igla  (verb) Gåmbölfalla wiglöd mäs 
ån skuld gö ajt-i stöll. 
w ildör  (adjektiv, komperativ) I frä- 
göd gåmböltittö, um o add wurti nöd 
wildör, nu mäs soli ö wärmön add kä- 
mi.
winås (verb) Wi lärdöm pöjkån- orån, 
att ån int skuld gö börti garda ö 'wi- 
nås.
wiså (verb) Kelingär såt bara ö wisäd 
mi wärödra ini tjärtsön. 
w äla  (verb) Smofläni wälöd bört-i 
rajsi.
w örga (subst.) Ånnå liftöd åv wörgo 
mjö tist.
åndladin  (subst.) ”Åndladin nid-o 
lindömå a wurti gren ö fin”, sadri 
falla.
ålönt åv  (adverb) Karär to mi si öllt 
så fåns, ålönt-åv.
ärdi (subst.) Falla bar lisskullo erp-o 
ärdömå.

ORSA SKOLTIDNING

Skolbarnens 
tänder

Vi har nyligen haft en s. k. tand- 
vårdsvecka i skolorna. Egentligen är 
varje vecka under läsåret en tand
vårds vecka. Jag tänker då på de re
gelbundna munsköljningar med fluor
lösning som sker i alla skolor och med 
praktiskt taget alla barn som delta
gande. Att jag skriver dessa rader be
ror på en försynt fråga, som jag nyss 
fått av en mamma. Har dessa fluor
sköljningar någon betydelse?

Jag är inte rätte mannen att svara 
på den frågan. Men landstingets tand- 
vårdschefer bör vara det. Och de har 
meddelat följande:

”Den nedgång i kariesaktiviteten, 
som avspeglar sig i sjunkande behand
lingstider per färdigbehandlat skol
barn, fortsätter. Fluorsköljningen är 
—• och kommer även i fortsättningen 
att vara — den hjälp, som behövs, 
för att vi skall komma ur ”karies- 
träsket”. Genom den successivt min
skade åtgången av tandläkartid, får 
vi möjlighet att mera intensivt än ti
digare arbeta över hela skalan av fö
rebyggande åtgärder och på detta sätt 
göra ännu större vinster för framti
den.

Tabellen här nedan, som visar ut
vecklingen inom landstingets skol- 
tandvård, visar en nedgång av be
handlingstiderna sedan 1963 med 
28 %>. Denna siffra kan förbättras 
ytterligare, om vi kan påräkna lärar
kårens helhjärtade stöd även för näs
ta läsår.”

Fluorsköljningarna startade 1963. 
Studera tabellen, får Du se resultatet.

År Arbetstid per fullst. 
behandlat barn

1962 1,99
1963 1,96
1964 1,83
1965 1,72
1966 1,58
1967 1,48
1968 1,39

H j. Hn.

älkovön  (subst.) Älkovön wextä brevi 
wejön, dar wi djingöm mi tjimmå. 
äl-åv  (verb) Pä lest-o rajslass sö klaj- 
töt sö öllt-ijop älöd åv. 
ö k ko r  (subst.) Gåmböltitta sönköd- 
ijop nögör ökkör in-i widåskäli. 
ödörw ajs (adverb) E wa mitsi ödör
wajs fär ati tidri, mot wen e nu.

Enst ö pä.
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TRO LLET SOM VAR DUM SOM 
EN DUMBOM

Det var en gång ett fruktansvärt 
stort och elakt troll, som nästan jämt 
var hungrigt. Han sov på vintern som 
björnar gör, och när han kom fram på 
våren, var han som mest hungrig.

Nu ska du få höra, hur det gick 
våren 1872.

I mars, april brukade trollet kom
ma fram. Den här våren kom han 
fram den 25 mars. Nu var han väl
digt hungrig och arg. Då såg han ett 
par björnar som just hade vaknat ur 
sin vintersömn. Björnarna var magra. 
Men de duger tänkte trollet. Han gick 
hem för att tänka ut en plan hur han 
skulle fånga en av björnarna.

Tro nu inte, att trollet var klokt, 
tvärtom. Han var så dum, så han 
ibland kallades Dumbom av djuren.

Nu hade han kommit på en idé. 
Han skulle ta bondens björnfällor och 
sätta ut, där björnarna hade sitt till
håll. Han gick till björnarnas blåbärs- 
ställe och la de flesta där. Sen gick 
han till fiskeplatsen och la resten där. 
Nu gick han hem och väntade tills 
björnarna skulle komma. Nu såg han 
björnarna vid blåbärsstället. Då skyn
dade han sig dit för att fånga en. Men 
då blev björnarna så rädda att de 
sprang och fastnade aldrig i nån fäl
la. Då blev trollet arg och gick hem. 
Men alldeles utanför sitt eget hus fast
nade han själv i en björnfälla, som 
han hade tappat, när han gick och 
skulle sätta ut fällorna.

— Äh, sa trollet.

Jonas Larsson, 
åk 4

DEN RÄDDA MANNENS 
LYCKLIGA SLUT

Det var en mycket rädd man, som 
bodde i ett mycket gammalt hus.

Allt folk kallade honom för rädda 
Algot. En dag, när rädda Algot gick 
ut för att gå så var det inte en enda 
ute. Då gick han hem, men när han 
skulle gå uppför trappan så hörde 
han nån säga: — Gå upp och lägg 
dej. Då sprang rädda Algot upp det 
fortaste han kunde och lade sej.

Då hörde han rösten igen och nu 
sa han så här: — Gå upp ur sängen 
och klä på dig, sen ska du springa ut 
på vägen och sen ska du springa till 
bergen. Den rädda mannen sprang 
upp till bergen. Han sprang och

Till Eder tjänst i 
Holen o. Mässbacken!

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

sprang. Till sist kom han till ett fint 
slott som var av rent guld. Mannen 
sprang in 1 slottet. Då såg han en 
man som var klädd i guld.

Då sa mannen: — Du ska bli min 
medhjälpare. — Men jag som är så 
rädd. — Algot, du ska dricka den 
här drycken, så kommer du att bli 
modig och stark. Då sa Algot:
•— Tack, när får jag drycken, så jag 
kan bli din medhjälpare? — Här får 
du drycken. Drick den så blir du min 
medhjälpare, sa mannen. Då drack 
han och genast började den verka. På. 
så sätt blev han en modig man och 
kungens medhjälpare.

A lf W ikström, 
åk 4

Rebus av 
Christina Gisslar, åk 6.
(Lösning å sid. 13)

Advokaten 
Curt Carlström

MORA
Kyrkogatan 6

Tel. 13310, 13.111 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

bilStlmU
Allt i branschen

Volkswagen ■ Scania
SE R V IC E  • TV Ä T T H A LL  • D Ä CK 

H JU LBA LA N SERIN G  • TIL LB EH Ö R

O R S A
Tel. 409 10

När vi sitta i vår 
bänk .  .  .
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Rebus av Marianne Edman, åk 6.
(Lösning å sid. 13)

MINA VÄNNER LEKSAND

Leksand— Surahammar. Vid blå 
linjerna var det dans. Jan Olof Kroon 
i Leksand bjöd upp Mats Davidsson. 
Men Dan Söderström kom igenom 
utan att ha blivit upp-bjuden, så han 
gjorde sex mål. Sen åkte han och dan
sade igen.

Sten Bastman, 
åk 5

DICKO

Dicko är en häst, som är svart med 
halvstrumpor och strimbläs. Han är 
mitt eget lilla fullblod.

Jag fick honom en varm sommar
dag i juni. Från början var det me
ningen, att jag inte skulle få någon 
häst, men jag råkade vinna honom på 
lottnummer fem, så nu är han min.

Vi har inte gjort något stall åt ho
nom, så vi hyr ett av en bonde, som 
inte använder det.

Nu är klockan halv sex på morgo
nen, och jag är på väg till stallet. När 
jag öppnar dörren och går in, luktar 
det häst (som vanligt) och Dicko 
gnäggar, som han brukar, och allt är 
som vanligt, tycker jag. Lite senare 
tränsar och sadlar jag honom och le
der ut honom. Jag sitter upp och vi 
rider i väg. Jag tycker det är härligt 
och Dicko är så lydig. Han känner 
direkt, när jag drar i tygeln. Vi rider 
neråt de igensnöade ängarna i full 
galopp. När jag har ridit en stund ri
der vi hem. Jag nynnar medan vi 
■skrittar tillbaka till stallet. När vi är 
framme sätter jag av och går in i stal
let med Dicko. När jag tagit av sa
deln och sköljt bettet, börjar jag gni
da honom med halm, för han är gan
ska svettig. Sen ger jag honom mat 
och allt som han behöver, och låter 
honom sedan vara i fred en stund. 
Jag går nu hem och äter köttbullar 
och spagetti, för jag blev så hungrig 
efter ridturen.

K arina Friberg, 
åk 5

TALGOXEN BERÄTTAR

Jag bor i en fågelholk hos Nils
son. Jag brukar äta brödsmulorna som 
dom kastar ut. Ibland glömmer dom 
det och då får jag lov att flyga långt 
bort och leta mat. Jag brukar äta 
knoppar och talg. Talg är godast. Jag 
har svart huvud, gul mage och grönt

VÄGEN TILL KÖRKORTET
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -

Tel. 406 85, Orsa 

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

H ANDLA

N U  SOM A LLTID

H O S

Ohlins 
Möbler AB
Tel. 405 64

I ropet mer och mer

på ryggen. Det finns så lite snälla 
människor här i världen som ger oss 
mat så att några av mina vänner frös 
ihjäl. Om det fanns mer snälla män
niskor skulle nästan alla fåglar över
leva.

Ann Broberg, 
åk 3

Allt i EL! 

elbolaget
Orsa

SKINNHANDLA  
på HEDEN!

FilipS
VARUHUS

Väg 296 mot Furudal 
5 km från Orsa

Tel. 403 88, 411 88

B d lg tS S O IlS  begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23, Vangsgärde 443 66

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen
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PÅ KOLMÅRDEN 
När jag var i Norrköping gick jag 

på Kolmårdens djurpark. Först gick 
jag och tittade på tigrarna, sen gick 
jag till aphuset. När jag hade sett på 
aporna en stund, gick jag och såg på 
delfinerna. Sen gick jag till isbjör
narna. Därefter åkte jag linbana ner 
till parkeringen och sen åkte vi hem.

H åkan  Hultman, 
åk 4

MÅNEN OCH SOLEN 
Det var en gång en sol och en måne 

som var gifta. Men så blev dom osams 
därför att solen tyckte att månen var 
för kall och månen tyckte att solen 
var för varm. På det sättet höll dom 
på. Så en dag så flydde solen från 
månen. Men månen kom efter solen 
och så håller de på än i dag.

Sonia de Vreeze, 
åk 2

Orsa
Lastbiicentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

M usikä lskare!

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

Kom in och lyssna får Ni se!

Piano -Nisse
MUSik Radio ■ TV

O R S A  Tel. 406 04

FASTLAGSRIS

En härlig söndag när det var varmt 
ute, sa mamma, att jag kunde åka och 
hämta lite fastlagsris. Och det gjorde 
jag. Jag satte på mig skidorna och åk
te till skogen. Jag åkte och åkte och 
åkte. Till slut blev det kväll, och jag 
tänkte, att det är bäst att åka hem. 
Men när jag hade åkt en liten bit, så 
hörde jag något uppe i ett träd. Då 
såg jag mig omkring. Men jag såg 
ingenting, så jag fortsatte. Men då 
fick jag se en björk. Då tog jag lite 
ris och åkte hem. När jag kom hem 
sa mamma, att jag hade varit borta 
länge.

Sen tog mamma ner en vas, som 
jag satte riset i, och så satte jag fjäd
rar, gula, röda, skära, gröna och blå. 
Jag tyckte det var mycket vackert.

Gun Britt Thalin, 
åk 4

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62

MORA, tel. 100 00

TRIUMPH  o c h  

ROVER
samt den japanska 
sensationsbilen

TOYOTA
alltid i lager!

Bra, begagnade bilar 
finns alltid.

Berglöfs Bil AB
Tel. 404 57, 407 20

NÄR VI BADADE PONTUS

På somrarna brukar jag och min 
syster rida på en häst, som heter Pon
tus. Vi brukar också rida på en häst, 
som heter Li. En dag när jag var ute 
och red bortåt Björnsbodarna, kom 
vi till en bäck. Pontus som tycker om 
att bada, klev i bäcken och började 
plaska i vattnet. Jag blev lite våt, 
men det gjorde ingenting. Pontus som 
inte ville gå därifrån fortsatte att 
plaska. Men snart red jag vidare.

När jag kom till farfar, tog jag av 
sadeln och tränset och ryktade Pon
tus. När jag var klar, cyklade jag hem 
till mig. På kvällen frågade jag pap
pa, om jag fick bada Pontus. Han sa 
att jag fick göra det, om jag fick för 
farfar, för det är farfars häst. Fast då 
skulle Marie, min syster, och pappa 
vara med. När klockan var tolv nästa 
dag, cyklade Marie och jag upp till 
Pontus. Våra tremänningar skulle 
också följa med. Vi tog ut Pontus och 
ryktade, sadlade och tränsade honom. 
När vi var klara red jag ner, och de 
andra cyklade ner till stranden. Pap
pa var också med och min lillasyster 
Anna. Snart var vi nere. Vi sadlade 
av Pontus och tog av tränset. Vi hade 
grimman och grimskaftet med oss. 
När vi hade satt på grimman och 
grimskaftet, tog vi ut Pontus i sjön. 
Du skulle ha sett. Pontus såg nästan 
ut som ett sjöodjur, men det var roligt 
att se på. Därpå torkade vi ren Pon
tus. Sen dess brukar vi bada Pontus 
lite då och då.

Christina Ivars, 
åk 4

Teckning: Anna Karin Köpman, 
åk 4

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

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan
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åk  6
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Teckning: Mariana Bilar, 
ak  5

Per-Jonas Jugås
åk  1

Teckning: Ann-Britt Lindh, 
åk 4

Rebuslösningar.
Sid. 10: Orsa Skoltidning.

Sid. 11 : N är katten är borta dansar 
råttorna på bordet.

K A N IN E N  SN U FFI

Min Snujfi är så liten och tjock.
Och hon har en liten rock.
Rocken den är svart och vit,
och sen grå en liten bit.
Och hon har en liten kam ,
med den hon kam m ar bort allt 

damm.
N är hon kam m at bort allt damm, 

är hon väldigt trött minsann.

Carina Granlund, 
åk 4

KALLE AN KATROFÉN

Söndagen den 25.1. 1970 var det 
uttagning till Kalle Ankatrofén i 
Grönklitt. Banan var lagd av Nils- 
Göran Johansson. Den var bra lagd. 
Vi gick banan många gånger och tit
tade hur vi skulle åka.

Nu var stunden inne. Klockan var 
ett, och vi skulle börja tävla. Jag star
tade först. 5, 4, 3, 2, 1, kör! Där var

Efter vinterns 
påfrestningar behöver 

bilen en

översyn
Låt oss hjälpa Er!

OK
O R S A

Telefon 402 80
Låga priser hos O K - 

Dessutom återbäring på a llt!

Uppåt
väggarna!!!

Allt i färg för väggar o. tak

Vi blandar även den ku lö r Ni vill 
ha. Sakkunniga råd och tips.

V a rfö r inte ta en t it t  på källaren 
och göra den ljus och trevlig .

Webetonex
kostar bara 2:90 pr lit. i 10 lit. förp.

-  den färgglada butiken -

jag iväg. De första portarna gick bra, 
men i sista branten ramlade jag. Jag 
var fort uppe på benen igen. Jag kom 
i mål på tiden 45,7. Så åkte jag lift 
upp igen.

När jag kom upp igen var stunden 
inne för andra starten. Jag skulle åka 
andra åket. 5, 4, 3, 2, 1, kör! Där var 
jag iväg igen. De första portarna gick 
bra som i första åket, och de sista kla
rade jag också. Jag kom i mål på ti
den 40,1.

Efter ett tag fick vi höra resultatet. 
Jag hade vunnit på tiden 85,8 före 
Björn Broberg på tiden 87,1.

M ichael Frisk, 
åk 4

FULLT SORTIMENT LÅGA PRISER 
SERVICE ■ GARANTI

Barnfoto
Färgserier. 6 olika b ilde r i färg. 
V ill Ni ha stora b ilde r så gör vi 
fö rstoringar. Vi k larar det mesta.

Era barn växer och b lir stora, 
det varken kan e ller v ill vi göra 
någonting åt.
Utom att fo tografera dom nu, 
medan dom är små.

ANDERS NÄS
"Et

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas Sj- Fönsterglas 

Inramningar
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Tänk på påskfrisyren!

/b v r v ie A
f  DAMFRISERING

Telefon 410 80

SK O R
för vårpromenaden 

O R SA
SKO M A GASIN
Tel. 400 37

Vårens nyheter
i klänningar och hattar nu 
inkomna!
Välkommen in och se vår stora 
sortering . . .

D A H LS E F T R .
Tel. 401 91

Välj tryggt!

DF-bevis

Z A N U S S I
helautomatiska 
tvättmaskiner 
i 4 olika modeller
Egen service!

Se dem hos

JÄ R N B IR G E R  AB
Tel. 409 00

Älvdalens Järnaffär AB
Tel. 0251 /  110 50

Fornminnes . . .  Forts. fr. sid. 2

med stor sannolikhet kan utgå från 
att det är en sådan. Det torde ha fun
nits många fler sådana gropar i Orsa, 
men de har väl blivit igenfyllda och 
sedan fallit ur folkminnet.

Älggroparna har, sånär som på 
några få, helt inventerats fram. Un
der inventeringsarbetet har påträffats 
några personer, som sett sådana här 
gropar men inte känt till deras funk
tion. Älggroparna i Orsa finns inte 
heller — såvitt bekant — dokumen
terade i några handlingar. Däremot 
lär älggropar i andra delar av landet 
finnas omnämnda i medeltida hand
lingar. Huruvida älggropar använts 
tidigare än medeltid, vet man inte, 
men osannolikt är det inte. När bru
ket av älggropar mera allmänt upp
hörde är f. n. okänt, men man gissar 
på 1600- eller 1700-talen. Noterbart 
i sammanhanget är att Gustav Schrö- 
der i 7:e delen av sina jakthistorier 
ägnar ett kapitel åt älggropar i Värm
land och Dalarna. Ordagrant citerat 
skriver han bl. a.: ”Jag tror mig med 
säkerhet kunna intyga, att ungefär 
femtio år förflutit, sedan i ovannämn
da marker den sista älggropen var 
gillrad och i bruk samt fångandet av 
älg, såväl med snaror och gillrade 
spjut upphörde.” Schröder började 
skriva sina jaktminnen i slutet av 
1800-talet, varför hans ovan nämnda 
tidsangivelse för den sista använda 
älggropen torde avse 1830- eller 1840- 
talen. Den gropen fanns i Värmland 
någonstans mellan Torsby och Klar
älven.

Älggroparna förekommer antingen 
enstaka eller flera i rad, s. k. fångst- 
gropssystem. Det är på de tallbevuxna 
sandhedsmarkerna utefter Oreälven 
mellan Orsasjön och Skattungen de 
huvudsakligen finns. Där finns sam
manlagt 26 fångstgropssystem och ett 
antal enstaka liggande fångstgropar. 
Dessutom finns ett litet system på 9 
gropar öster om Oreälven nära grän
sen till Ore sydväst om Skålbygge.

Nu kommer våren - 
då behövs

solglasögon
med Polaroid e ller optiska glas. 
Nya piffiga modeller.

(V le k .  T jh ö tb tp  M
UR X}. O P T I K  2}- G U L D

-  Legitimerad g lasögonoptike r -

Det längsta systemet, 2.600 m långt 
och bestående av 67 gropar, finns sö
der om Oreälven. Det börjar vid 
kalkbruket i Kallholn och löper sedan 
åt sydväst för att sluta i höjd med 
Hedens bystuga.

En fornlämningstyp, som är av in
tresse kanske främst för de traditio
ner som finns 'knutna till en del av 
dem, är offerkasten. De kallas även 
offerstackar. I Orsa finns sju offer
kast registrerade, men tyvärr är bara 
ett bevarat, övriga är borttagna, i de 
flesta fall i samband med vägbyggen. 
Samtliga ligger eller har legat vid 
gamla fäbodvägar. Det som finns be
varat ligger mellan Orsbleck och Enå- 
bergs fäbod. Platserna för de övriga 
har med ganska stor säkerhet kunnat 
fastställas. Flera i dag levande perso
ner minns dem väl, och en del av de 
äldre har också varit med om att 
lägga kvistar på dem vid färd till 
eller från fäbodarna.

Som fornlämning betraktas också 
de trefaldighetskällor, som man förr 
brukade besöka på trefaldighetsafton. 
Man drack av källans vatten, som i 
många fall var järnhaltigt, och som 
ansågs ha en gynnsam inverkan mot 
allehanda krämpor. Detta källdric- 
kande torde ha sitt ursprung i de of
ferkällor som brukades under heden 
tid. I en del trefaldighetskällor har 
man bevisligen offrat mynt. I en av 
Orsas sju registrerade trefaldighets
källor, en igenväxt källa vid Sund- 
bäck, har enligt traditionen mynt 
kastats som ”betalning” för det vat
ten man tog. Sannolikt har sådana 
här myntoffer förekommit vid andra 
av Orsas källor. Källorna är i de fles
ta fall i mycket gott skick och har 
bra vatten.

Under 1968 började man vid in
venteringen i Ore att mera konse
kvent registrera fäbodarna. I år har 
detta fortsatt inom Orsa såsom ett led 
i försök med bebyggelseinventering. 
Vid beskrivningen av fäbodarna har 
eftersträvats att ge en någorlunda 
klar bild av nuläget. Sålunda har no
terats antalet byggnader och typer 
av sådana, vegetationstillståndet och 
eventuellt förekommande fäboddrift. 
Av något över hundra fäbodar har 
nittio besökts och beskrivits. De som 
saknas har antingen övergått till fast 
bebyggelse, ex. Hornberga, Tallhed, 
Torsmo m. fl., eller också har de helt 
enkelt inte kunnat återfinnas av in- 
venteringsmännen, även om dessa på 
ett ungefär vetat inom vilket område 
de bör ha legat. Var har t. ex. fäbo
darna Lisskogberget, Rosendal, Svarf- 
hol och Plump legat? Om någon i
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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, Wailboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

för industri, bygge och jordbruk

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

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

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

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

REKOMMENDERAS!

Tel. 440 01

G U M M I- 
verkstad
•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin
•  O ljor

Orsa
Ringcentral
A lf  Andersson

Tel. 403 55

läsekretsen vet, så hör av sig till un
dertecknad.

Utöver ovan nämnda fornlämning- 
ar har åtskilligt annat registrerats. 
Dit hör exempelvis naturföremål, till 
vilka åldriga namn, sägner, bruk el
ler traditioner är knutna. För att ta 
några exempel ur högen kan nämnas 
offerstenen i Skattungbyn med vid
hängande björk, offerstenen ”Liss- 
morhällan” i Viborg, Effermyren, Ef- 
fertomt, ”Jättens fotspår” i Skräd- 
dar-Djurberga, Rissuhällan vid Finn
sjön m. fl. Vidare har registrerats ett 
par minnessstenar över Orsa kompani, 
Orsa skans, slipstensgruvorna, bru
ken Bäcka och Fredshammar, flera 
gamla odlingar med namn, några av
rättningsplatser m. m.

Totalt finns inom Orsa cirka 590 
enstaka fornlämningar, vilka anting
en åtnjuter skydd enligt fornminnes- 
lagen eller är av sådan art att de bör 
uppmärksammas ur fornminnesvårds- 
synpunkt. De är fördelade på i runt 
tal 400 lokaler.

Som angivits i rubriken är avsikten 
med denna artikel att ge en översikt
lig sammanfattning av resultatet av 
årets fornminnesinventering. Att me
ra detaljerat gå in på olika fornläm- 
ningstypers ursprung, utseende, sprid
ning och lokalisering i socknen skulle 
i det här sammanhanget föra för 
långt. Undertecknad har för avsikt 
att i senare nummer av tidningen ta 
upp speciella fornlämningstyper och 
då mera noggrant gå in på ovan
nämnda detaljer.

Till sist vill Riksantikvarieämbetet 
rikta ett varmt tack till alla de många 
orsabor, som under inventeringsarbe- 
tet hjälpt till med tips och anvisning
ar om fornlämningar. Utan deras in
tresserade medverkan hade säkert re
sultatet av inventeringen inte blivit 
så gott.

O lof Löthman

Det var p å  den tiden Förts, fr. sid. 5

dodå warm ärdi ö tenk att o wa god 
fast o wa ojesin.

Dö e add runni fälut do bar o dric
ka inni ladi sö wa tom do, ö eld dric
ka uppi jett stånfat. Se to o in jenå 
kwidkruku ö add nidi litä jast ö steld 
e uppo kallspisn. Um noti add e jesi, 
sö nu war e fälut ö gwött tä dricka. 
Wen dag add wi jenå drickskruko mi 
wöss böto slåttn. I glämer aldri åv 
goddricka sö mennå brugged fösto su- 
mårem innå wi birdumo puta ö slå. 
E ärd jenå särstjilda tid til ö kum 
aldri att.

Kerstin Masser

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

Heiinackorderingar - Middagar 

Begravningskaffe

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wailboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

ir  Gynna 

-k  Skoltidningens 

★  annonsörer!

ANLITA VVS- 
FACKMAN NEN

r  W ESSTRÖMS
rö r led n in g s  ab  

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt
AVSKED

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

N Y REK TO R
En arvodestjänst som studierektor 

för vuxenutbildningen i kommunen 
har inrättats. Skolstyrelsen har på 
tjänsten förordnat handelslär. Siv 
Rehn för vårterminen 1970.

TRE O RD IN A RIE LÄRAR
TJÄ N STER

på Orsaskolan har ledigförklarats. 
Adjunktstjänsten i tyska och franska 
söks av två lärare, yrkesvalslärar
tjänsten har tre och gymnastiklärar
tjänsten fyra sökande. Handlingarna 
har insänts till Skolöverstyrelsen för 
meritvärdering, varefter skolstyrelsen 
har att upprätta förslag. Sedan blir 
det länsskolnämnden som väljer.

I H A N SJÖ  FOLKSKOLA 
ska lokalerna omdisponeras. Lärosa
len och tillhörande tambur närmast 
lärarrummet ska bli bokrum, mate
riel-, arbets- och grupprum. I stället 
blir nuvarande bokrummet klassrum 
för åk 5— 6. Genom åtgärden får man 
lärare och läromedel mera samlade, 
vilket är en stor fördel, inte minst i 
dagens skola, där vi får alltmer av 
materiel och apparater.

B-FORM  I A-SKOLORNA?
Diskussionen om denna länsskol- 

nämndens ”nya giv” tycks vara liv
lig både bland lärare och föräldrar. 
Jag får ofta förfrågningar om saken. 
Jag har bara att meddela, att skol
styrelsen enligt beslut den 26 nov. be
gärt förhandsbesked av länsskolnämn
den. Något svar på vår skrivelse har 
ännu ej kommit.

Enligt skolstadgan må jämsides med 
Aa-klasser anordnas Bb-klasser i syf
te att nedbringa antalet klasser. An
ordningen är alltså inte på något vis 
”olaglig”, som någon menat. Jag hål
ler också styvt på att resultatet i en 
Bl-klass inte blir sämre än i en A- 
klass. Det var ju någon av de stora 
”skolprofeterna”, som för några år 
sedan föreslog, att endast Bl-klasser 
skulle få förekomma i grundskolan. 
Därigenom skulle grundskolans idéer 
och arbetsmetoder bättre slå igenom. 
Man skulle tvingas till gruppunder
visning o. s. v.

Men — och det är verkligen ett 
stort men — det värsta är att kunna

Upplaga 1.600 ex.

övertyga föräldrarna om Bl-skolans 
förträfflighet. De tror oftast, att en 
A-klass ger mycket bättre resultat. 
Och därmed är allt upplagt för mer 
eller mindre öppen strid eller i bästa 
fall missnöje. Om länsskolnämnden 
föreskriver, att i Kyrkbyns skola ska 
finnas en klass åk 5, en klass åk 6 
och en klass åk 5— 6 (Bl-form) i st.f. 
två 5 ror och två 6:or, vilka barn ska 
sättas i Bl-klassen? Vilken princip ska 
man följa? Vem ska välja ut? Vår för
ra inspektör var tydligen på det klara 
med dessa svårigheter, då han mena
de att B-klasser inte skall förekomma 
i A-skolor i andra fall än då lokal
brist tvingar fram en sådan organisa
tion. Två höga herrar i SÖ var också 
med, då saken diskuterades, och de 
var också av samma mening. Men nu 
har vinden alltså vänt sig.

Saken har också en annan sida. En 
hel del lärare riskerar att bli överta
liga. Det är inte roligt att behöva sä
ga upp lärare före 1 april, när vi in
te exakt vet, hur det blir med lärar- 
behovet till nästa läsår.

REALEXAM EN
Den muntliga realexamen ersättes 

också i år av ett examenssammanträ- 
de, som hålles fred. den 15 maj.

VÄ RM EK O PIERIN G S
APPARATER

har nu anskaffats också till alla mel
lanstadieskolor. Arbetsprojektorer har 
vi även fått i alla skolor.

SKOLFILM FÖREN IN GEN  
har vid årsmötet i styrelsen omvalt 
hrr Knut Edmarker, Orsa, och Bertil 
Wenngren, Ore. Ny ledamot är skol- 
styr. ordf., Sören Kratz i Ore. ö v ri
ga ledamöter är ämneslärare Karl- 
Erik Lindgren, Våmhus, och rektor 
Hj. Hedman, Orsa.

Verksamheten har som vanligt va
rit livlig även under senaste året. Tre 
nya filmer har inköpts. Totala anta
let filmer är nu 116. Antalet filmlån 
har varit 704, varav 559 till Orsa, 97 
till Våmhus och 48 till Ore. Arkivet 
skötes fortfarande av tillsynslärare 
Gustav Montelius.

H j. H -n

V Å R N Y H E T E R
i dam- och herrskodon 
inkomna . . .

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1970

Resultat av

julpristävlingen
De tolv ängsblommorna, som av 

tecknaren placerats på fel stjälkar, 
borde väl kunna kallas med följande 
namn:

A. humle-vicker,
B. hund-krage,
C. brud-blomster,
D. käring-käx (eller -loka),
E. kråk-borste,
F. tran-hov,
G. vit-klöver,
H. blå-tand,
I. häst-fot,
J. röd-sippa,
K. präst-klocka,
L. katt-bär.

Bland det tjogtal lösare, som pre
senterat en korrekt lösning, hade föl
jande turen att tilldelas priser:

1. Anna Björnebo, Hansjö, 2. Lili
an Hanser, Orsa, 3. Anna Bengtar, 
Lindänget, 4. Karin Johansson, Orsa, 
5. Anna-Greta Pehrs, Gustafs.

O R S A  S K O L T I D N I N G
Nr 162 — 19 mars 1970 

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

Red. Christina H je lte , te l. 412 65 
Postgirokonto 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.

Pris kr. 1:25.

Teckning: Gojan J o s e f i n a  av

Carina K lockar, 
åk 4


