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ORSA SKOLTIDNING

Han sände sin son —  FÖR ORSA SKOLTIDNING AV PASTOR KARL HÅKANSSON —

” Över dem som ho i dödsskuggans land 
skall ett ljus skina klart”

För några år sedan fick jag se en 
Kristusbild, som var märklig i sitt slag. 
Den är gjord av en korean, som heter 
Gwang Hyulc Rhree. Bilden är framställd 
genom att konstnären har skrivit hela 
Nya testamentets text på engelska i tusch. 
Genom att göra bokstäverna magrare 
eller fetare har han fått fram ljusa och 
mörka ytor och könturer. Det tog ho
nom två år att fullborda detta arbete, 
och han säljer tavlan till förmån för den 
kristna söndagsskolverksamheten i Syd
korea. Kristusgestalten symboliserar Or
det, som träder fram ur orden i Nya 
testamentets text. Runtom Kristusgestal
ten ser man 27 små änglar, som symboli
serar Nya testamentets 27 böcker, vilka 
alla framhäver Kristus. Texten kan lä
sas med blotta ögat, om man har god 
syn. Jag tyckte tavlan var så märklig, 
att jag omedelbart beställde den och 
lät rama in den, och vi har den i vårt 
hem.

Den stora högtid, som återigen när
mar sig, bär budskap till oss om Nya 
testamentets Kristus. Han är mänsklig
hetens största tillgång. Han är Guds 
svar på människornas längtan. De hade 
länge famlat i mörker och dödsskugga. 
I mörkret har vi svårt att klara oss. Vi 
behöver ljus. Då jag sysslade med den

na betraktelse en kväll, slocknade plöts
ligt det elektriska ljuset. Det var ström
avbrott. Jag satt i mörker vid mitt skriv
bord och kunde ingenting uträtta. Om 
jag skulle kunna fortsätta mitt arbete, 
måste jag få ljus. Så befann sig världen 
i mörker, innan Kristus kom. Det var 
dödens mörker, och vi var dömda att 
förgås. Då sände Gud sin Son till vår 
räddning. Han är världens ljus och livets 
källa. Gud kom i människogestalt för att 
hjälpa. Men vi bestämmer själva, om vi 
skall ta emot hans hjälp. Vi kan för
kasta den. Vi har elektriskt ljus installe
rat i våra hem, men om vi skulle vägra 
att koppla till strömmen, förblir vi i 
mörker. Och vi kan dö vid randen av 
en källa, om vi inte dricker av dess vat
ten. Så kan vi också förkasta det ljus 
och det liv, som bjudes oss genom Kris
tus. Gud har åtagit sig vår sak, och han 
har resurser till det. Då borde vi inte 
tveka att ta emot, vad han bjuder.

Då vi i juletid påminnes om barnet i 
krubban, har vi anledning att undra, om 
det kan vara något sällsynt med det. 
Det barnet åtnjuter ju en öm moders 
vård som många andra barn. Och att 
det gjorde sitt inträde i denna värld 
under enkla och hårda villkor, är det 
inte ensamt om. Många har mött en 
kall och hård värld. Ändå är detta barn 
olikt alla andra barn. Det är enastående

i släktet. Det tillbedes genom årtusenden. 
Det hör samman med, att det barnet är 
Guds enfödde Son, människornas Fräl
sare.

Kristus kom i världen och delade vå
ra villkor. Han som var rik steg ner till 
oss i vår fattigdom för att kunna lyfta 
oss till högre plan och göra oss rika. Han 
blev vårt enda hopp. Vi kan aldrig pej
la djupet i Guds frälsningsplan. Vi kan 
inte med vårt förstånd fatta hur krub
ban i Betlehem kunde bli en plats för 
tillbedjan och korset på Golgata bli fräls
ningens symbol. Bädden på strå vittnar 
ju om fattigdom, och korset är smädel- 
sens och vanärans tecken. Att barnet, 
som föddes i Betlehem, blev vår Frälsare 
genom att dö på ett kors beror enbart 
på att han var Guds Son och att det 
som skedde ingick i Guds frälsningsplan. 
Detta får vi nu omfatta genom tron. 
Tusenden och millioner människor har 
också erfarit evangeliets sanning och ge
nom tron på Guds verk i Kristus för 
oss blivit befriande från syndens fördärv- 
bringande makt. Den som gjort den er
farenheten har sann julglädje. Kristus 
har gjort denna glädje möjlig för oss 
genom att han kom till vår mörka jord 
och segrade över mörkrets makt. Det 
uppdraget kunde ingen annan än han 
utföra. Därför var han ensam i sin kamp, 
men han vann seger. Och vid den se
gern fäster sig inget annat våld, än vad 
brottsliga händer tillfogade honom själv. 
Så omgives också hans rike i dag av en 
glans, som aldrig bleknar så länge en 
syndare behöver försoning och frälsning.

När änglasången ljöd i Betlehems nej
der den första julnatten, strålade ljus 
mitt i mörkret. Förbryllade herdar lyfte 
sin blick mot ljuset och lyssnade till 
sången, som handlade om ära till Gud 
i himmelen och frid på jorden bland 
människor. När Gud får äran, får män
niskorna frid. De flesta går miste om 
friden, därför att de vill ha äran själva 
i stället för att ge den åt Gud. Herdarna 
tog budskapet på allvar och skyndade till 
stallet, där de upplevde budskapets san
ning. Därför kunde de vända tillbaka 
till sina uppgifter med lovsång i hjärtat. 
Den sången skall ljuda fulltonigt från en 
oräknelig skara i Guds himmel en gång. 
Det blir, när Kristusgestaltens härlighet 
skall bryta igenom i sin fullhet och det 
mål är nått, som han syftade till, när 
han trädde fram i Ordet. Det höga syf
tet: Människors frälsning.

Nästan för bra
blev resultatet av försäljningskampanjen i samband med förra numret. T id
ningarna såldes nämligen med sådan fart, att det var nätt och jämt att 
Johannes Hasmats hann få  några med för att skicka till L iperi som han lovat 
sina vänner elär. Och i förrådet på Skolkontoret ligger endast en tunn liten 
hög för framtida bruk. Så. nummer 3/1970 kommer att bli ett rart nummer 
med tiden. Spar det, ni som har det! Och de som gjorde arbetet var framför 
allt eleverna i Digerbergets skola. Och då först och främst L E IF  UHLAS, 
åk 5, ANNELI SN ITT , åk 5 och ÅSA STENBERG, åk 3, som vid det här 
laget redan fått sina belöningar.

Vem som skall bli bästa försäljare av julnumret tävlar eleverna i Kyrkbyn 
om. Eftersom det är en stor skola och ett stort kundunderlag har vi låtit 
trycka en större upplaga än vanligt. Vi hoppas att många vill ha tidningen 
och att ingen skall behöva bli utan!

God Jul!
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Orsa Skoltidning har i och med detta 
nummer fullbordat sin 40: de årgång. 
Det var på vintern 1931, som det första 
numret kom ut på initiativ av ”lärare 
och lärarinnor inom Orsa lärarekår”, 
som det står i anmälan. Man såg syftet 
med tidningen som en önskan ”att be
främja skolan i dess arbete, utvidga och 
befästa kännedomen om hembygden och 
införa meddelanden och notiser från 
skollivet.” Ingen trodde väl då, att tid
ningen skulle bli så långlivad och inte 
heller att den skulle vinna sådan upp
skattning och faktiskt bli något av en 
kulturinstitution i vår bygd, om nu en 
redaktör och part i målet vågar formu
lera sig så.

Tidningen har under årens lopp inne
hållit varierande stoff, i enlighet med 
intentionerna dock främst med anknyt
ning till skola och hembygd. Medarbetare 
har varit sockenbor, hemma och i för
skingringen, lärare, föräldrar, prästerskap 
och ”kommunalgubbar”. Och så natur
ligtvis skolbarnen själva.

Uppskattning kan vara svår att mäta, 
men när man bläddrar i gamla årgångar 
kan det inte hjälpas att rubrikerna 
”Från skolbänken” och ”När vi sitta i 
vår bänk” lockar på ett alldeles sär
skilt sätt. Jag tänker därför låta den här 
tillbakablicken kretsa kring barnens be
rättelser. Försöka följa hur ”tidens gång” 
avspeglar sig. Hur samhällets förändra
de villkor och värderingar omedvetet 
kan komma till uttryck. Samtidigt blir 
bläddrandet i de tidigare årgångarna 
onekligen något av en ”sentimental jour- 
ney” för en gammal flicka.

Kanske behöver man förresten inte 
vara så gammal för att ha den upplevel
sen. Jag tänker på den gången för något 
å.r sedan, när de samlade årgångarna 
skulle skickas till bokbindaren, och ett 
antal skäggiga unga män låg på magen 
på golvet en hel söndagseftermiddag och 
sorterade tidningar. Det blev många gla
da skratt, många ”titta här” och ”minns 
du” och ”vart tog han/hon vägen”, in
nan tidningarna äntligen kom i rätt ord
ning. Kanske ligger något av tidningens 
värde just i detta, att den speglar en 
så begränsad värld? Detta låter kanske 
illa i de stora perspektivens tid, men 
människans behov av att känna igen sig 
är nog något ganska fundamentalt, och 
kanske kan det vara ett skäl till att tid
ningen kunnat fortleva i 40 år och för
hoppningsvis skall komma att bli ännu 
äldre.

Men nu till åren som gått.
1932 skrev en flicka som hette Dagmar 

Johansson en uppsats kallad Barndoms

minnen, som vore värd att återge i sin 
helhet, då den på ett så underbart fint 
och enkelt sätt beskriver en verklighet, 
som ligger så nära och ändå så långt 
bort. Familjen bodde vid den tiden på 
Orsa finnmark. Här är ett utdrag ur 
den uppsatsen.

”En vinter, när pappa var i skogen 
och körde timmer, och mamma och An
na Björk stämplade och lade opp, skulle 
jag också köra en häst. Då fick jag 
sätta på mig byxor och rock. De kallade 
mig för Lars. Då blev jag mycket ond 
och ville aldrig mer ha byxor. En kväll, 
när vi skulle fara hem från skogen, skul
le jag sitta ensam på kälken efter hästen, 
som jag körde. Pappa åkte före. Då ram
lade jag av och fastnade i en krok. Jag 
låg där och släpade efter kälken och 
sade inte något. En annan gång högg 
jag av pekfingerändan, när jag skulle 
hacka halm till koma. Jag gick in i 
ladugården och höll fingret i en vatten
skopa. Jag var aldrig otålig då.”

1934 befinner vi oss fortfarande i fly
gets barndom. Eric Borén berättar.

”En dag förkunnades det med fet stil 
på alla samhällets annonstavlor att det 
stora flygplanet Silver-Wings skulle kom
ma vilken dag som helst. Man väntade 
och väntade, men ingen maskin kom. 
Aten en måndag hördes från morahållet 
ett ihållande surr. Det var den stora 
motorfågeln, som kom svävande på sina 
silvervingar.”

I fortsättningen får vi veta hur han 
hade den stora turen att få följa med 
på en flygtur, under vilken han hade 
”som medpassagerare sådana kända per
soner som Boggen och Sturken, vilka från 
sin upphöjda plats särskilt lägga märke 
till brandstationen!”

Hur några småflickor kan uppleva en 
helt vanlig vinterkväll beskriver Britta 
Simonsson i den här uppsatsen också 
från 1934.

”En kväll skulle jag och Anna-Lisa 
till Brittes och köpa lampolja. När vi 
köpt lampolja, följde Karin oss hem, 
och då hon skulle gå hem, följde vi 
henne på väg. Det var fint månsken, och 
stjärnorna tindrade klart. Jag såg pol
stjärnan. När vi kommo till Örns gär- 
desgård, sade Karin, att vi skulle sätta 
oss där, och det gjorde vi. Vi satt och 
sågo på norrskenet och pratade. När vi 
suttit där en stund, hoppade vi ner, 
gjorde kullerbyttor och hade roligt. Och 
så gingo vi hem.”

Hans Svan hade scharlakansfeber, in
nan han började skolan och berättar om 
det när han gick i andra klass 1936. Då 

Forts, å sid. 14.

Julklappar
Hattar och mössor, garn, 
handarbeten, modeartiklar

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

förslag till 
julklappar som 
kostar under 
20:- kronor

Fingervantar 6-, 75 pr par 

Sporthandskar
i vinylnappa, 9:75 och 14:75

Hängslen 9:75

Strumpor med frottésula 
4: - pr par, 3 par 11: 50

Mönstrade henkläder
långa ben 10: 25 

D:o  knälånga 9: 25

Skidb enkläder 16: - 
HerrtrOSOr 8:75, 12:75, 13: 75

N äsdu kar  i halvdussin
förpackningar, 8:75, 10:-, 15:- 

Frottésockor 4: 50, 2 par 8: - 

Yllescarfs från 8:- 

Sport- och arbetsskjortor
i flanell 13:50

Dagskjortor i flanell 9: 75 

Slipsar från 12:75 

Skjortfodral 1 7 : -  

Manschettknappar fr. 5> par 

Livremmar  från 7:- 

Askkoppar  i stål. 2 st 11:25 

Halssmycken från 12:25 

Slipshängare 3:25

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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Förhistoriska gravar i 
Orsa socken av Olof Löthman

Julen nalkas. . .
Massor av  trevliga julsa
ker och lämpliga klappar!
Orsa Tobaks- 
& Pappershandel
Tel. 402 38

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

tionsbilen!

Alltid bra, begagnade 
bilar i lager

BERG LÖ FS BIL AB
Tel. 404 57, 407 20

Under förhistorisk tid, dvs. tiden före 
kristendomens införande i vårt land, torde 
bygderna kring Siljan och Orsasjön ha 
tillhört de karga utmarkerna i det sven
ska kulturlandskapet. Ett belägg härför
—  och ett mycket gott sådant —  är fö
rekomsten av de dokument, som ger vå
ra arkeologer möjligheter att 'läsa ut” 
värdefulla fakta om de förhistoriska män
niskornas livsbetingelser. De dokument 
som avses utgöras av fornlämningar be
stående av gravar och boplatslämningar. 
Någon lokalpatriotisk läsare tycker kan
ske, att det inledande påståendet ej 
stämmer. Vi har ju ändå gravhögarna 
på Sollerön och en del rösegravar runt 
Siljan och Orsasjön. Detta är nog riktigt. 
Men man skall i sammanhanget ha klart 
för sig, att fornlämningstätheten i om
rådet —  och i Dalarna som helhet för
resten —- är mycket låg. Under Riks- 
an tikvarieämbetets fornminnesinventering 
i Dalarna har hittills endast ca 550 gra
var registrerats. Ämbetet räknar med 
att det totala antalet kommer att stanna 
kring ca 800. Om man ställer det antalet 
i relation till inventeringsresultaten i me
ra centralt belägna landskap finner man, 
att fog för påståendet föreligger. För att 
ta några exempel på fornlämningstäta 
landskap, vilka tillika får betraktas som 
kärnlandskap i det förhistoriska kultur
samhället, kan nämnas Uppland 
(134 53 2), Södermanland (90 348), Små
land (42 019), Västergötland (27 708), 
Östergötland (35 106) och Gotland 
(31012). Totalt är hittills närmare en 
halv miljon forngravar registrerade i 
landet som helhet. Ett ytterligare under
strykande av påståendets riktighet lig
ger i det faktum, att gravarna i de forn
lämningstäta landskapen ofta äger en 
helt annan monumentalitet och har ett 
betydligt större och mer varierat fynd
innehåll än de gravar, som finns vid 
Siljan och Orsasjön. Man kan nästan 
säga, att dessa gravar i allmänhet —  hö
garna på Sollerön möjligen undantagna
— ger ett torftigt intryck.

Om nu gravarna ger ett torftigt in
tryck, levde då också folket som begravde 
sina döda i dessa gravar under torftiga 
förhållanden? Det är kanske svårt att 
entydigt besvara den frågan. Enligt ar
keologernas uppskattning har gravarna 
anlagts någon gång under järnålderns 
fem eller sex sista århundraden. Grunden 
för välståndet var då i första hand åker
bruk och boskapsskötsel. Därav följer att

människorna i de utpräglade åkerbruks- 
landskapen rimligtvis hade mera av det
ta livets goda än folket i de skogrika 
och på odlingsbar mark utarmade land
skapen. Järnåldersfolket runt Siljan och 
Orsasjön får nog anses ha varit ett fat
tigt folk jämfört med exempelvis folket 
boende i mälarlandskapen och Götaland.

När det här talas om det fattiga fol
ket vid Siljan och Orsasjön, får man 
inte heller glömma, att det fanns andra 
faktorer än brist på åkerjord som spe
lade in. Man kan bl a. peka på ett bist
rare klimat och på svagt utvecklade 
kommunikationer. I  landets sydligare 
itndskap hade man bättre kontaktmöjlig
heter med folken på andra sidan Öster
sjön. Dessa kontakter gav många im
pulser, som säkert berikade människor
nas levnadsförhållanden. Ett litet men 
dock uppsving i det här avseendet torde 
ha ägt rum här uppe under järnålderns 
sista århundraden i och med den upp
blomstrande primitiva järnhanteringen 
och den i samband därmed etablerade 
handelskontakten med Norge.

Man får anta, att under järnålderns 
sista århundraden —  liksom tidigare —  
jakten och fisket spelat största rollen 
som näringsfång för folket i Orsa. M öj
ligen kan den talrika förekomsten av 
älggropar i socknen vara ett bevis här
för. Tiden för älggroparnas användning 
bakåt i tiden känner man ej. I 1200- 
talshandlingar finns de dokumenterade, 
och ingen behöver bli beskylld för att 
fantisera, om han eller hon anser att 
dessa fångstgropar varit i bruk tidigare. 
—  Vid sidan av jakten och fisket före
kom säkert ett begränsat åkerbruk samt 
primitiv järnhantering.

Orsagravarna är -— liksom de allra 
flesta gravarna i Dalarna för övrigt —  
knutna till sjöar eller vattendrag. Vid 
tre av Orsas sjöar —- Orsasjön, Skatt
ungen och Emåsjön -— har gravar re
gistrerats. Det totala antalet kända och 
säkra gravar är 36. De är fördelade dels 
på fyra gravfält och dels på enstaka 
förekomster. När arkeologerna talar om 
gravfält, avser de en samling om minst 
fem gravar inom ett relativt begränsat 
område. Samtliga fyra gravfält är belägna 
på Orsasjöns östra sida (se karta 1 :a,b, 
d,e). Av de enstaka förekomsterna finns 
en vid Lindängets herrgård, en ett stycke 
söder om gravfält b (se karta l :c ) ,  en 
i skogen öster om Vattnäsvägen nära 
Mora rå, en ca 200 m väster om Tors-
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movasslans mynning i Skattungen och 
en på en udde vid södra stranden 
av Emåsjön strax söder om det sanka 
område, som kallas ”Helvetesbotten”.

De gravtyper som förekommer är ro
sen och stensättningar. En av gravarna 
vid Lindängets herrgård har möjligen 
varit en hög. Av denna återstår nu 
strängt taget inte mer än själva botten
skiktet, som består av större och mindre 
stenar, av vilka en del torde vara av 
sekundär art, dvs. påförda graven i sen 
tid. Bottenskiktet har tjänstgjort som 
ladugrund. Talrika gravfynd av järn har 
gjorts, av vilka en del förvaras på Sta
tens historiska museum och en del är i 
privat ägo (se f.ö. Orsa, en sockenbe
skrivning 1). Den andra graven, som 
var ett röse, låg i trädgården, där nu en 
springbrunn finns. När röset bottogs hit
tade man en knippa små pilar.

Det största gravfältet (karta 1 :b och 
karta 2) ligger på en mot NNV utskju
tande udde söder om Bredåviken. Del 
ligger på krönet och norra slänten av 
en moränrygg med gles barrskog. Grav
fältet är ungefär 100x60 m stort och be
står av 14 runda stensättningar samt en 
stensträng. Stensättningarna, av vilka de 
största har rösekaraktär, är 2,5— 6 m i

diameter och 0,2— 0,8 m höga. Några 
av dem är mycket små och låga och 
svåra att se. En av de största stensätt
ningarna är ganska kraftigt skadad i sitt 
centrala parti. De på karta 2 streckade 
gravarna är ytterligt osäkra. Endast en 
undersökning av dem kan ge svar på 
frågan, huruvida de är gravar eller inte. 
Den på karta 2 med a markerade sten- 
sättningen skulle möjligen kunna tolkas 
som en husgrund, men sannolikt är det 
fråga om en delvis förstörd grav. Sten
strängen (karta 2:b) är 21 m lång, 
0,5 —  1 m bred och 0 ,1 — 0,4 m hög. 
Stensträngar 'ir vanliga på Gotland ocl 
Öland, men de förekommer ej sällan 
även på fastlandet. Man har tolkat dem 
på olika sätt —  som nedrasade sten- 
hägnader, rester av förskansningar och
—  på Gotland —  som stigar över sump
marker (O.Almgren, Våra minnesmär
ken från hedenhös). Man finner dem 
också ibland i anslutning till järnålders- 
gravfält, och det har därvid visat sig, 
att de leder från gården —• boplatsen 
till dess gravfält, vilket enligt arkeolo
gerna måste ha haft någon viss betydelse
—  en ännu så länge oklar sådan.

Norr om Bredåviken (karta l:a ) lig
ger ett mindre gravfält bestående av ett

GOD JU L  önskar

Liljas
Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

M aja-Greta H O LTIN G

Tomtetips med kvalitet

l/% Å a t e s s ö f p s
TEL.  4 0 0 2 1  O R S A

PHILIPS  
Kasett-Spelare 

N 2205

N 2205 är aveedd för både nät- 
och batteridrift och lämpar sig 
därför utmärkt för både hemma
bruk och för resor eller konfe
renser. Den är försedd med tan
genter och mycket lätt att manöv
rera.

Svälas Radio TV
Kyrkogatan 8 ■ Tel. 413 50 

Auktoriserad Radio- och TV-service
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större röse och fyra små stensättningar. 
I gravfältet ingår även en husgrundslik- 
nande anläggning och sannolikt också en 
stensträng.

Ytterligare två små gravfält om var
dera fem stensättningar ligger söderut 
efter Orsasjön (karta l:d  och e). Gra
varna är 2,5— 6 m i diameter och ganska 
låga, varför de kan vara svårupptäckta.

Den enstaka förekomsten öster om 
Vattnäsvägen nära Mora rå består av 
två låga och flacka stensättningar, 4 
resp. 6 m i diameter. Den minsta har 
ganska tydlig kantkedja men är tyvärr 
kraftigt skadad i mitten.

Graven vid Skattungen är en rund 
stensättning, 7 m i 'diameter och 0,4 m 
hög, med fyllning av huvudstora stenar. 
I södra kanten syns en antydning till 
kantkedja. Graven har ett vackert läge 
ca 15 m från stranden.

Den sista i raden av forngravar som 
registrerats i Orsa är den vid Emåsjön. 
Det är här fråga om en röseliknande 
stensättning av järnålderstyp. Den är 
4 m i diameter och 0,4 m hög med sten- 
fyllning, som delvis ligger utkastad 
N-NNV om densamma. Den är belägen 
3,5— 4 m över nuvarande vattenlinjen 
och på uddens högsta punkt.

Emåsjögraven får väl anses en smula 
märklig med tanke på det isolerade lä
get. Den ger knappast upphov till tan
ken att bosättning skulle ha förekommit 
på platsen, då denna del av Emåsjöns 
stränder hör till de mera ogästvänliga, 
till skillnad mot exempelvis delar av 
sjöns norra strand. Graven ligger intill 
en numera knappast skönjbar gångstig, 
vilken torde markera sträckningen av 
den gamla pilgrimsvägen upp mot Lill- 
liärdal och Norge. Denna sträckning 
var förmodligen en allmänt använd färd
led.

Vilken händelse som föranlett gravens 
tillkomst lär vi aldrig få säker kunskap 
om. Sannolikt är det väl så, att någon 
vägfarande avlidit på platsen och be
gravts på stället så att säga. Detta för
farande torde ha varit vanligt, när man 
befann sig ute på expeditioner långt 
från hembygden och dess begravnings
plats. Det intressanta med den här gra
ven är, att det, såvitt undertecknad kun
nat erfara, är den enda av Orsas forn
gravar, om vilken antydningar till tra
ditioner, som skulle kunna anknytas till 
graven, finns. Herr Anders Persson 
Häätäärainen, Näckådalen, har berättat, 
att den intilliggande Emåsjöns fäbod 
skulle ha upptagits på 600-talet av två 
finska familjer, vilka skall ha bragts om 
livet av de beryktade rövare, som hade 
sitt tillhåll i Rövarbergsgrottan. Herr 
Persson menade, att ett samband mel-

Karta 2. Skala 1:1000.

lan detta dåd och graven kanske före
låg. -—- En antikvarie Hallström har 
uppgivit, att det vid Emåsjön skall fin
nas en plats, där två karlar slagits ihjäl. 
Kanske också den traditionen kan sam
mankopplas med graven.

Som tidigare sagts är graven vid Emå
sjön av järnålderstyp. Men då vi vet, att 
det i många isolerade delar av vårt land 
rådde vad man skulle kunna kalla för
dröjd hedendom, finns det ingenting som 
säger, att inte graven vid Emåsjön kan 
ha anlagts senare än järnålderns slut 
omkr, (1060). Den kan mycket väl ha 
kommit till under tidig medeltid.

Utöver de här redovisade registrerade 
lokalerna med forngravar finns ytterli - 
gare några lokaler, som under invente- 
ringsarbetets gång drog uppmärksamhe
ten till sig och som kan misstänkas vara 
forngravar, Det gäller dels fyra odlings- 
rösen ca 250 m SSV om Kungshaga och 
dels ett odlingsröse vid gården Lunden. 
Dessa odlingsrösen kan innehålla bottnar 
till gravar. Deras lägen och form tyder 
på detta. Man kan f. ö. jämföra med 
Lindängets gravfynd, vilka torde ha 
framkommit i liknande rösen. —  Väster 
om gårdarna på Näset finns en mycket 
misstänkt lokal med fem små, oregel
bundna stensättningsliknande lämning

ar. Tyvärr kan inget säkert sägas om 
vare sig dessa lämningar eller de nämn
da odlingsrösena förrän en ordentlig un
dersökning gjorts.

Till sist bör sägas, att den fornmin
nesinventering som genomfördes 1969 syf
tade till att om möjligt få fram det mes
ta möjliga i fornminnesväg. Då Orsa 
är en till ytan stor socken och då resur
serna inte medgav en fininventering av 
hela socknen utan endast av de mera 
fornlämningskänsliga områdena, är det 
naturligt att vänta sig, att nya fynd 
kommer i dagen. Enstaka sådana har 
också gjorts efter inventeringen -—- dock 
inga forngravar. Många flera forngra
var än de 36 kända måste dock finnas 
—- eller ha funnits. En del är förstås 
bortodlade eller förstörda på annat sätt. 
Men andra åter måste ju finnas kvar, 
även om de kanske är mycket svåra att 
hitta. Säkert finns mycket än att upp
täcka för dem som har intresse för så
dana här saker.

Olof Löthman

★  Gynna
★  Skoltidningens
★  annonsörer!
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Musikskolan
Det är dags att komma med de sed

vanliga sammanställningen över instru
mentens fördelning bland musikskolans 
elever. Men först några kommentarer. 
För första gången på flera år har vi 
fått ett par blivande cellister. Det är 
Anna-Karin Klockar och Åsa Kalleberg, 
som gett sig i kast med den välklingande 
och i samspelssammanhang så använd
bara cellon. För övrigt är fördelningen i 
stort ganska lik föregående års (siffrorna 
inom parentes), och antalet elever i in
strumentalundervisningen samma som 
förra året. De musikskoleelever, som ut- 
tagits till den frivilliga instrumentalun- 
dervisningen på högstadiet, är medräk
nade i sammanställningen.

Här är instrumentfördelningen i slutet 
av höstterminen 1970. Fjolårets siffror 
inom parentes.
54 (46) elever spelar piano 
18 (18) fiol 

3 (10) mandolin 
34 (35) gitarr 

2 cello 
4 ( 5 )  flöjt 

11 (10) klarinett 
10 (10) trumpet 

1 ( 1) Basun 
2 ( 2 )  trummor 
1 ( 1 )  saxofon

Det gör 145 elever sammanlagt.
I den förberedande blockflöjtkursen 

spelar nu 40 barn. Då är att märka att 
blockflöjtundervisningen i åk 3 börjar 
först under vårterminen.

Tolv lärare sköter undervisningen. 
Gitarrlärare Yngve Lissmyr flyttade 
från Orsa under hösten. Hans elever i 
Kyrkbyn har överagits av musiklärare 
Bertil Källström och de i Digerbergets 
skola av folkskollärare Nisse Wiborg. 
Ny pianolärare är fru Karin Ohlsén.

P- J-

A L L T  för julbordet!
JU LK LÄ PPSTIP S

Stackmora H AN D EL 
Tel. 403 22

Åk 6 B Kyrkbyn

Nedre raden fr. v.: Marianne Nilsson, Anne-Marie Johansson, Agneta Engström, 
Mona Kvilten, Birgitta Nyström, Hans-Erik Janissa, Bo Johansson, Reino Vikström, 
Ingvar Dölfors, Zoltan Tingecz.

Övre raden fr. v.: Birgitta Lillpers, Gunilla Jansson, Liselotthe Johansson, Siv 
Larsson, L eif Jonsson, Per Hellberg, Dick Didriksson, Tomas Liljeberg.

Lärare: Tore Johansson.

Julklappar
med bestående värde . . .
U r

Guld

Armbandsur, fickur, stoppur, väggur, köksur, 
signalur, resur, väckarur, ringar, armband, 
kedjor, berlocker, pärlcollier, broscher, ör-

Silver hängen, smycken, manschettknapp ar, bok-

Nysliver
märken, pappersknivar, skedar, gafflar,
knivar, druvsaxar, besticksaker, skålar, ljus-

Tenn stakar, brickor, fat, bägare, kannor, askfat,

Rostfritt
skrin m. m. Glasögon, glasögonfodral, 
kikare, barometrar, läsglas, lupper, mikro-

Optik skop m. m. x

Cigarettändare -  Förlovningsringar - Presentkort

(Hboh.'Tjllö ttup
UR ■ OPTIK • GULD 

O R S A
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ORSA SKOLTIDNING

GOD JU L  
önskas våra kunder!

DAMFRISERING
Telefon 410 80

N är det gäller

JU L K L A P P A R
JU L P Y N T

KLOCKARS
Tel. 403 20

med el-julklappar från

elbolaget
Tel. 412 55, 413 55

Där finner Ni den rätta ju l
klappen för hela familjen 
såsom julgransbelysningar 
(16 och 10 ljus) och alla 
slags elektriska apparater.

D et var på den tiden...
- JE S LAKT UR SK A - av ÅLENT AV.

Till jul slaktas grisen. Då kan det passa bra att Anna Lovlers i 
Torrvål, verksam i orsamålsgruppen, får publicera sin uppsats 

om slakt sådan den gick till i våra gamla orsabyar.

Ettör gåmmålt war-ä mitsi-åv kwinn- 
fotsi sö bruköd jäp fotsi mi slaktnindjön, 
ö wart ånlitadör um nön swåjnä skuld 
slåtras, nögo tjir slaktas, eld nön kåv, 
nögo djet eld takka skuld tass, sö ä 
skuld bi nön ökkä åv.

Je  slajk keling wa Munn-oro. Munnå- 
måj wa fro Måggos ö jettöd FinsKisti. 
O wa fedd 1877 ö livdä tast 1965. O 
wart djift jot-i Twårwål mi Ulus-Åndösa. 
Ån sö wart soldat se ö fick nåmmön 
Fröjd. O wa je  stur ö duktin keling —  
Fröjd-Mor, sö wånt redd tä ta kretsi. 
Men dja swåjnåm dån-dimpön ed wild- 
int-o. Ernå när wöss bruköd Fall-orn slå 
kwöttn mi jenö lisslö knostri. Men stång 
swåjnån, ed djard Munnå. Innå slakt- 
nindji skuld biras, skuld knåjvär wessas, 
slipas, bråjnås ö striglas sö dem wurt 
wassör sömör raköknåjvör.

E bruköd wa bjekklöt millömå tä fo- 
ajt kwöttn ir nögö tröngö bosi eld ir 
swåjnstugön, men um ån djard snåro 
iring näsär o-nöm ö nön dro ö nön ellör 
sköt-o bruköd-ä gö bra, fast nug war-ä 
jett fån dös skrätsånde ö skriande innå 
swåjnön kåm dit ån skuldä.

Wi wildöm-int att krippär skuld wa-mi 
ö sjå ö är ur kwöttn skrigdä, dem kund 
bi reddör. Do sad-wi a döm: ”Göndji 
börti Låvbilar ö loni rumpdrag, ni sku 
fias-a öllör-ijop!” Fär att-ä skuld dra 
uppo tidi, letöd-döm lendjä ö sad a 
krippömå, ”Wi möttöm-int a-ä jånä, 
göndji börti Katrånör istellä!” Ö uppo 
sö-vis sinköd döm bört tidi, sö kwöttn 
wa alwext slåtradn dö krippär kåm att.

Ja  sö ilråkkör wa döm. Men e wa ju 
welment, fär krippär kund bi sö reddör, 
sö dem kund fo nö men åv-ä.

Dö swåjnön låg-då upo slaktsäti skuld 
ån skåldrås. Nu skuld-ä wa kokett wattn, 
sö ån fick slå-o ö se skråpå sö innå figd- 
mi dar år såt ajti ö ed skuld gö fort, 
fär wart-ä fär mitse wattn, do kund innå 
fasnå jessn ö do wart-ä fär ljott. Se 
fing-döm finråkå mi knåjvöm, ö se skuld
ån stjilas ö twåss riktigt. Fär bruköd dem 
SPITÅ KWÖTTA -—■ ta åv dem stjinn 
sö dem skuld beta ö bereda. E wart bra 
tä djerå bogreskuppa ö remär åv. Ja  se 
skuld swåjnön tas-upp i bresti, ö ta-ajt 
inälvor inmåtn ö lägg ajti wattn. Se war-ä 
tä ta-upp kwidn ö tarmå. Färsiktit skuld 
öllt tas upp, sö int nö skuld gö sund.

Mjålta- sö ån skuld spå wittörn ettör. 
Vv'ar-o smål ö fin skuld-int wittörn bi sö 
mjö snogön, men war-o ojåmmön ö kup- 
pön do skuld-ä bi mitsi sno mi nögör 
snodettör lengör fråm. Se war-ä gölln 
sö skuld tass redö o ö blandas ajti 
brendwin. Ed wa jett bra botmedöl mot 
ämfräddöm fotknåjlöm.

Se war-ä tä stjil tarmå ö djerå dem 
riktit renör ö wend döm ö skråpå ö stjil 
döm, sö öllt drit kåm-ir. Ån skuld noga 
fo bört öllt feta, -kwista jettöd-ä. Ö e 
wart jen sömön kraji, sö dem köllöd 
RINGTKRAJIN ö åv ed feta wart-ä 
bra smira tä strok-o skona mi, ö o tjir- 
disa dö dem wa wistigör mäss dem 
djing ajtä um sumåra. Um tjinär add 
fendji såra disa, sö wurt döm otwöligör 
tä mjöka. Dö ån add wendad, stjilt, ö 
donåd tarmå, sö dem wa riktit renör, 
lagtdöm nidi järgsöltad wattn evör noti, 
ö se skråpåd ö stjilt döm jessn, do dugd 
döm a kwörvstuppnindjön.

Um krippär eld ukun söm elst wild 
biswäras ö lidj mi mä slaktörska aldo 
mi tarmömå, to o jen wåtån tarm ö 
sleskt evör ögor o döm ö sad: ”Sä wil 
dö keno SÄKWÖRVÖN?” Men se wild 
döm-int biswäras mer.

Dö döm add spitåd swåjnön to döm 
undå kwidistör, ö ed wa bettör en smer 
ajti bulldejön, do wart an mjok läsi 
bomulli. Se skar dem sund öllt. Demdå 
semst bita to döm se ö mol döm tä 
kwörv-jåtå. Flesk söltöd döm ö lättöd 
ä lidja jett tag tast ä wart wåri. Stjinka 
i skuld lidja lenst, o skuld endjas ipp ö 
törka riktit ast GÖTSÖN ADD GUK- 
KAD O Ä. Do dugd ä tä jåtå rått ö gör 
gwött war ä. Du ska keno sjöv nön 
gönö fo du kenn.

Åv inmåtöm wart-ä GRINKUPPÖN 
eld ACKSAJL. Åv sköllåm wart-ä SÖ- 
PÄRONJÅTA ö SILTTA . FLESKSWA- 
LÄR bruköd wa godör tä knåpra ö jåtå, 
dm dem wart bra stektör. Ja  öllt to döm 
redö o, PISSBLÄSO ö.

Ona blis dem upp, sö o wart sömön 
böll, ö engd’nå uppi tak dar e wa warmt 
tast o add törka. Se tuvlöd dem nå, sö 
int o skuld wa skarp ö klifft upp nå lit. 
Do wart e jenn semkuppä sö dem add 
nolär ö kåtjön ö lajtrådn nidi.

Forts, å sid. 13.
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ORSA SKOLTIDNING

Åk 6 A Kyrkbyn
Bakre raden: Björn 
Broberg, Ingemar 
Berg, Lars Jansson, 
Ove Kristensen, 
RogerW esström,
Bo Svan, Torbjörn  
Svensson, Roger 
Svanström, Svante 
Axelsson, Torbjörn  
Jansson.
Främre raden: jr. 
v.: Tina Eldblad, 
Åke Eriksson, Pia 
Svan, Eva Jem th, 
Gunilla Johansson, 
Carina Alexander ■ 
son, Tua Svan, 
Birgitta Olsson, 
Annika Brosén, 
Ann-Sofie Snitt, 
Marianne 
Johansson. Lärare:
E. Cederlund.
G. Jalking ej närvarande.

När vi sitta i vår 
bänk .  .  .

EN HÄXA

En gång var det en häxa som var så 
arg. En dag tog häxan sin bössa och 
gick ut i skogen för att jaga älg. Rätt 
som det var såg hon en älg. Pang! sa 
det. Häxan tog älgen och gick hem och 
var lycklig. Sen gick hon ut och jagade 
björn. Men hon såg ingen björn. Då gick 
hon hem och så var sagan slut.

Anders Hansson, 
åk 2

EN SAGA

Det var en gång en häst som skulle 
slaktas, men när vi ville köpa den så 
fick den leva. Den skulle bli min. Jag 
blev så glad att jag både skrattade och 
grät. Pappa byggde ett stall åt honom 
och en hage åt honom. Sen fick jag rida 
så mycket jag ville.

Rose-Marie Jonsson, 
åk 2

Gammal
god tradition . . .

en ny plast
duk på julbordet!
Vi har många fina mönster 
att välja på.

-  den färgglada butiken -

J u lk la p p s tip s !

K LO CK RA D IO
fö r  hela fam iljen!

SONY

PIANO-NISSE Musik
Radio ■ T V

Tel. 406 04

©
S C A N IA tnlSglm M
ORSA F  Ö R S Ä L JN IN G  vx 409 10

V ERKSTA D
R ESER V D ELA R
G U M M IV ER K STA D
B IL U T H Y R N IN G

MORA F Ö R S Ä L JN IN G  126 00, 132 oo  

V W -S E R V IC E  120 60  

R ESE R V D E LA R  1 2 1 8 0
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ORSA SKOLTIDNING

För M O D ER N  
H Å RVÅ RD  i färg 
och form . .  .

Tel. 402 08

Ge ungdomarna större 
chans i skolan - 
ge dem

1 FOCUS
6 band - 650: - +  moms.

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

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

Något extra 

gott till jul 

måste det naturligtvis 

vara. . .

Åbergs Eftr.
har allt N i v ill ha i mat
väg och delikatesser

Grillade revbensspjäll

ANDERS NÅS
m m m  m \

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas 23- Fönsterglas 

Inramningar

(q \  | &  KIOSK

Träff
punkten 
i ju l
brådskan !

Varma
och
grillade
rätter

ÖL ■ LÄSK ■ KA FFE  • GLASS ■ JU IC E  ■ SA FT

Teckning: Heide van den Berg. 
åk 5

JU LV ERS

Månen lyser på himlapäll 
Snön ligger vit i julekväll.
I stugan brinner brasan varm. 
Barnen sjunger en julepsalm 
Där inne tomten klappar ger 
Men barnen vill ha fler och fler.

Monika Hoffmann, 
åk 4

JU LTOM TEN S
JULKLAPPSVERKSTAD

Jultomtens julklappsverkstad ligger i 
tomtestubben inne i skogen. Där är mas
sor av små tomtenissar sysselsatta med 
tillverkning av julklappar.

I ett hörn sitter tomtemor och stickar 
mössor, och i ett annat hörn sitter tom
tefar och täljer visselpipor.

En tomtenisse målar en gunghäst. Det 
råkar komma en fläck röd färg på ma
nen. Då går tomtenissen. till tomtefar och 
säger: ”—• ack far, det kom en droppe 
röd färg på gunghästens man.” —  Jag 
förlåter dig, säger tomtefar, torka bort 
det med terpentin, och fortsätt sedan 
att måla.

Åsa Kalleberg, 
åk 5

MARYS LUCIATÅG

Mary sa en dag i skolan: I morgon 
ska jag ha Luciatåg. Vill ni komma 
med? Jaa! sa alla på en gång. —  Ni 
pojkar får vara stjärngossar och flickor
na får vara tärnor. Nästa morgon kom 
alla flickor och alla pojkar till Mary på 
morgonen kl 5. Sen gick de först till 
gubben Qwist. Han vart så arg för att 
de väckte honom så tidigt på morgonen. 
Då sa Mary: —  Vi går och har Lucia
tåg uppe på. ladugårds-taket. Vi är ju 
bara tre flickor och tre pojkar.

—- ja , det gör vi! sa alla på en gång. 
Men sen på taket ramlade alla ner på 
en gång.

På lasarettet sa doktorn: —  Alla tre 
pojkarna har brutit höger ben och alla 
flickorna har brutit vänster ben.

Men sen fick dom se Luciatåget på 
lasarettet.

Maria Berglund, 
åk 4
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VÄGEN TILL KÖRKORTET
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -  

Tel. 406 85, Orsa 
Teori tisdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

Allt måleriarbete vid repa
ration eller nybyggnad ut- 
föres omsorgsfullt och till 
humana priser.

G. Holmströms Måleri
Stensgatan 7, Orsa. Tel. 402 35

Armbandsur • Köksur
—  aktuella julklappar

Urmakare
GUST. HELGESON
UR ■ OPTIK - Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 05

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

GOD JU L  
önskas ärade kunder!

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

Advokaten 
Curt Carlström

MORA
Kyrkogatan 6

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

Teckning: Tomas Karner, 
åk 4

NÄR JAG VAR I TUMBA

En torsdag förmiddag skulle jag åka 
till Tumba. Vi åkte kl 2 till Tumba. 
När vi kom till Enköping, sa min syster 
—  Är vi inte framme snart?

När vi kom till ett villasamhälle, som 
heter Salemstaden, sa min syster,, att det 
var Mora-vägen, men det var inte det. 
När vi kom fram åkte vi till mormor. 
Moster skulle inte vara hemma, när vi 
kom och inte mormor heller, men det 
var de och då åt vi. Sedan ritade vi, 
och så åkte vi till moster och så sov 
vi. När jag vaknade var kl 8. Då gick 
jag upp. Sen åkte vi till Skärholmen, 
en förort till Stockholm. Där skulle jag 
köpa jacka och mössa och byxor, men 
jag hittade bara en mössa. Sen åkte vi 
hem till moster. Därefter såg vi på TV. 
Sen var dagen slut. Då sov jag. På 
lördagen köpte jag lördags-gott. Nu or
kar jag inte berätta mer.

Liselott Ståbis, 
åk 4

Tomtetips med kvalitet

t/huj. Åakstsöns
T E L .4 0 0 2 1  O R S A

HOS TOMTARNA

En dag snöade det. Tomtefar sa att 
jag och Olle skulle åka till rådjurkrub- 
ban med hö. Vi spände fast Brunte vid 
släden och lassade den full med hö och 
några kärvar säd åt fåglarna. Greta ville 
följa med oss. Men vi ville inte ha henne 
med oss, men mor sa att vi skulle ta 
med henne. Så hon fick väl följa då. 
När vi hade kommit en bit på väg, såg 
vi tre rådjur.

—• Ett sånt där hade jag velat ha, 
sa Greta.

—  Ja, dom är söta men jag skulle 
hellre velat ha en sån där fågel, sa Olle.
—  Vad är det för fågel, avbröt Greta. 
-— Det är en domherre.
—  Ja, dom är ju fina men jag skulle 
hellre velat ha en stor ståtlig älg. Titta 
där är en förresten.

—- Titta vilken rolig stubbe! Den lik
nar en gubbe, sa Olle efter en stund.

— Jag tycker hela skogen liknar en 
massa gubbar, sa Greta.

Jag satt tyst och tänkte på vad vackert 
det är i skogen, när det är vinter.

Efter en stund var vi framme. Vi 
fyllde krabban med hö och satte fast 
kärvarna. Det hade nästan blivit mörkt, 
när vi återvände. När vi kom hem, fick 
vi gröt innan vi gick och la oss.

Susan Gref, 
åk 5

FIA I FINLAND

Fia heter en flicka som bor i Finland. 
Hon har rött kort hår och har fräknar 
upp till öronen. Hon bor i Uleåborg, en 
stad vid Bottenviken, med sin farmor 
som är gråhårg med några röda strån. 
Fias farmor brakar ha morgongymnastik. 
Då står hon på ett ben på en stol och 
piper som en tupp.

Gunilla Elings, 
åk 5
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Julklappen 

för hemmet!

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

< ------------------------------------------------------------ N

Radio - TV
Vi utför även 
reparationer av alla slag

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns
Elektriska
Orsa Tel. 401 92, 401 50 
Bostadstel. 402 03

EN VIN TERVERS

Nu är det snö,
Sen blir det tö.
Vi har gjort en gubbe.
Den satte vi på en stubbe. 
Den tycker om snö 
men inte tö.
Nu har vi kul 
För snart är det jul.

Mats Eriksson, 
åk 4

Orsa
Sparköp

LAGPRIS-butiker
med förstklassiga varor

Kyrkogatan 23 
Järnvägsgatan 25

ILLMARS-JOHANS TANDVÄRK

Illmars-Johan var ett illmarigt och 
framför allt tokigt troll, som alltid hade 
tandvärk. Han hade tappat 29 tänder. 
Varbildning hade han i mun också. Just 
nu hade han bara en enda tand, fast 
det räckte det också. En dag så band 
han ett rep om sin onda tand och en 
stor sten i den andra repändan. Så gick 
han upp på taket till stugan och släppte 
stenen. Men repet var för långt och tan
den den satt kvar. Och kanske har han 
tandvärk än i dag.

Per Stäring, 
åk 3

MINA KANINER

Mina kaniner heter Jocke och Lotta. 
De är mycket tama. När man ropar på 
dem kommer de. Jocke är tamast. Lotta 
har fått ungar tre gånger. De var som 
nystan.

När man kommer på morgonen, står 
de och krafsar på nätet och vill ha en 
bulle.

En morgon, när jag kom till dem var 
det en hermelin hos dem. Jag gav ho
nom en liten bulle.

Hans Lans, 
åk 5

RÅDJURS-FAM ILJEN

På onsdagen den fjärde november såg 
jag tre rådjur: en råbock, en rådjurs- 
hona och ett kid. De krafsade fram gräs. 
Jag tror att det var rådjurshonan, som 
var där först. Sen kom r&bocken och 
kidet. I dag den tionde november såg 
jag bara ett rådjur. Det var vackert mot 
den vita snön. Jag hoppas att de kla
rar sig i vinter.

Viveka Borbos, 
åk 5

Teckning: Acke Hambraeus, 
åk 5

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA, tel. 10000

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

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

JU L-ekipera 

era småttingar i

Barngarderoben
Tel. 402 19
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Orsa Lärarförening
har hållit årsmöte, denna gång i Stack- 
mora, där tillsynslärare Kjell Enmalm 
med kolleger stod för värdskapet. Ett 
jubileumsmöte var det, det sjuttiofemte 
i ordningen, men åldringen föredrog att 
fira dagen utan större festiviteter. Ord
föranden Erik Ullström erinrade emeller
tid om dagens betydelse, om den långa 
och obrutna tradition, som föreningen 
har bakom sig. Han kunde också sär
skilt hälsa en av de närvarande, som 
varit med ända från starten, småskol
lärarinnan Anna Dunell från Skattung- 
hyn. Hon var med på det första mötet, 
som troligen hölls -i Hornberga. Anna 
var då en flicka i nioårsåldern, som 
fick följa med sin storasyster Ellen. En 
annan kär gäst vid mötet var prosten 
Axel Hambraeus, som, ingen vet väl för 
vilken gång i ordningen, inledde med 
den traditionella andakten.

Några axplock ur protokollet: Till
ordförande omvaldes kantor Erik Ull
ström, Skattungbyn. Styrelsen i övrigt 
fick följande sammansättning: Hans Erik 
Laggar, kassör, Pelle Jakobsson, sekre
terare, samt Siv Larsson och Agneta 
Leksell.

Föreningen är ju huvudman för Orsa 
Skoltidning och utser dess redaktion. 
Årsmötet omvalde alla medarbetare i 
redaktionen, som alltså fick följande 
sammansättning: Christina Hjelte, re
daktör, Hjalmar Hedman, ansvarig ut
givare, samt Jan Erik Broberg, Johannes 
Hasmats, Pelle Jakobsson och Elisabeth 
Melin.

Man beslöt att årets inkomster från 
tidningen skulle fördelas så att 100 kr 
skulle anslås till premier i musikskolan, 
300 kr till skolidrottsföreningen och 300 
kr till stipendiefonden. Resterande be
lopp (drygt 2000 kr) balanseras till näs
ta år.

Det sjuttiofemte årsmötet avslutades 
med ett resekåseri: Johannes Hasmats 
rekapitulerade med vackra bilders hjälp 
sommarens sångarresa till vår vänort i 
Finland, Liperi.

P . J .

A n v ä nd reflex i 
m ö rk re t

Teckning: Dag K äck, 
åk 3

Je slakturska Forts, från sid. 8.

Dö wi wåm fäligör, skuld wi in ö fo 
SLAKTSUPPO ö ed wa gwött ed.

Slaktsuppa ed wa fint tjet åv kwöttn 
sö wi skarum i smoa bita, päroni i bita, 
sölt ö pipårn. Ölltjop skuld kokas ilag 
i 20 minuta. Nön kund för far ö färjåtå 
si, do stjildud ån o att ån add fendji 
i-si nön tjässla.

Fok, sö wa skåmprur ö djåmildör, bru- 
köd fär bjårå noga krukö ö nön ökka 
borta nögöm sö int add sö waröt mi 
jåtå. Ni undri för ur gåmmål i wa, dö 
i birdo fi munnu ö slakta? Ja  föst gönd- 
jön war-i bara 12 år. Men dö i se birdo 
mera riktit war-i iring 20 år. Do slak- 
töd ik ö munnå öllo möjligo krek: kwötta 
ö tjinär ö kåva, takkor ö djetär ö tillömi 
jen est jen göng.

I alld-o gläm åv tä nemmön BLÖDN, 
ån skuld redas bra sö int ån stukköst. 
Åv blödöm bäkädöm wi paltbre ö paltn. 
E jettöd tä båkå SWETTN. Sö ni witi 
att wi tom wel redö o öllö åv svåjnåm.

ÅLEN T AV.

Teckning: Anna-Lena Ljunggren, 
åk 4

SNÖBOLLSKRIGET

Det var en jätte som hette Dumbom. 
En dag när han var ute och gick fick 
han en snöboll på näsan. En bit längre 
bort stod Brumbrum som var en björn. 
Han skrattade. Men när han skrattade 
fick han en snöboll i munnen. Han spot
tade ut snön medan Dumdum skrattade 
så skogen skakade. Till slut blev det snö- 
bollskrig mellan dem. Det slutade med 
att det inte fanns någon snö kvar i sko
gen utan den satt fast på Dumdum och 
Brumbrum.

Håkan Eriksson, 
åk 3

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

LEVANDE JU L  med vackra blom m or. . .

Vi sänder Edra
blomhälsningar över hela världen^ 

Levenius Blomsterhandel, tel. 400 92

Vintersporta
med utrustning från specialaffären

Rörslipning, -byten 
Skidor vallas och monteras

© ILS!!® ?!) sport
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D ET STORA OVÄDRET

Det var i går det hände. Det var så 
här. Jag gick till skolan på morgonen. 
Det blåste och var kallt. Sen började det 
att snöa för fullt. När vi hade gymnastik 
då blev det halv storm. Det ven kring 
skolan. När jag gick hem fick jag ögo
nen fulla med snö. När jag kom hem 
fick jag te med smörgåsar.

Marie Sjöström, 
åk 4

När v i sutto . . . Forts, fr. sid, 3.

var den sjukdomen fortfarande en lång
varig och dramatisk historia. Så här 
skriver han:

”När jag hade scharlakansfeber ring
de pappa efter doktorn. Och så kom 
både doktorn och Ebba till oss. Jag fick 
dra av mig livstycket och skjortan. Så 
såg de på krcppen, om jag hade några 
röda fläckar. Det hade jag. Då var 
pappa tvungen att gå och ringa efter 
ambulansen.”

Han berättar sedan hur man fick lig
ga i sängen i tre veckor och sedan vara 
uppe i tre veckor, innan ”pappa äntligen 
en dag kom och tog hem mig. Då fick 
jag åka tåg till Orsa. Och så gingo 
pappa och jag hem till Oljonsbyn.”

När Erik Jem t gick i fjärde klass i 
skolan i Slättberg hade gärdesgårdar 
och grindar ännu inte spelat ut sin roll. 
Han berättar om sitt sommararbete:

”1 sommar har jag varit grindvakt åt 
Ors Anders vid grindarna i Dödbyn. 
Han körde grus vid krossen där. Jag 
var grindvakt i tretton dagar och fick 
1 och 75 om dagen. Jag förtjänade 
över 20 kr. Vi grusade från Stajsåsen 
ända till torget i Slättberg. Jag satt i 
bilen och var gång vi kom till grinden, 
hoppade jag ur och öppnade.”

I nästan varje nummer har barnen skri
vit vers om ett eller annat aktuellt äm
ne. Den här dikten heter Krig. Författa

re är Jan Carlstedt och året är 1939. 
Första versen lyder som följer: 

Bomberna falla 
skotten knalla, 
i luften ligger krigets fasa 
broar och hus bara rasa.

1942 var det biskopsvisitation och 
Nisse Wiborg gick i klass 5 och skriver, 

”En dag var det ett riktigt pratande 
i klassrummet. Vi hade geografi, så vi 
hade Hedman och han sade, att om det 
skulle vara så här bråkigt så kunde inte 
biskopen komma och det var på en 
måndag’,,

Biskopen kom i alla fall och imponera
de storligen på Nisse med sin höga ryn
kade hatt. Och berättelsen fortsätter. 
”Jag trodde, att han skulle vara sträng, 
en sådan hög man, men han var då lika 
snäll, som någon annan människa och 
snällare med, tyckte jag.”

Ja, de äro män i staten de forna gos- 
sarne.

Rune Mängs berättar om sin första 
cykel:

”Jag fick min första cykel, när jag 
gick i första klass. Det är en liten trevlig 
cykel av märket Nordstjärnan. Jag fick 
cykeln den dagen jag var till tandläka
ren. Pappa var nere i Kyrkbyn och vän
tade på mig. Jag mötte honom borta 
vid Nyströms kafé. Sedan åkte vi bort 
till Hellström i järnhandeln för att se 
på cykeln.”

Tilläggas kan att cykeln kostade 45 
kronor, och därav hade Rune sparat 
32 kronor.

Framtidsplaner har genom åren varit 
ett återkommande ämne för barnens upp
satser. Margot Granlund, klass 3, skri
ver så här 1943:

”Jag har många gånger tänkt på vad 
jag skall bli när jag blir stor. Jag har 
tänkt bli lärarinna. Och så skall jag 
ha en liten stuga. En liten flicka skall 
jag också ha. Jag ska ha blåa köks- 
möbler och en liten byrå. I kammaren 
skall jag ha bruna möbler och ett piano.” 

Här en annan framtidsvision:
”Jag skall bli provflygare när jag blir 

stor och då skall fröken få åka med mig. 
Och om det blir fel på motorn måste 
vi hoppa i fallskärm, annars slår vi ihjäl 
oss.”

Det var väl ingen som trodde annat 
än att det var en pojke, som stod för 
den skildringen. Bo Pettersson hette han, 
och gick i andra klass och det var år 
1945. Och då visste man ju ingenting 
om könsroller.

Ja, mer än så här blev det inte denna 
gång. Men om alla goda krafter står oss 
bi, medarbetare, läsekrets, annonsöret- 
och tryckeri, skall det väl bli fler jubiléer 
och kanske fler uppsatser att minnas.

Ch. H.

Bengtssons b egra vn ingsbyrå
Orsa Tel. 403 23, Vångsgärde 443 66

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningpn

Presentartiklar — 
julklappstips
★  Hushållsartiklar 
k  Hushållsmaskiner 
k  Prydnadssaker 
k  Sportartiklar m. m.

Se våra utställningslokaler!

JilKIlIlil
Välkomna till ett
besök -
det lönar sig!
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Teckning: Ulla-Britt Nylén,  
åk 4 c
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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

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

Ll  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
o Bilringar 
© Batterier 
o Bensin 
® O ljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

Skolnytt
HUVUDLÄRARE.

Länsskolnämnden har tilldelat kom
munen 2 arvoderade huvudlärartjänster 
för lågstadiet, 3 för mellanstadiet och 10 
för högstadiet.

Skolstyrelsen har förordnat småskol- 
lärarna Marianne Ehrlin och Sonja Wess- 
ström, folkskollärarna Rune Mångs, Olof 
Löthman och Jan-Erik Broberg, adjunk
terna Inga Andersson, Börje Leksell, Per 
Lindberg, Mårten Ohlsén och Johan 
Berlekom, ämneslärarna Johannes Has- 
mats, Karl-Erik Lindgren och Jörgen 
Lind samt gymn.lär. Uno Ållebrand och 
hushållslär. Anna Eriksson.

ELEVAVGIFTERNA 
I MUSIKSKOLAN, 
slopas fr. o. m. nästa termin. Därmed för
svinner ett irritationsmoment. Vissa ele
ver har nämligen fått ”statlig musik
undervisning” gratis, vilket naturligtvis 
uppfattats som orättvist. Ore, som vi nu 
har samarbete med på högstadiet, har 
heller inga elevavgifter.

SKOLMÅLTIDERNA.
Under läsåret 1969 —  70 serverades 

173.678 skolfrukostar i Orsa för en kost
nad av 571 .91 kronor. Det blir 329 öre 
per måltid. I kostnadsbeloppet ingår 
kostnaderna för fria mellanmål till ele
verna från Finnmarken m. fl. Men den
na verksamhet har så liten omfattning, 
att priset per måltid ej kan sjunka med 
mer än c:a 2 öre. Å andra sidan till
kommer el.strömkostnader och avskriv
ningar.

Förra läsåret var måltidspriset 270 öre. 
Den kraftiga höjningen beror dels på 
den nya matsedeln, dels på den allmänna 
prishöjningen på matvaror.

SKOLFILMFÖRENINGEN. 
för Orsa-Våmhus-Ore redovisar för läs
året 1969— 70 704 lån, varav 594 till 
Orsa, 65 till Vamhus och 45 till Ore. 
Två nya filmer har inköpts: ”Ostkust” 
och ”Kampen i naturen”. Sedan star
ten har föreningen inköpt filmer för 
50.719:—  kronor. Arkivet har nu 116 
filmer.

TRAFIKFARA UNDANRÖJS.
En av de farligaste vägkorsningarna 

vi har i Orsa är korsningen efter Sker- 
vägen nedanför Digerbergets skola. Från 
denna utgår vägar i sex riktningar. Sär
skilt farlig är den, som går norr om 
skolbyggnaden och med en brant backe 
mynnar i korsningen. Där har olycks- 
tillbuden varit många. Barn har många 
gånger kommit utför nämnda backe och

korsat Skervägen i full fart, ibland all
deles framför en bil. Jag har själv varit 
med om detta. Det var tack vare väg
laget och en mycket låg fart, som en o- 
lycka kunde undvikas.

Men nu skall det bli ändring. Den 
farliga vägen kommer att i höjd med 
skolans bollplan svänga söderut och myn
na strax ovan cykelställen vid södra upp
farten till skolan.

Hj. H-n

*

EN  G O D  JU L  önskas 

Skoltidningens alla läsare!

BECKMANS TRYCKERI AB 

Tel. 402 47

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 

Begravningskaffe

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÄ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

A N L I T A  V V S -
F A C K l f l Å H  N  E  N

=  W E S S T R Ö M S
rörlednings ab 

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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♦ * * J u l  p r i s t ä v l i n g  1 9 7 0  * * *

Den här rebusen handlar varken om 
Lucia eller julen men är aktuell ändå 
—  kanske inte minst i skolan. Är det 
månne den onda anden i början av re
busen, som utbrister —  ja, vad då ? 
Det är er sak att lista ut. Lösningarna 
vill vi ha till Orsa Skoltidning senast 
trettondagen den sjätte januari, ifall Ni 
vill vara med och tävla om våra fem 
fina priser. Lycka till och God Jul!

Janne

Julklappstofflor
i stor sortering . . .

Pjäxor

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

Eftersom den stora rebusen kanske är 
i svåraste laget för barnen har vi också 
tagit med en som passar för Er som 
fortfarande går i skolan.

Försök att lösa den och skicka in 
svaret. Samma adress och tid som för 
den stora rebusen. Tala gärna om hur 
gammal du är.

ORS A SKOLTIDNING
Nr 165 — 10 dec. 1970 

Utgives av Orsa Lärareförening
Ansvarig u tg ivare: Hj. Hedman 
Red. Christina H jelte, 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.

Kamera, film  ä ld  nö ällör,
0

lässi album, klyster ä ld  kastji jen  råm.
Kund int ed w a nöd fä r  di, sö ställär

B a l a

mi jolklappumå; ö finär slajkör w i åm.
I F C M T C O )

Upplaga 1.900 ex. Backmans Tryckeri AB, Orsa, 1970 Pris kr. 1:25.


