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ORSA SKOLTIDNING

En 14-mila skogsvandring 
O ckelbo -  Orsa av Kent Bogren

Kent Bogren räknar Orsa som sin hem
bygd. Där har han gått i skola, och 
många av hans kamrater kommer säkert 
ihåg honom. Han har nu hunnit bli 25 
år och har blivit ” en av de många orsa- 
borna i förskingringen” . Han har hamnat 
i Sandviken.

I många år lär han ha funderat att 
göra en långvandring rakt över skogarna 
från Gästrikland till Orsa. Och i våras 
lyckades han förverkliga sina planer. En
ligt det i förväg uppgjorda programmet 
skulle han klara av de 14 milen på 5 
dagar. Och det lyckades.

Hur det gick, beskriver han i sin dag
bok, som ställts till skoltidningens för
fogande. Vi låter honom själv berätta 
om den unika marchen.

Måndag den 5 maj: start.
jag  vaknade hos svärföräldrarna i Jäd- 

raås. Bredvid mig stod ryggsäcken pac
kad — 17 kg. Jag åt en stadig frukost —  
gröt och smörgås. Kaffet slogs i en ter
mos, Kl. 7.30 vinkade jag farväl till svär
mor och inledde min fjortonmilavand- 
ring till Orsa.

Jag följde till att börja med Jädraås 
— Tallås museijärnväg till slutstationen, 
som jag passerade kl. 8.50. Första mat
rasten togs vid dalagränsen efter att ha 
gått den upprivna ” Kråkbanan” . Kl. 
12.50 lämnade jag så Kråkbanan och 
vek för första gången in i obanad ter
räng. Kompassen kom väl till pass.

Farten minskades märkbart. Hastig
heten sjönk till två kilometer i timmen. 
De första kilometrarna var snåriga och 
besvärliga på grund av hard gallring 
utan upprensning. Det såg förfärligt ut.

Så vidtog två kilometer klättring med 
en höjdskillnad på 100 meter fram till 
Rödfisksjön strax söder om Svartnäs. 
Första övernattningsstället uppnåddes 
helt enligt planerna, till och med några 
timmar tidigare än beräknat.

Jag var duktigt trött med muskel - och 
ledvärk. Försvarets hudsalva och lini- 
ment kom nu till användnig. Fotterna 
måste smörjas för att stoppa för följande 
dags påfrestningar.

Efter att ha ätit intog jag ryggläge 
kl. 19.00. Endast 23 kilometer var av
verkade av totalt 141. Och redan trä- 
ningsvärk! Hur skulle väl detta sluta?

Jag somnade emellertid till en sagolik 
fågelkonsert.

Tisdag den 6 maj: hyggen
Jag vaknade kl. 6.30 av orrspel, koka

de morgonsoppan och drack hälften av 
den. Resten hälldes i termosen för att 
brukas under dagens lopp. Passade bra 
som omväxling till ” kanondrickat” , d.v.s. 
ett pulver som blandas i vatten och som 
brukar användas av ” sportfånar” . Man 
sprudlar av energi efter en klunk.

Jag funderade om kommande natt 
skulle bli lika besvärlig som den första. 
Jag hade vaknat flera gånger på grund 
av värk och köld.

Kl. 7.30 axlades ränseln, och det bar 
iväg mot Västra Svartnäs.

Nu märktes det, att man var ute i 
storskogen —  för nu tog skogen slut! 
Hygge efter hygge, kilometer efter kilo
meter, timme efter timme. Allt var sköv
lat. Träd under tio år fanns inte. Endast 
på vissa hyggen fanns nyplanterade träd
plantor, som hade dött av att vara satta 
i blöt mossa. Tidsschemat sprack på 
grund av ris- och stenöknarna.

Vid femtiden på eftermiddagen nådde 
jag Tängeskölens fäbodar. När jag när
made mig en av stugorna, kom en gubbe 
ut på vallen och mötte. Första männi
skan jag såg på två dagar.

Följande samtal utspann sig:
—  Ä hä fölk på fäbon?
—  Jo.
—  Va komst du fra?
—  Från Ockelbo.
—  Vå närst skä du?
—  Till Orsa.
—  Hä vant snarsprungjet hä int.
Mycket mer blev inte sagt. Jag fråga

de bara, om han visste någon väg över 
hygget.

Jag fortatte en timme till och slog 
sedan läger vid Itjarbergets fot. Det var 
dags att lägga första kartan åt sidan. 
Jag hade då marscherat i elva timmar 
och tillryggalagt ungefär två och en halv 
mil.

Träningsvärken började släppa, och 
jag insomnade till orrspel och sov som en 
stock hela natten.

Onsdag den 7 maj: blåsor.
Jag kom iväg kl. 7. Det kändes bättre 

i lederna nu. Hastigheten på skogsbil-

vägarna var fyra km/tim. Överallt skräm
de jag upp orrar.

Spår och spillning efter älg skvallrade 
om att det fanns mängder av sådana i 
markerna. Men inte visade de sig för mig 
inte. En ko och en kalv hade jag sett 
dagen innan och även en räv och en 
hare.

Lamborn, den näst största byn under 
vandringen, passerades. Ensam i skogen, 
tid att filosofera. Men vad gör jag? 
Springer nästan som om jag hade eld 
i ändan. Måste vara där och där före 
den och den tiden. Tävlingsidiot, det är 
vad jag är.

Invid sjön Ljugaren träffade jag en 
gubbe igen. Han lurade mig ofrivilligt 
upp på ett kalhugget berg, när jag frå
gade om vägen till en fäbod med nam
net Sandviken.

Jag hamnade fem kilometer på sidan 
om målet. Det var en orienteringsmiss. 
Den enda under färden lyckligtvis. Jag 
gick till Gravsjö i stället för till Sand
viken. Därifrån måste jag planera om 
nästkommande dags route.

Lägret slogs efter tolv timmars marsch. 
Jag åt kvällsmål. Och så upptäckte jag 
—  ve och fasa —  blåsor under fotterna. 
Tre dagar med samma strumpor var inte 
så bra. De måste alltså bytas.

Torsdag den 8 maj: vattnet fruset.
Denna morgon vaknade jag klockan 

sex efter bara några timmars sömn. Det 
hade varit fruktansvärt kallt. Vattnet i 
kokkärlet var fruset. Orrarna höll sig 
tysta.

Jag började dagsmarschen på en skogs
väg. Det var två mil till Gulleråsen. 
Efter två kilometer blev det strumpbyte. 
De närmast fotterna var för hårda. Blå- 
sorna var förvärrade, och till råga på 
allt: sulorna på skorna var slut! Jag 
hoppades, att de skulle hålla till Guller
åsen. Kanske kunde jag ringa efter 
skjuts där. Utan skor måste vandringen 
avslutas.

Väl framme vid Gulleråsen tog jag 
mig en funderare. Kanske skorna i alla 
fall skulle hålla de fem milen fram till 
Orsa. De måste! Nu kunde jag väl ändå 
inte ge upp.

Till sista biten hade jag ingen karta. 
(Generalstaben har inte gett ut någon

Forts, å sid. 15.
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Hansjö, Skattungen och några 
andra orsanamn 

— För Orsa Skoltidning av prof. Harry Ståkl, Uppsala —

____________________________________________________________________________________________ ORSA SKOLTIDNING

” Man får en smak av blod och heden
dom, när man hör dalmålet talas” , lär 
Albert Engström ha sagt en gång. Och 
övre Dalarnes ortnamn står inte målet i 
övrigt efter. Åtminstone för en riks
svensk verKar namnen mycket främman
de. Gårdsnamn som Agdur, Britur, But- 
tur, Juganur, Sigra, Sturk, Talu, Ubburt 
eller fallnamnet Ekner, höj dnamnen. E- 
bjär och Kvådringshol, myrodlingen Vitt- 
brusmeri, alla verkar mera exotiska än 
svenska. Okunniga främlingar spårar 
främmande härkomst och söker förkla
ringar av olika slag. En för sina stilisti
ska förtjänster sedermera mycket känd 
och uppskattad författare sökte på 30- 
talet se ett samband mellan övre Dalarne 
och Asien just på grund av namn och 
språk bl.a. Han anknöt namnet Dalarne 
till det tibetanska Dalai Lama och trod
de också att våra folkdräkter hade asi
atiskt ursprung.

Språkforskarna har emellertid aldrig 
tvivlat på att de olika dalmålen är sven
ska och namnen av svenskt ursprung, låt 
vara att de är mycket särpräglade. Agdur 
betyder ” Agdas” , Buttur liksom Britur 
” Britas” , Sigra ” Sigrids” , Juganur ” Jo
hans” . Sturk är sannolikt ett ursprung
ligt Stur-Erik ” Stor-Erik” , Hubburt ” Hu
bert” ? Talu är kanske, som Bror Lin
den föreslår, en förkortning av ett Talu- 
man, kanske med en betydelse ” en som 
uträknar skyldskap mellan olika perso
ner” . Ett motsvarande ord i isländskan 
har denna betydelse. Man kan emeller
tid kanske gissa på att ordet har haft be
tydelsen 'böneman’, den innebörd som 
ordet talesman har i vissa finländska dia
lekter. Ordet är tydligen nu utdött. Ek
ner, Enåns klippiga fall söder om Slätt
berg, och det därmed sammanhängande 
gårdsnamnet Eken, skrivet Öken eller 
Höken, i Kallmora och Skattungbyn har

ingenting med orden öken eller hök att 
göra. Som Bror Linden övertygande visat 
så är det fråga om ett nu försvunnet ord 
*hälkn, bildat till hall ’sten’ och syftande 
på den klippiga terrängen och avsatserna 
i Enån. På riksspråk skulle namnet skri
vas Hälknarna. Ebjär betyder ” Höber
get” , Kvådringshol (av *Kvåduränges- 
hol) ” Kådängesbacken” . Vittbrusmeri, 
en myrodling nordväst om Stackmora, 
motsvarar ett riksspråkligt Vinterbro(s)- 
myren och visar att en kavelbro i vin
tervägen kallats Vittbru ” Vinter/vägs/ 
bron” .

Den övervägande delen av orsanam- 
nen är s.k. naturnamn, namn på natur
lokaler av olika slag, sjöar, åar, berg 
osv., och bebyggelserna som kommit till 
på eller invid har fått låna namn av des
sa naturlokaler.

Själva sockennamnet Orsa har man 
haft olika meningar om. Holenius ansåg 
i sin De Dalekarlia att namnet är ett 
Ores-Aa med betydelsen ” vatten från 
Ore älv” . I Eneströms Dalavägvisaren 
skrivs namnet Ohre Ååns Öö. Att soc
kennamnet hänger samman med ånam
net Oran, orsamålets Öran, ” grusån” , 
har tydligen de flesta insett, men hur 
namnet i övrigt skall uppfattas, därom 
har man inte varit ense. Enligt Adolf 
Noreen och efter honom Petrus Envall 
är slutleden i namnet ett öse, bildat till 
os 'åmynning’ . Den äldsta skrivningen, 
som vi har för namnet, Orosum, är från 
den 26 juni 1325 och den är en plural 
dativform av ett ursprungligt *Oruos, 
” Orans mynning” . Samma ord os ingår i 
en hel mängd namn på olika håll i Nor
den, stadsnamnet Västerås, Västra Aros, 
” den västra åmynningen” , vid Svart
ån, sockennamnet Älvros, ” älvmynnin
gen” , i Härjedalen och, för att nämna 
några närliggande dalska exempel, Våm-

hus, ” Våmåns mynning”  och Gopshus 
vid Gopaldåns mynning. Bror Lindén har 
närmare utrett ordets förekomst i Dalar
ne i sitt arbete Dalska namn och ord
studier. Vid Granåns mynning i Skatt
ungen ligger Granusänge, ” änget vid 
Granåns os” . Ånamnet Granan återfin
ner vi också i några andra namn, fäbod
namnet Grunuberg och det därmed sam
manhängande Grunuflyt. I de namnen 
har vi en mera genuint utvecklad form 
av ånamnet i förleden.

Åberga är ett ursprungligt Åberg -—  
det skrevs 1539 ij Åberghe och 1547 
wid Åberghe. Ganska säkert syftar nam
net ursprungligen på hela den stora berg
sträckningen mellan Skattungbyn och 
Orsbleck. Förleden avser, som jag ser 
det, ån framför andra i socknen, nämli
gen Oran eller möjligen både Ämån och 
Oran, som förenas inte långt från ber
get. Här har man i så fall inte som vid 
Enåberg och Grunuberg behövt ange, 
vilken å som man avsåg. Lindén har 
emellertid fattat namnets förled som 
prepositionen å ’på’ . Namnet skulle en
ligt hans mening betyda ” på berget” .

Ordet hol betyder i Dalarnes dialekter 
'kulle, mindre höjd’ och ingår i Holen 
och Kallholen. Förleden i det senare 
namnet är säkerligen orsamålets kall, 
riksspråkets karl, men syftningen är lik
som då det gäller Kallmora oklar. Kall 
ingår ju i benämningen sjökallar på fol
ket i byarna vid Orsasjön i motsats mot 
invånarna i Oljonsbyn och Viborg, som 
kallas bergkallar. Men kall kan ju också 
användas i överförd betydelse, t.ex. ro- 
kall om uppställt hässjevirke eller kvänn- 
kall om den lodräta kvarnaxeln. Och vi 
har ju gässlkall Vallhjon’ dessutom.

Bleck finns på flera håll i övre Dalar
ne, Blecket i Rättvik och Våmhus samt 
i namnet Blyberg i Älvdalen. Ordet be-

AGAlS nya .* i: LÄNSSPÅiBANKEN
Radi a to r - '  1 ’ ERM O  S 1 Ä T m DALARNA
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ORSA SKOLTIDNING

tecknar ’kal höjd’ , ursprungligen 'ljus
fläck’ . Orsbleck upptas i 1539 års jorde- 
bok som Blijkom, Blekom. 1825 års jor- 
debok har Bleket.

Fryksås har i 1539 års jordebok for
men Ffrekulssåss. Bror Linden har tolkat 
förleden som ” den frida, dvs. vackra, 
kullen” , avseende Fryksåshöjdens runda 
topp.

Efterleden i Ismarvål, Mickelvål och 
Torrvål är ordet vål 'rishög m.m.’, be
tecknande områden som varit belamrade 
med ris, stubbar och bråte. Ismar kan 
möjligen, som Linden menar, var ett 
bl.a. från danskan känt mansnamn, f.ö 
okänt i Sverige. Mickelvål betyder ” den 
stora vålen” ; förleden är fornsvenska 
mykil ’stor’ , samma ord som vi har i for
merna mycket och mycken. Fäbodarna 
Vålarna, som anlades på Maggås fäbod
skog vid storskiftet kallas skämtsamt Ru- 
salem, dvs. Jerusalem. Maggås blev vid 
skiftet nästan utan fäbodar och fick byg
ga upp Rusalem från början.

Ordet mor 'granskog av viss beskaf
fenhet, oftast sumpig’, ingår bl. a. i Kall- 
mora och Stackmora. Förleden i det se
nare namnet är vårt ord stack, kanske 
Syftande på att där funnits mycket myr
stackar eller på att man där haft stackar 
av något slag, kanske lövstackar, stackar 
av lövkärvar, i samband med foderfång
sten. I grannsocknen Ore finns en fäbod 
Lövstackarna.

Bynamnet Bjus innehåller bäverns 
gamla namn bjur och är en samman
dragning av *Biursiu, ett äldre namn på

nuvarande Bjurtjärnen. Vid fäbodarna 
Bjurtomta har säkerligen funnits läm
ningar av bjurtomter, spår av bäverns 
byggande.

Skattungen, socknens till storleken an
dra sjö, är ett ursprungligt ‘ Skatunger 
med innebörden ” sjön med skaten” . 
” Skaten” är den långsträckta viken in 
emot Skattungbyn. Ordet skate i t.ex. 
trädskate Trädtopp’ är samma ord som 
fågelnamnet skata, ” fågeln med den långa 
stjärten” . Skatorna kallades ” satans 
fuglar”  och till dem har knutits diverse 
vidskepliga föreställningar. Det är inte 
förvånande om folket i Skattungbyn vil
le undvika alla icke önskvärda associa
tioner med skator och skatungar. Namnet 
ändrades i skrift men det genuina uttalet 
rådde man inte på. Än i dag kan man få 
höra ett uttal med långt a.

Ändringen Skatungen till Skattungen 
är relativt liten. Betydligt större är den 
som resulterat i den nutida formen 
Vångsgärde. Den namnformen har till
kommit genom jordeboksskrivarnas för
sök att komma tillrätta med det genuina 
dialektuttalet ” Oönnsgärd” , som var obe
gripligt för dem. Om man följer skriv
ningarna i de äldre jordeböckerna från 
1539 och framåt i tiden, kan man lättare 
förstå namnet, 1539 skrevs det Odens- 
gerdhe, 1542 Onssgerde. Vid mitten av 
1500-talet uppträder former som Vons- 
gerde och liknande och först på 1600- 
talet Vångsgärde (Vångzgierdett 1613). 
Bror Linden har av de äldre skrivning
arna dragit den tvivelsutan riktiga slut
satsen att namnet ursprungligen avsett

en kultplats för den gamla asaguden O- 
den.

Viborg har, om än med en viss tvekan, 
ansetts också det berätta om hednisk 
kult. Förleden skulle vara ordet vi h e 
lig plats, offerställe’, men den uppfatt
ningen är säkerligen felaktig. Namnet 
uppträder i jordeböckerna först fr.o.rn. 
15i88. Förmodligen är det fråga om upp- 
kallelse efter den en gång finska staden 
(fästningen) Viborg, känd och omtalad 
vida omkring, bl.a. genom den s.k. ” Vi- 
borgska smällen” , då Knut Posse genom 
att låta en mystisk laddning explodera 
lyckades driva bort ryssarna 1485. Vad 
det kan ha varit för en ” mina” har al
drig utretts.

Hansjö är ett annat exempel på ett 
namn, vars nuvarande form i skrift fått 
en från ursprunget avvikande form. 
Namnet har ännu i 1825 års jordebok 
formen Handsjö, och liknande skrivning
ar förekommer ända sedan 1500-talet. 
I 1539 års jordebok växlar stavningarna 
Handesiö och Andesiö. Sjön som åsyftas 
med namnet är nu till större delen bor
ta —  Ribbanderstjärnen är en rest av 
den. Man har menat att sjön skulle ha 
namn på grund av att den i storlek eller 
form haft likhet med en hand, en m öj
lig men föga trolig förklaring. En grund 
igenväxande sjö av den här typen bör 
ha varit ett omtyckt tillhåll för olika sjö
fåglar, änder bl.a., och därför gissar jag 
att den ursprungligen kallats *Andasiur, 
dvs. Andsjön. Det äkta äldre uttalet är 
ju fortfarande ” Annsjö” . H- i den nu
varande officiella namnformen skulle 
alltså vara av samma slag som i den be
kanta historien om gumman, som till- 
trågad om hon eller maken var yngst 
svarade: ” Jugan är hingst” .

Ett annat, säkert, fall med ” falskt” 
H- har vi i fjärdingsnamnet Havbygge 
fjärding. Den sanka odlingen ” Sturåvin” 
eller ” Åvån” , Aven, kring Bjännar- och 
Avabäckens utlopp i Orsasjön har en 
gång, som namnet visar, varit en avsnörd 
vik eller åutvidgning —  dialektordet ave, 
ava, betecknar just en sådan avsnörning. 
De som bodde omkring Aven kallades 
avabyggjar ” avabor” och deras fjärding 
fick namnet Avabyggja fjärding. I sista 
jordeboken, 1825, kallas den Hafbygge 
eller Håfbygge Pjerding. 1539 års jorde
bok har både Habygge och Håbygge 
Fierdungh och 1588 upptas Haffbygge 
Fierdingh. En del av Hansjö kallas ju 
också Abyggjebyn.

Det nuvarande Sundbäck har inget 
med ordet sund att göra. Ända fram till 
sista jordeboken skrevs namnet genom
gående Sunnanbäck och liknande. Nam
net betecknar bebyggelsen ” söder om 
bäcken” . Forts, å sid. 15.

Nu är den här gott folk: 
Polo. Den nya Folkan.

Den måste du provköra!

bilSrbuU
O R S A
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Foto: Marianne Ehrlin

Simtävlingarna
genomfördes en av de sista dagarna i 
augusti. Som vanligt var deltagarintres- 
set störst i de lägre klasserna och det 
var många tävlingsglada, brunbrända 
små elever som oförväget kastade sig i 
den stora bassängen. Ett tecken på att 
simundervisningen ger resultat och så 
förstås en påminnelse om att sommaren 
som gått varit som somrar skall vara —- 
solig och varm.

ÅRSKURS 1 

Flickor
1. Margareta Ejnarsson Ky b 54,3
2. Kristina Jonsson Ky b 55,7
3. Helen Bergfeldt Tr 1.24,8

ÅRSKURS 2

Flickor
1. Malin Löfqvist K yc 40,9
2. Anna Hjalmarsson K y c  43,9
3. Kerstin Smids Ky c 44,3
4. Maria Bergström Ky b 46,0
5. Jessica Carlsson Ky a 46,4

Pojkar
1. Christer Sjööns K yc 37,5
2. Jonas Larsson Di 45,2
3. Ulf Eriksson Ky c 46,6
4. Lars Campbell Di 49,8
5. Martin Wulff Di 50,9

ÅRSKURS 3 

Flickor
1. Karin Jäderbrink Ky b 30,4
2. Carina Skoglund Ky b 42,5
3. Maria Wohlmer Di 47,0
4. Susanne Mårts Ha 48,8
5. Anette Pettersson Ha 49,2

Pojkar
1. Fredrik Lörvall Di 34,3
2. Mats Forsberg K yb 37,0
3. Göran Nilsson Ky a 38,0
4. Stefan Andersson Ky a 40,0
5. Roger Olsson Ky a 40,7

ÅRSKURS 4

Flickor, bröstsim 50 m
1. Anna Lena Jacksson Ha 1.00,0
2. Maria Roos Ky b 1.00,6
3. Boel Andersson Di 1.00,7
4. Kristina Jonsson Ky b 1.04,0
5. Pernilla Jugås Ha 1.04,9

Pojkar, bröstsim 50 m
1. Peter Kratz Di 54,1
2. Tomas Jansson K yb 1.05,6
3. Max Matslofva Ky b 1.07,5
4. Erik Sparby Di 1.08,5
5. Kenneth Masser Di 1.09,3

ÅRSKURS 5

Flickor, bröstsim 50 m
1. Susanne Bälter Di 54,7
2. Christina Frisk Ky a 55,2
3. Viveka Berg Ky a 57,6
4. Anna Lång Ky a 1.00,6
5. Lissla Turesson Sk 1.07,5

Pojkar, bröstsim 50 m
1. Mats Moraeus Di b 52,5
2. Roger Davidsson Ky a 53,7
3. Stefan Ek St 57,8
4. Mikael Näs Di b 1.00,6
5. Göran Björkkvist Sk 1.02,6

ÅRSKURS 6

Flickor, bröstsim 50 m
1. Monika Larsson Ha 55,5
2. Ann-Kristin Eriksson Sk 1.00,9
3. Ingmari Larsson Sk 1.03,4-
4. Karin Jalking Di 1.03,5
5. Anna-Lena Berglund Di 1.09,8

Pojkar, bröstsim 50 m
1. Mikael Köhler Di 41,0
2. Lars Moraeus Di 46,4-
3. Magnus Östberg Di 51,1
4. Hans-Erik West Sk 1.07,1

ÅRSKURS 4

Flickor, frisim 50 m
1. Kristina Jonsson Ky b 47,0
2. Maria Roos Ky b 56,0

Pojkar, frisim 50 m
1. Anders Hjalmarsson Ky a 59,2
2. Mats Jönsson St 1.02,6
3. Jonny Liljeholm K yb 1.49,2

ÅRSKURS 5

Flickor, frisim 50 m
1. Susanne Bälter Di 44,5
2. Christina Frisk Ky a 46,6

Pojkar, frisim 50 m
1. Torbjörn Södersten D ia 41,7
2. Mats Moraeus Di b 43,0
3. Torgny Laggar K yb 44,5
4. Mikael Näs Di b 49,4
5. Håkan Spännar Ky a 53,L

ÅRSKURS 6

Flickor, bröstsim 50 m
1. Monika Kratz Ky b 38,5
2. Marie Dahlberg Di 50,1

Pojkar, frisim 50 m
1. Mikael Köhler Di 33,6
2. Lars Moraeus Di 38,7
3. Lars-Åke Edvardsson Ky a 45,1
4. Mats Lind Di 56,1

Hösten är kommen!
Det är dags att se om 
bilen inför vinterns på
frestningar. Gör det hos ORSA ■ 0250 /  402 80
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Åk 6 Digerberget
Bakre raden från vänster: Ann-Christin Eriksson, Mona Masser, Susanne Melin, 
Marie Dahlberg, Anna-Lena Berglund, Mikael Köhler, Magnus Östberg, Mats Lind. 
Mellanraden från vänster Maria Nyström, Eva Carlsson, Eva Björklund, Ann- 
Charlotte Modin, Karin Jalking, Thomas Ivares, Lars Moraeus.
Främre raden från vänster Anna Westergaard, Marita Friberg, Christina Jonsson, 
Lars Rahm, Mikael Jackson, Torkel Gren. Lärare: Olof Löthman

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

Frick & Bergman
Tel. 406 96

Närbutik som är öppen när andra 
har stängt. . .

Fullständig bil
verkstad ■ Allt 
inom däckservice

Tvättmaskin som 
tvättar, vaxar 
och torkar bilen

Jeans
Aldrig tidigare har vi haft så 
mycket moderiktiga jeans som 
just nu. Välkommen in till vår 
nya jeansavdelning.
VÄLJ — PROVA — TRIVS 
Priser från 89:— till 139: —

P. S. Just nu har vi ett 
parti fodrade manchester- 
jeans i marin och brunt.

Storl. C 46 — C 56, C 96 — 
C 108 och D 100 — D 112.

Pris 79: —

Täckjackor
Aldrig tidigare har vi haft så 
mycket moderiktiga ungdoms- 
jackor att välja på som just nu. 
Välkommen in. Passa på medan 
urvalet är som störst.

Priser från 159:— till 398:— .

Välkommen till affären med

i r  URVAL
*  KVALITET

★  SERVICE

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Musikskolan
Anmälningarna till musikskolan läs

året 1975/76 visar i likhet med före
gående år att piano och gitarr tillhör de 
populäraste instrumenten. Anmälningar
na som för i år för övrigt skedde redan 
innan förra vårterminens slut visade sig 
fungera bra och kommer att i fortsätt
ningen ske på samma sätt.

1 nstrumentalfördelningen för läsåret 
1975/76 redovisas i nedanstående sam
manställning och med fjolårets siffror 
inom parentes.

54 piano (48)
15 orgel ( 6)
21 fiol (18)
54 gitarr (30)

5 flöjt ( 2)
10 klarinett ( 7)
3 trumpet ( 3)
1 trumma ( 1)
2 cello ( 2)
1 bas ( 1)

75 förbered, musikundervisn. (50)

Sammanlagda antalet anmälda elever 
i instrumentalklassen är alltså 166 och 
75 elever i den förberedande musikun
dervisningen och därmed är vi uppe i 
en summa på totalt 241 anmälda elever 
i musikskolan. Kommunförbundets peda
gogiska råd har gjort förslag till fördel
ning inom olika ämnesgrupper. En jäm
förelse med deras förslag visar att vi har 
en god rekryteringsbas i den förberedan
de undervisningen och att även piano
undervisningen är väl tillgodosedd. Det 
är inte något anmärkningsvärt för Orsas 
vidkommande att antalet gitarrelever är 
så högt, man har på grund av instrumen

tets popularitet samma förhållanden vid 
de flesta kommunala musikskolor i lan
det.

Vad beträffar blås- och stråkinstru
menten, kan man av instrumentfördel
ningen för läsåret 1975/76 se att dessa 
ökat något i antal. Antalet elever är 
emellertid alldeles för lågt och man öns
kade att fler elever valde att spela instru
ment från dessa två grupper, och spe
ciellt då bland de grövre instrumenten.

Musikbelöningar
Vid vårterminens musikavslutning er

höll följande elever musikdiplom av 
tredje graden efter att ha deltagit i 
instrumentalundervisningen i fem år.

195 Axel Hambraeus
196 Ann-Britt Lindh
197 Rolf Hansson
198 Ulla Johansson
199 Jonas Larsson
200 Annika Spännar
201 Karin Froste
202 Margareta Johansson
203 Kerstin Svennar
204 Marianne Johnsson
205 Ann Johansson
206 Maria Difs
207 Anna-Karin Klockar

Orsa Skoltidnings premium till elev 
i årskurs 9 som visat särskilt stort in
tresse utdelades till musikanterna:

Jonas Larsson 
Ann Enmalm 
Carina Nilsson 
Ann-Britt Lindh
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”Trandans” i Mickelvål av Pelle Jakobsson
Om tranan kan man i fågelböcker 

läsa, att den är en ytterst skygg fågel, 
som hör hemma i vårt lands nordliga 
hälft på stora gräsmyrar och vattenrika 
mossar, där den känner sig trygg. Snudd 
på sensation har det ju varit, om några 
av de skygga fåglarna visat sig i när
heten av mänskliga boningar. I byarna 
Åberga och Mickelvål med angränsande 
marker har emellertid tranor under hela 
den gångna varma sommaren utgjort ett 
angenämt inslag i landskapsbilden. Deras 
gälla trumpetfanfarer har genljudit över 
bygden. Små och stora flockar har varit 
synliga, ibland betande på åkrar och 
ängar, ibland stolt svävande i luften. 
Det är inte första gången vi haft tran- 
besök. Det liksom hör till, att vi varje 
år ska få påhälsnnig, åtminstone ett tag 
på försommaren. Men i år har fåglarna 
visst funnit sig så väl tillrätta i vår bygd, 
att de stannat här hela sommaren.

Låt mig berätta om några möten vi 
i Mickelvål haft med de vackra fåglarna!

Det här med att tranorna skulle vara 
ytterst skygga tar vi hädanefter med en 
nypa salt. Det började morgonen efter 
det vi satt potatis strax bredvid vårt 
hem. V i spratt upp ur sömnen av ett 
gällt trumpetande —  klockan var halv 
fyra! När vi tittade ut, såg vi tre tranor, 
som fridfullt pickade bland våra nysatta 
potatisar. Mor i huset blev arg och ste
gade ut i bara nattsärken för att mota 
bort potatistjuvarna. Först när hon kom 
så nära tranorna som fyrtio meter, bred
de de ut sina stora vingar, och med en 
tack-för-maten-signal lyfte de mot Å- 
berga till. Sedan dess. har vi åtskilliga 
mornar i tre-fyratiden blivit väckta av 
de morronpigga fåglarna. Irriterad har 
man väl blivit ibland över störd natt
sömn. Men ilskan har snabbt gått över 
inför den vackra syn en flock tranor ut
gör: med nedböjda halsar, makligt ste
gande sig framåt i gräset ter de sig i 
första anblicken som en betande fåra
hjord. Men alltid går någon i flocken 
med huvudet vaksamt lyftat. Vid minsta

Urmakare

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

Glasögon utprovas

syn av fara hörs ett ” hork”  från den 
vaksamme, och hela skaran lyfter ögon
blickligen på susande vingar —  trumpe
tande förstås.

Vissa ljud tycks tranorna tycka om. 
Vissling t. ex. En morron i åttatiden 
kom jag gående ” Brändvägen” fram, 
Min vana trogen visslade jag en orsa- 
polska. Då upptäckte jag de gråstens- 
färgade tranorna —  tjugoen stycken —  
på en åker strax bredvid vägen. Jag 
fortsatte mot vårt boningshus —  fort
farande visslande —  och tranorna stod 
lugnt kvar, den närmaste på ett trettio
tal meters håll. Jag gick så in och häm
tade kameran —  kom ut igen för att 
fotografera. Då var flocken borta!

Inte ens motorbuller tycks skrämma 
tranorna. Vi var tre man, en traktor 
och en motorsåg på ett litet hygge. I tre 
timmar jobbade vi under motorsurr, yx
hugg och högljutt pratande. När vi så 
gjort arbetet klart, och allt blev tyst i 
skogen, lyfte ett tiotal tranor från en 
liten myr, där de hållit till, bara ett 
hundratal meter därifrån.

Antalet tranor i de flockar vi sett i 
Mickelvål har varierat från två till tjugo
sju. Troligen uppgår de till sammanlagt 
ett trettiotal, som då och då sprider sig 
i mindre grupper. Det är här fråga om 
unga, icke häckande tranor. Fågelböcker
na upplyser nämligen om att när de gam
la fåglarna uppsöker sin avlägsna hem
plats för häckning, samlas de unga i 
flockar och söker sin föda tillsammans. 
Födan utgörs av mask, insekter, gräs, 
spillsäd o. dyl. Här är väl också förkla
ringen till att vi inte varit vittne till 
någon trandans bland ” våra”  tranor. Det 
är nämligen de parbildande fåglarna, 
som utför den säregna dansen.

Först efter sex år är de unga tranor
na mogna att bilda familj!

Nu är hösten här, och våra vänner 
har lämnat oss för sin långa resa till 
norra Afrika. Det skedde en solig dag 
i början av september. Den stora tran- 
flocken cirklade runt byarna några ståt

Höstens hattar och 
mössor inkomna!
Garn i lager . . .

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

liga varv under ständigt trumpetande, 
tog kurs mot söder och försvann. Det 
blir tomt och tyst efter dem, men vi 
hoppas på återseende nästa år.

Ännu ett möte med tranor, denna 
gång i flyttning, vill jag berätta om. 
Min hustru och jag befann oss mitt på 
ett kalhygge norr om Labb-Djurberga, 
där vi plockade lingon. Dagen var mulen 
och blåsig. En stor tranplog närmade 
sig norrifrån, mödosamt strävande i mot
vinden. Vi avbröt bärplockningen förstås 
för att beskåda de högtflygande fåglar
na. Deras kurs stod rakt åt söder. Men 
just när de kommit mitt ovanför våra 
huvuden, började de flyga i cirkel. I tre 
varv cirklade den stora plogen över oss 
under intensivt trumpetande —  för att 
sedan fortsätta på den gamla kursen.

Vi stod där och undrade: Varför den
na manöver? Nog verkade det som en 
slags hälsning på färden. Men knappast 
kan man tro vilda tranor om ett så 
” mänskligt” beteende. Kanske blev fåg
larna nyfikna över vilka underliga figu
rer vi var och ville undersöka oss när
mare. Eller trodde de att vi var tranor 
och ville ha oss med på flyttningen? 
Hur som helst: Säreget var det att upp
leva, hur en flock vilda tranor högt i 
skyn på detta sätt tagit kontakt med oss, 
två människor på ett hygge.

Pelle Jakobsson

Stor sortering 
i täckjackor och 
hyxor. . .

Barngarderoben
Tel. 402 19

Nu är hösten här med nyheter i

glasögonbågar
Stor sortering!

('Ricli. ''TAiö tbij. cAfB
UR • O PTIK  • GULD 

Tel. 400 90
Av socialstyrelsen leg. optiker
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Hur vill vi stödja kulturen? av Greta Jakobsson
Kultur är ett ord, som kräver en de

finition nästan varje gång det används. 
Då begreppet kultur kan innefatta så 
oändligt mycket, kan man ju också för
stå, att kulturnämnden har ett mycket 
stort arbetsområde. Visserligen finns ett 
upprättat reglemente till viss vägledning, 
men det viktigaste just nu är, att kultur
nämnden kan peka på bestämda behov 
och föreslå åtgärder. Detta är ett resul
tat av de erfarenheter kulturnämnden 
hittills gjort i sin relativt korta tillvaro 
under snart tre valperioder. Kultur
nämnden har alltså föreslagit att en 
tjänst som kulturintendent inrättas i 
Orsa kommun från 1976.

Jag skulle vilja i all enkelhet försöka 
förklara, hur man kommit fram till detta, 
och vad det skulle innebära för Orsa.

Biblioteksverksamheten, studieverksam
heten och förenings- jämte annan kul
turell verksamhet är de tre stora huvud
områden, som bevakas av kulturnämn
den.

Kulturnämnden är styrelse för biblio
tek och bildarkiv. En ledamot av nämn
den är delegerad för biblioteksärenden, 
medan biblioteket sköts av bibliotekarie, 
kontorist och deltidsanställd. Bildarkivet 
har särskild föreståndare och ett sär
skilt reglemente.

Biblioteket är en naturlig servicein
rättning för allt fler, både barn och 
vuxna. Bokutlåningen är hög. Att lyssna 
på skivor och läsa tidningen i lugn och 
ro, att samla barnen för högläsning i 
s. k. sagostunder, att låna hem skivor, 
kasetter och t. o. m. konst —  allt detta 
är numera ganska självklara rättigheter. 
Biblioteket får också tjänstgöra som ut

ställningslokal och samlingsplats för fö
reläsningar och mindre konserter. I bib
lioteket har man också sammanträden 
och enskilda studier.

Studieverksamheten är i ständigt ökan
de och en stor utgiftspost i kulturnämn
dens budget. Utvecklingen inom detta 
område har gått snabbt, och här be
hövde kulturnämnden genom en tjänste
man få hänga med i utvecklingen. Detta 
kunde då ske genom utökat samarbete 
mellan kulturnämnd och studieförbund.

Åt den s. k. ” övriga kulturella 
verksamheten” har kulturnämnden hit
tills ägnat sitt kanske största intresse 
och praktiska handlande. ” Övrig kultu
rell verksamhet”  innebär ekonomiskt och 
praktiskt stöd till föreningar, samman
slutningar, enskilda kulturarbetare och 
nya uttrycksformer inom kulturlivet.

Då kulturnämndens ledamöter inte är 
några experter som folklivsforskare, konst
historiker, eller på annat sätt högt ut
bildade, har vi fått nyttja våra egna re
surser, sådana de nu är. V i har delat på 
uppgifterna, så att de passat vars och 
ens intresse. En bevakar konst- och ut- 
ställningsverksamhet, en annan teater, 
en tredje film och en fjärde bygdevård 
o. s. v. Genom personliga kontakter har 
vi skaffat den hjälp vi behövt. Ambiti
onen har i första hand varit att stödja 
ortens egna förmågor och den egna le
vande traditionen.

I kulturnämnden har vi upplevt vårt 
arbete som intressant och stimulerande, 
men vi har också upplevt vår otillräck
lighet i takt med det ökade kulturin- 
tresset från allmänheten. Flera föreningar 
har väl ungefär samma åsikt. Så har

t. ex. hembygdsföreningen uttryckt sitt 
behov av hjälp.

Det ideella arbetet är ju och kommer 
att vara det primära, men ett allt större 
krav och intresse från allmänheten 
trycker på, och man kan inte bara på 
frivillighetens väg infria dessa förvänt
ningar.

Under hösten — 74 och våren — 75 
har kulturnämnden undersökt hur man i 
andra kommuner klarat liknande svårig
heter. Leksands och Älvdalens kommu
ner har då fått utgöra modell. I båda 
dessa kommuner har man kulturinten
dent, och genomgående betygas de goda 
erfarenheter detta fört med sig.

Tjänsten som kulturintendent i Orsa 
kommun förutsätter en person med gedi
gen utbildning och speciell kännedom 
och känsla för ortens kulturtradition. 
Tjänsten föreslås också uppdelad i två 
huvudområden: 1) den allmänt kultu
rella och 2) den bygdekulturella.

Ex. på område 1:
Sekreterare i kulturnämnden med be
redning av ärenden.
Uppföljning och samordning av stu
dieverksamheten, och övrig förenings
verksamhet.
Bättre kontakt med byggnadsnämnden, 
då kulturintendent skulle deltaga i 
byggnadsnämndssamman träden. 
Byggnadsvård och yttre miljö måste 
på ett bättre sätt bevakas ur kulturell 
synvinkel. Kulturnämndens yttranden 
skulle väga tyngre i dessa avseenden 
med kulturintendentens sakkunskap. 
Bättre kontakt mellan fritids-, turist- 

Forts. å sid. 13.

Vårterminen 1976
startar följande kurser vid

Orsa gymnasieskola
Kodnr Kurs

10235 Hemteknisk kurs, allmän, 1 termin 
10243 Hemteknisk kurs, textil variant, 1 termin

Ansökan på särskid blankett skall vara 
Intagningsnämnden i Mora gy-region, 
Fack, 792 01 MORA, tillhanda senast 
den 15 oktober.

Kurserna börjar den 7 januari 1976 kl 08.50

Välkommen med Din ansökan!

Blanketter, prospekt och övriga upplys
ningar om kurserna erhålles genom Orsa 
gymnasieskola, tfn 0250 - 402 72, 404 60.
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Kanotsafari på Orsasjön av P.L. och T.J.
På en friluftsdag den 2 september 

gjorde 21 elever och 2 lärare vid Orsa- 
skolan en kanottur på Orsasjön. Kanoter 
och flytvästar lånades vid fritidsområdet, 
matsäck fanns med hemifrån och vackert 
väder var beställt långt i förväg. Efter en 
kortare instruktion i paddlandets sköna 
konst och en liten provtur på grunt vat
ten styrdes kosan söderut. En och annan 
kanadensare hade besvär med kursen i 
början men övning gav färdighet och 
snart stävade vi alla framåt i ungefär 
samma riktning. På Orsasjön rådde stiltje 
och i den speglade sig omgivande berg 
och himlens små vackert-väders moln. 
Grant! V i passerade Gröthar (utanför 
Jannisaholmen) och fortsatte in mellan 
Mårtenson och Bondön. På grund av det 
låga vattenståndet i sjön var vi tvungna 
att bära kanoterna några meter innan
för Bondön, men svårigheter är som be
kant till för att övervinnas och snart 
paddlade vi vidare söderut, passerade 
innanför Killingholmen och gick iland 
på en öde ö -—• Krigsmansholmen. Då 
hade vi paddlat drygt 5 kilometer och 
matsäcken smakade bra (sjön suger, sa’ 
den, som gick över Norrbro!) vare sig 
den bestod av smörgåsar eller hårdkokta 
ägg. Hemfärden gick fågelvägen, d. v. s. 
utanför samtliga öar. Vi var nog samt
liga överens om att man knappast kan ha 
det mysigare än att ljudlöst glida fram 
över en spegelblänk Orsasjö. Vad är väl 
Lugano, Mallorca eller Kanarieholmar- 
na mot Orsasjön en sådan här vacker 
dag?

Vid halv 4-tiden var vi tillbaka vid 
fritidsområdet —  kanske en aning möra 
efter 11 kilometers paddling —  men sä
kert en stor upplevelse rikare. Ofrivilligt 
hadande klarade vi oss ifrån förutom 
den frisksportare, som övade litet kläd- 
sim vid återkomsten till fritidsområdet.

P .L . T.J.

Varför inte säga JA
till något fackmannamässigt 

och bra!

Entrab Rör a b
— Hans Rabenius —

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

Swälasgården 
790 74 SKATTUNGBYN

Några av eleverna ute på Orsasjön.

Nils-Göran Löfqvist och Bengt Hermans 8 b i sakta glid.

På väg ut efter fikapaus på Krigsmansholmen.
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Musikdiplom 1
Här följer den långa listan med elever 

som under förra vårterminen spelade 
upp och klarade provet för det första 
diplomet i musikskolan. De flesta spe
lade blockflöjt men några spelade också 
upp på andra instrument. I den löpande 
numreringen som använts sedan musik
skolans start har den sista eleven i listan 
nummer 1510. Klassangivelsen som här 
följer avser förra läsåret.

Vivecka Berg 
Åsa Nilsson 
Susanne Trygg 
Marlene Simonsson
Nicklas Hansson 
Anna Lång 
Stefan Ulas 
Stefan Pettersson

Karin Lörvall 
Annika Sjöström 
Ingegerd Sjödén 
Hans-Åke Skött 
Roland Storm 
Per Johansson 
Annelie Larsson 
Birgitta Fjellström 
Helena Mångs 
Susanne Balter 
Marie Ihren 
Annelie Pettersson 
Birgitta Mattson 
Eva Persson 
Ann-Britt Rehn 
Annelie Nygårds 
Annika Clarqquist 
Erik Haider 
Mikael Näs

Ky 4 
Ky 4 
Ky 4 
Ky 4 
Ky 4 
Ky 4 
Ky 4 
Ky A

Åk 6 A Kyrkbyn
Bakre raden från vänster Ann-Louise Kusén, Anna-Karin Andersson, Tony Anders
son, Per Hasmats, Pia Stein, Anna-Lena Mårts, Annette Wallinder.
Mellanraden från vänster Robert Jonsson, Anders Särström, Lars-Åke Edvardsson, 
Anders Östling, Lena Molin, Åsa Johansson, Eva Hansson, Dag Wikström. 
Främre raden från vänster Tommy Nygårds, Peter Pettersson, Anders Hultman,

Eva Andersson Ky 4 Maria Holm, Madeleine Broberg, Agneta Eriksson, Eva-Lena Johansson, Hans Löhf.

Beatrice Nyström Ky 4 Lärare: Birgit Johnsson

Lars Frisk Ky 4
Torgny Laggar Ky 4 Mats Moraeus Di 4 Lissla Thuresson Ka 4
Tina Dahl Ky 4 Mikael Johansson Di 4 Per Olsson Ka 4
Monika Andersson Ky 4 Per Thuveson Di 4 Göran Björkvist Ka 4
Håkan Spännar Ky 4 Göran Snitt Di 4 Roland Erkapers Ka 4
Tony Forsberg Ky 4 Anna Frost Di 4 Nils-Anders Svensson Ha 4
Krister Pettersson Ky 4 Anders Hermansson Di 4 Anna-Lena Holvall Ha 3
Lena Hedberg Ky 4 Per Sinders Di 4 Annelie Persson Ha 3
Lars Eriksson Ky 4 Stefan Ohlin Ka 4 Eva Persson Ha 4
Åsa Hanses Di 3 Mats Thalin Ka 4 Berit Sigra Ha 3
Kajsa Kånåhols Di 3 Mats Jonsson Ka 4 Pernilla Jugås Ha 3
Malin Ohlsén Ky 3
Lars Sun din Ky 5

Di 4 
Di 4
Di 4
Di 4 
Di 4 
Di 4 
Di 4 
Di 4 
Di 4 
Di 4 
Di 4 
Di 4 
Di 4 
Di 4 
Di 4 
Di 4 
Di 4

Orsa Begravningsbyrå
Tel. 400 78, 402 16

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

Di 4 
Di 4

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Nytt!
Hos

Nytt! ■ Nytt!

Klo ekars
på marknaden 
och på ”byn” 
finner Du mas
sor av nyheter 
i byggsatser, 
bilar, dockor

Tel. 403 20

För älg jägare!
Helly Hansens UNDERKLÄDER 
och STRUMPOR i fiberpäls.

KRAFTIG STRUMPA 
3 par 15: —

SKJORTA, flanelltyp, lång och 
stor modell, 29: 75

Ekipera med kvalité
tAuq. Åakssvns

T E L . 4 0 0 2 1  O R S A
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SOM M ARLOVET

Nu ska jag berätta om sommarlovet. 
V i har varit i Sundsvall och sovit på ho
tell. En kväll fick vi inget rum att sova 
i, så vi fick åka hem. V i kom hem mitt 
i natten, klockan var halv två. Nästa dag 
åkte vi till sommarstugan. Då var jag 
uppe till tolv.

Christine Hellberg, 
åk 2

KATTUNGARNA

Missan var väldigt tjock. Hon skulle 
få kattungar. En dag när min kompis 
och jag lekte, öppnade mamma fönstret. 
Missan hade fått sina ungar. Det var 
två stycken, en vit och svart och en grå- 
spräcklig. Vitnos och Nöffe heter de.

Eva Holmberg, 
åk 2

EN DAG PÅ MARKNADEN
Nu är det marknad och då får man så 

mycket. Då köper jag godis och åker 
karusell. Och mycket annat.

Mikael Hindrika 
åk 3

SOM M ARLOVET
Den 6 juni i somras åkte jag och min 

bror tåg till Göteborg. På stationen i 
Göteborg så mötte min faster och farbror 
mig, och sen åkte vi hem till dem. Några 
dagar efter det att jag kommit dit, så 
åkte min faster och jag på en bussresa, 
som gick till Höganäs keramikfabrik och 
till Sofiero. Jag köpte två krukor på 
Höganäs. Och i Sofieros trädgård blom
made det jättefint och mycket: buskar, 
blommor och träd. Själva slottet hade 
de gjort om till servering. Efter några 
timmar fortsatte vi till Göteborg. Efter 
det att jag hade varit i Göteborg en 
vecka, så åkte vi hem mot Orsa.

Maria Nyström, 
åk 6

OVÄDRET
Det var på torsdagen, som ovädret 

bröt ut. När vi hade gått och lagt oss, 
började det att mullra. Så gick ström
men, och allt blev svart, och snart var 
ovädret igång. Det blixtrade stup i kvar
ten. Jag var så rädd att jag skakade och 
mådde illa. Våra hundar skakade de 
också, så vi öppnade dörren, så de fick 
komma in till oss. Ena hunden kröp un
der sängen och den andra upp till mig. 
Ibland så blixtrade det och mullrade på 
samma gång. Det haglade på taket, så 
jag kunde inte sova. När det slutade 
hagla, somnade jag. På morgonen när 
jag vaknade, var det fint igen.

Monica Gustavsson, 
åk 5

RING 41630
för barn- och 

familj efotograferingen
Serier i färg eller svartvitt

Tips, Tobak, Tidningar, 
Penninglotter

0R5R

Butiken med det stora sortimentet

Orsa
Sparköp

2
LÅGPRISB UTIKER

med förstklassiga varor

Villa-

och husägare!

Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Fridhemsplan 4 C 
Tel. 0250/136 62

Musikelever och 
musiklärare!

Vänd Er med förtroende 
till oss när det gäller

IN STR U M EN T och 
N O TM ATE R IA L

Piano-Nisse Musik
Radio • T V

Tei. 406 04

Zamssi
Tvättmaskinen som ligger i 

topp i allt, utom priset.

Egen servisverkstad

Järnbirger AB
O R S A

Tel. 0250 / 409 00

11

När vi sitta i vår 
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Måla utomhus n u ...
Med BECKERS vattenspädbara 
utomhusfärger kan du måla utom
hus fast det är bara -j- 5 grader.

Toyota
Alfa-Romeo

Alltid
bra, begagnade 

bilar 
i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 404 57, 407 20

För
hemmet!

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

r  ^
Luxor

Radio ■ TV
V_______________ J
Vänd Er
med förtroende till

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

HÖSTDIKT —  SOM M ARDIKT M IT T  DRÖMYRKE

Hösten är kommen med gula blad, 
och vi äter i vår sal.

Efter är vintern med all vit snö, och 
så blir det tö.

Och så blir det vår med gröna blad.
Och så blir det sommar och så höst.

Maria Jonsson, 
åk 4

ETT SOMMAR-MINNE

När vi var i Kolmårdens djurpark såg 
vi tigrar, lejon, apor, giraffer och andra 
djur. Först åkte vi genom safariparken. 
V i var där i 3 dagar. Sen åkte vi spår
vagn och båt i Norrköping.

Stellan Tegner, 
åk 3

Till

Marknaden
fläskben och  vitkål

ICA-butiken
Orsa, tel. 400 25

ANDERS NÄS
mmm m \

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas $3- Fönsterglas 

Inramningar

Jag vill bli skogstraktor-förare. Jag ska 
lassa stora lass. Jag ska ta min pojk med 
mig och han ska få köra traktorn.

Bosse Thuresson, 
åk 2

Jag vill bli polis för att det är så spän- 
nade. Jag ska fånga många tjuvar.

Anders Borg, 
åk 2

Jag vill bli en sån som jobbar åt 
Kandres, där man måste ha särskilda 
kläder till jobbet.

Theres Larsson, 
åk 2

Jag vill bli snickare. Jag tycker att det 
är roligt att snickra. Jag brukar snickra 
mycket hemma.

Örjan Tegnér, 
åk 2

Jag vill bli jobbare i Agnetas keramik
verkstad, för jag tyckte att det såg så 
roligt ut när jag och Kicki och mamma 
var i Göteborg hos Agneta.

Lillan Lovar, 
åk 2

Jag vill bli motor-cross-förare. Det 
ser så kul ut när de åker i snön. Eller 
gokart-förare. Det är också kul.

Roger Wallberg, 
åk 2

Mitt drömyrke är småskolelärare, där
för att jag tycker att det är så roligt att 
få ha med barn att göra. Då får jag leka 
med dem och ha roligt med dem, och 
rätta deras böcker, och se vad dom kan. 
Sen ska dom få lägga Palin och ha roligt. 
Och så ska dom få hoppa hopprep.

Per Svalas, 
åk 2

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA, tel. 10000

BENGTSSONS BLOMMOR
Tel. 418 40, bost. 443 66

Snittblommor • Krukväxter • Binderier
§ r

interflora
B E G R A V N IN G S B Y R Å , SBF, tel. 418 40
Ombesörjer allt inom branschen
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Hur vill vi stödja . . .  Forts.fr. sid. 8.

och kultursektorn genom kulturinten
dentens försorg skulle leda till ett 
bättre och slagkraftigare utbud, inte 
minst till alla våra turister.

Ex. på område 2:
Ett bygdearkiv står högt på kultur
nämndens önskelista. Värdefulla do
kument i enskildas och föreningars 
ägo skulle under kulturintendentens 
ledning inventeras och sammanställas 
i ett bygdearkiv (inrymt i biblioteket). 
På detta sätt kan bygdens egen histo
ria vara samlad i den egna kommu
nen, lätt tillgänglig för var och en som 
vill forska och studera. Så mycket bätt
re att få göra detta i historiemiljön 
än att flytta sina arkivarier och sig 
själv till läns- och riksarkiv.

Hembygdsgårdens samlingar (c:a 3000 
föremål) som nu är rengjorda, lagade 
och registrerade vid genomgång på 
Kulturarvet i Falun, tjänar inte sitt 
syfte bara genom att låsasi in. Regel
bundna visningar, utställningar och fö
reläsningar skulle här kunna ordnas 
under kulturintendentens ledning. Kul
turintendenten skulle också bistå med 
sakkunnig hjälp inom hembygdsföre
ningens olika arbetsområden.

I den fysiska riksplanen (en invente
ring av mark- och vatten-användning 
gällande hela riket) har flera av våra 
bymiljöer fastslagits vara av riksin
tresse. Allt fler skolor i riket styr sin 
färd till Orsa för att här ta del av 
det rika kulturarv vi har. Det gäller 
för oss att förvalta detta arv, så att 
vi kan överlämna det till nästa gene
ration och nästa.
Det ideella och frivilliga arbetet är 
fortfarande det viktigaste liksom varje 
enskild persons medvetenhet i denna 
strävan. Men en utomordentligt god 
och viktig hjälp i kulturarbetet skulle 
alltså en kulturintendent vara. Där
för har kulturnämnden föreslagit Orsa 
kommun att denna tjänst inrättas från
1976.

Greta Jakobsson

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

Till Eder tjänst i 
Holen och Mässbacken!

W ik n e rs  Eftr,
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

Kjolar och blusar 
till fest och vardags
Stor sortering i klänningar

DAH LS EFTR.
Tel. 401 91

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

AB Orsa Plattfabrik
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Teckning: Överst: Malin Ohlsén, åk 4 Teckning: Underst: Mikael Näs, åk 5

ORSA KÄTTING
ORSA

Telefon 420 20

Det är dags nu att plantera till våren!
Vi har en bra sortering blomsterlökar, hyacinter, 
tulpaner, narcisser, påskliljor, krokus m. m.

A. Levenius Blommor i Orsa AB
Telefon 400 92 interflora

Vi har ST AR!
— Den riktiga seglarstöveln från Finland —

Finnpers Skoaffär ■ Tel. 402 32

ÖKENSTORMEN

En dag bestämde jag mig för att åka 
till oasen Pust-Stånk, som ligger i den 
stora, väldiga öknen Sahara. Jag gick 
och tog en kamel på zoo, och hängde 
fast 10 stora hinkar med vatten på den. 
Sedan vek jag ihop kamelen och stop
pade den i en resväska. Då blev den tju
rig, men det brydde jag mig inte om. 
Jag ringde efter en taxi, som körde mig 
till Arlanda. När jag kom fram, vek jag 
upp kamelen igen. Då blev den så glad, 
så den slängde upp mig på pucklarna 
och sprang rakt ut i öknen. Men när den 
sprang, så skvätte den ut 5 hinkar vat
ten. Oj, nu har jag ju bara 5 kvar. Dum
ma kamel. Stanna! Och det gjorde den, 
för den tålde inte att bli kallad dum. 
Plötsligt hoppade kamelen 1 hel meter 
upp i luften, så att en hink till skvätte 
ur. Vad är det? frågade jag. Då pekade 
den med vänstra frambenet på en stor 
orm en halv meter ifrån oss. O j! Vad 
skulle jag göra? Jag kom på det. Jag 
hällde en hink vatten på den. Det gjorde 
susen. Plötsligt började det blåsa och 
storma jätte-mycket. Det blev en öken
storm utan like. Man såg ingenting, och 
munnen var igentejpad av sand. Hin
karna blåste bort, och kamelen kastade 
av mig och sprang. Hjälp! Nu dör jag. 
BONK ! TJONG ! Jag dog inte men 
nästan. Jag ramlade ur sängen så häftigt, 
att jag bröt en arm. Jag hade drömt allt.

Anette M ångs, 
åk 6

PÅ SEMESTER

En gång när jag var till Sundsvall 
hade vi jätte-roligt där. Anna-Karin och 
jag fick ro en båt själva. Anna-Karin 
fick ro och jag satt bredvid henne. En 
dag så åkte vi segelbåt på havet. Det 
var jätte-roligt att segla. Sen så åkte vi 
till Norge. Där tältade vi på en gård. 
Sedan åkte vi hem om två dagar. Det 
var roligare att åka hem.

Britt-Mari Jemth, 
åk 2

DÅ VAR JAG RÄDD

En gång när jag var i Stockholm skul
le jag åka till Värmdön, för min morbror 
bor där. Det fanns en sjö där, som jag 
skulle bada i, och där fanns en brygga, 
som jag gick ut på, och sen skulle jag 
simma i land. När jag var cirka en meter 
från land, höll jag på att drukna. Det 
var så djupt där ute. Oj, vad jag blev 
rädd då.

Katarina Johansson, 
åk 3
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Avdragaren BeO  (Patent) 

Påpressningsdon 
Smide & Mek

& )  CF CARLSSOri AB
ORSA ■ Tel. 401 88, 419 11

FRE L I NS  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

BECKMANS TRYCKERI AB 

Tel. 402 47

Karin Dahls 
F risérsalong

för industri, bygge och jordbruk

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

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

Byggnadsplåtslagerier samt alla 
övriga slag av plåtsiageriarbe- 

ten utföres

GUMMI-
verkstad
® Bilringar 
® Batterier

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

En 14-m ila  . . . Forts, från sid. 2.
sedan 1910.) En välvillig äldre mas 
lånade mig en 100 000-delskarta samt 
bjöd på en mugg enbärsdricka.

Jag fortsatte klättringen upp mot 
vandringens högsta punkt, Snusbacken, 
415 meter över havet.

Så fortsatte jag till fågelsjön Draggen. 
Under färden hittills hade jag inte sett 
en enda tjäder, men nu hade jag kommit 
till riktiga tjädermarker. Massor skräm
des upp av min framfart.

Lägret blev vid Askåsens fäbodar. 
Marschen hade varat i tolv timmar, och 
jag hade gått tre mil, andra dagen i 
rad. Sista biten den dagen sjöng det i 
benen: ” Snart framme, snart framme. . .” 
Fotblåsorna var bättre nu, trots de till 
hälften utnötta sulorna.

Fredag den 9 maj: kalhyggen.
Denna sista morgon vaknade jag väl

digt tidigt, och klockan sex var jag på 
väg. Tre och en halv mil till slutmålet! 
Trött på alla hyggen fortsatte jag färden 
på vägarna i stället för i ” skogen” .

Efter en timme hade jag gått fem 
kilometer. Vid elvatiden kom jag fram 
till byn Viborg, och Orsasjöns isbelagda 
yta skymtade mellan stammarna långt 
i fjärran.

Jag knackade på i en stuga för att få 
råd om bästa vägen. Det råkade vara en 
bagarstuga, där flera kullor höll på med 
att baka tunnbröd. Men de kunde inte 
visa mig vägen.

Fem kilometer från målet var jag 
mycket trött, verkligen trött. Solen gas
sade från en klarblå himmel, liksom den 
gjort under hela veckan. Men nu kän
des den.

Plötsligt stannade en bil. Det var en 
släkting. Han erbjöd mig skjuts hem till 
sig på ” fika” , men jag avböjde. I stället 
gick jag hem till honom.

Hans fru kände igen mig efter några 
minuters ihärdigt stirrande. Men hunden 
backade med svansen mellan benen. Han 
kände inte ens igen mig på lukten. Inte 
kan man precis säga, att jag luktade 
parfym heller.

Där drack jag ur en liter mjölk och 
en kopp kaffe.

Så började den sista etappen av vand
ringen. Det var tre kilometer kvar. Jag 
passerade över min barndoms skog, där 
jag lekt, och jag fick klart för mig var
för folk inte kunde visa mig vägen. Sko
gen var helt avverkad och vägen ut
plånad av traktorernas framfart.

Trehundra meter från målet, vid för
äldrarnas sommarstuga, stannade jag 
och skrev sista anteckningen i dagboken: 
” Mår som en prins. Det var kallt, det 
var hett, det var långt, långt. . . och 
jag är svett.”

Jag var nöjd. Jag hade klarat av tids
schemat med god marginal och alltså 
till och med besegrat mig själv.

Dagarna efter hade jag svårt att kopp
la av marschivern. Så fort jag satte mig 
till ro, somnade benen och började sticka 
infernaliskt. På lördagen måste jag helt 
enkelt ut och springa för att få bort 
stelheten. Kent Bogren.

Hansjö, Skattungen. . .  Forts. fr. sid. 4.
Till slut ett namn som vittnar om nöd

år och barkbröd, nämligen Skavåsen. På 
Skavåsberget växte det fin, kvistfri tall
skog, lämplig att ta ” skav” av, den fina 
innerbarken mellan ytterbarken och ve
den. Skav använde man till barkbröd.

Orsa har åtskilliga tusen namn —  hur 
många är det ingen som vet. Det är 
namn på byar, gårdar och fäbodar, på 
höjder, sjöar, tjärnar, vattendrag och 
mossar men också på mindre lokaler 
som stenar, källor, odlingar och träd. 
Några tusen av namnen finns i Ort
namnsarkivet i Uppsala, upptecknade i 
orten av Benkt Granholm och Bror Lin
den. Materialet till den här uppsatsen 
är hämtat ur arkivets samlingar. Orsa- 
namnen är ännu inte bearbetade men 
Bror Lindén har skrivit en innehållsrik 
och instruktiv uppsats i första bandet av 
Orsaboken. Enskilda namn har han be
handlat i sitt arbete Dalska namn- och 
ordstudier och i flera artiklar i bl.a. 
tidskriften Namn och bygd.

VVS

Osar det svavel?
Hårda ord gör ingen gammal villa
panna bättre. Satsa på en ny i stäl
let! Våra svenska kvalitetspannor 
är bränslesnåla, lättskötta, driftsäk- 
ra och prisbilliga. Rumsvärmer 
sköts helt automatiskt. V i kan villr. 
värme. Rådgör med oss!

1  wesströms ws
Orsa, tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt
ELEVANTALET I GRUNDSKOLAN

Elevantalet på låg- och mellanstadiet 
fortsätter att öka. Detta kompenserar i 
viss mån det minskade elevantalet på 
Orsaskolan med anledning av att nume
ra inga Ore-elever går där.

Antalet elever i de olika skolenheterna 
är vid terminens början i Kyrkbyn 270, 
Trunna 16, Hansjö 45, Digerberget 160, 
Stackmora 46, Kallmora 29 och Skatt- 
ungbyn 20.

Låg- och mellanstadiet har tillsam
mans 586 elever, en ökning med 18 ele
ver från föregående läsår.

Orsaskolan har i år endast nio klasser, 
tre i varje årskurs. Elevantalet är 233 
elever, en minskning med 57 elever.

Totala elevantalet i grundskolan är 
819 elever, en minskning med 39 elever.

NYA LÄRARE FÖR LÄSÅRET 
1975/76

Vid Kyrkbyns skola har nyanställts 
lågstadielärare Helena Norin och vid 
Digerbergets skola lågstadielärare Inge
gerd Fjelstad.

Teckning: Annelie Peterson, åk 5 Teckning: Martin Jobs, åk 5

SOM M ARLOVET MARKNAD

SKOLMÅLTIDSVERKSAMHETEN 
Som skolmåltidsbiträde vid Kyrkbyns 

skola har fr. o. m. höstterminen anställts 
Kerstin Reen och i Stackmora Karin 
Larsson.

En sommardag när jag var ute och 
plockade bär, kom det en orm. Då kas
tade pappa stenar på ormen. Det kändes 
snuskigt. Sedan åkte vi hem.

Marie Olsson, 
åk 2

STUDIEDAGAR
Läsårets studiedagar, vilka innebär 

lov för eleverna, har fastställts till torsd. 
18 sept., månd. 24 nov., månd. 8 mars 
och torsd. 15 april.

Bj.

Höstnytt
KAPPOR • JACKOR
Nu i stor sortering i höstens nya 
mode. Gör ett besök det lönar sig.

Pris från 298: —

Ekipera med kvalité
i / h u j .

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

NÄR JAG PLOCKADE BÄR

Det var på en måndag. Vi skulle 
plocka hallon. Det var jag, mamma och 
pappa. När vi var framme, tog jag en 
kruka och gick och plockade. Jag såg 
lingon. När jag gick, så hoppade det till, 
och jag hoppade också till. Jag trodde, 
att det var en groda, fast det var ingen 
groda, det var en pinne jag trampat på, 
och det var mossa, som hade hoppat och 
såg ut som en groda. Sen gick vi till 
bilen.

Hillevi Andersson, 
åk 4

Allt i livs!
Stackmora Handel

Tel. 403 22

Nu ska det bli marknad. Det kom
mer lastbilar med karuseller på. Nere 
vid sjön arbetar farbröder med att sätta 
upp karusellerna. Snart kommer det att 
krylla av folk vid sjön. Där går de och 
köper popcorn och karameller och lot
ter. Karusellerna är i full gång.

Maria Olsson, 
åk 3

FÅGELUNGEN

En gång när jag kom in i en stor, stor 
skog, såg jag en liten fågel, som gick och 
gick för han hade ramlat ur sitt bo. 
Hans mamma var ute och flög. Hans 
syskon låg i sitt bo. Han pickade i mar
ken. Då kom en räv. Jag skrämde räven. 
Sedan kom hans mamma och jag gick 
hem.

Karin Eld, 
åk 2
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