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Vi har varit på turné mina instrument,
fiol3 kohorn, bockhorn, spilåpipa, trälur,
näverlur och jag. Institutet för rikskonserter hade bett mig ställa upp för en
skolkonsertturné för lågstadiebarn i Kri
stianstad län. Tjugotvå konserter skulle
jag hålla i sjutton skoldistrikt. Nio da
gar skulle tas i anspråk för detta. Dess
utom skulle jag få lov att tillbringa en
weekend i Skåne. Efter en tids funde
rande hade jag accepterat. Det kunde
ju bli roligt att få träffa skånebarn och
att få se Skåne ordentligt för första
gången.
För turnéns uppläggning hade jag inga
bekymmer. Allt i den. vägen sköttes av
Rikskonserter i Stockholm, och när da
gen för avresan var inne^ hade jag i ba
gaget ett turnéprogram med allt nöd
vändigt noterat dag för dag: skoldistrikt
och skola, där programmen skulle hållas,
tidpunkt för konserterna, namn på ho
tellen, där jag skulle bo osv.
Det program jag skulle hålla ingick
i en serie med namnet ” V i spelar — ni
lyssnar” . På min lott kom att presentera
folkmusik i ord och ton.
Kan det kanske intressera skoltidning
ens läsare, att med resdagbokens hjälp
följa med på turnén — så här i efter
hand? Välkommen då!
Måndagen den 30 nov3 en mörk och
blåsig morron i Ystad. Den förhyrda
röda Saaben är inte alls så morronpigg
som föraren (i handlingarna källad ” ar
tist” ). Den vill inte starta helt enkelt!
Just en fin början. Allting har klaffat
bra hittills: Den långa resan från Orsa
med tåg tog hela söndagen i anspråk.
Bilen stod på plats utanför stationen,
och den överlämnades av två ynglingar,
som först ville se på körkortet. Hotell
rummet var beställt, och sömnen under
natten var inte att klaga på. Så ut i
den mörka morgonen med väskor, fiol
och lur^ar — och bilen vill inte starta!

Det går fem minuter — tio minuter un
der trägna försök med startmotorn. Ska
man få lov att komma till första stället,
Löderup, i taxi? Men nu börjar motorn
spinna, och vi kan lämna Ystad. Ut på
den skånska landsbygden bär det.
Det är inte mycket man ser från vä
gen: På vänster sida tonar slätten bort
i gryning och dis. Åt höger skymtar clå
och då Öresund, som verkar oroligt i
blåsten.
De vita bondgårdarna dyker
upp här och där, liksom stora högar av
sockerbetor. Skåningarna har skördat si
na betor, men ännu har de inte hunnit
frakta allt till sockerbruken.
Efter tre mils körning är vi framme i
Löderup, och vi behöver inte leta länge,
förrän vi får syn på skolan, nybyggd
och fin. Särskilt stor är den inte, lågoch mellanstadium med en årskurs i var
je klass gissar jag.
Här ska jag alltså hålla dagens första
och enda program. Men var? Försöker
med gymnastiksalen, men där är låst.
Lärarrummet är tomt på folk. Tydligen
pågå dagens första lektion ännu.
Så
småningom uppenbarar sig äntligen en
skåning: Församlingens unge kantor väl
komnar och beklagar, att pianot är så
ostämt. Det gör då rakt ingenting, efter
som det inte ska användas. V i beser
” konsertlokalen” tillsammans, den pannkaksdoftande matsalen. Skolans rektor
anländer, och ett hundratal glada barn
med fröknar börjar bänka sig. Sorlet
tystnar, rektorn hälsar spelmannen från
Orsa, och det första programmet kan
börja . . .
De små åhörarna är tydligen vana att
gå på konserter: De sitter alla stilla, som
man ska göra, när man lyssnar. Men de
deltar också mecl iver i de aktiviteter,
som ingår i programmet: De svarar på
frågor om vad de tror att folk gjorde,
när den och den låten spelades förr i
världen av spelmännen (gånglåt, brud
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att sälja Orsa Skoltidning som H Å K A N LO M AN , 4 a, SUSAN
NE HELLBERG, 3 a och G Ö R A N SJÖÖNS, 3 a, då skulle det
inte bli några tidningar kvar av den utökade upplagan. Dessa tre
kyrkbyelever vann försäljningspristävlingen för julnumret.
Och nu går tävlingen vidare med nästa skolområde
på ett extra kol nu, alla barn i
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marsch, polska), de räknar gökar i en
gökpolska, fastän fingrarna inte räcker
till, de klappar fint takten i en riktig
orsapolska. Så får de höra berättas om
fäbodar, något som de inte tycks känna
till. Väskan med fäbodinstrumenten
plockas fram, och vallhornen visas upp,
ett i taget. Med fantasins hjälp får så
barnen följa med ut i vallskogen, lyssna
på de olika hornens klang och spilåpipans
mjuka toner. De får hjälpa till ropa som
en vallkulla: ” Leta inte, leta inte! Korna
är här!” Minuterna rinner iväg — en
blick på klockan — det är snart dags
att sluta. Då kommer de långa lurarna
fram.
Vargar och björnar skräms på
flykten med några smattrande skrämsel
låtar, så starka att de flesta åhörarna
tar sig åt öronen. Konserten är slut. App
låder och tacktal av rektorn, och bar
nen strömmar ut för långrast.
Den gemytlige rektorn har ordnat med
kaffe i lärarrummet, och det blir en
stunds angenämt samspråk med de åtta
lärarna, som alla är från trakten. V i kom
mer fram till, att skolförhållandena i Löderup och Orsa är sig ganska lika. Men
i ett avseende har man det i dessa trak
ter besvärligare än dalfolket. Det är på
vintern, när snöstormen slår till. Aldrig
har det väl hänt, att skolbarnen i Orsa
behövt övernatta i skolan, men i Löde
rup händer det då och då under vinter
halvåret. Denna del av Skåne är mycket
utsatt för havets vindar från två håll,
och i synnerhet när stormen kommer
från öster, kan det vara nog så bekym
mersamt. Vägarna blir lätt igenpackade
av yrsnön, och det kan bli omöjligt för
både barn och lärre, att ta sig till eller
ifrån skolan. Om stormen börjar när
barnen är i skolan, kan de alltså bli
tvungna att stanna kvar där. Föräldrar
na blir förstås ängsliga, och lärarna har
fullt sjå att ringa runt. Till all lycka
brukar telefonerna fungera.
Man känner sig smått ängslig, när
man tittar ut genom fönstret och ser att
blåsten tilltagit, och att den första snön
ritar nästan vågräta streck i luften över
skolgården. Det är kanske bäst att ge
sig iväg mot Kristianstad, innan stor
men bryter ut på allvar. Tack för kaffet
och det vänliga bemötandet!
På folktomma vägar far vi så först
mot Simrishamn i motvind med piskan
de snö och regn. Denna trakt med det
vackra namnet Österlen visar inte upp
sin lena sida i dag. Det mesta är grått
och trist. Glimmingehus reser sin mäk
tig trappgavel mot de jagande molnen.
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Barngarderoben
Tel. 402 19
Pelle Jakobsson musicerar på sin träskofiol.
Säkert var det bättre väder, när Nils
Holgersson i sagan förtrollade gråråttor
na med spel på horn eller pipa. Simris
hamn inbjuder inte till besök i ovädret,
så vi fortsätter norrut efter kusten.
Hanöbuktens vågor går höga., och jag
skulle inte vilja vara med i den lilla
fiskebåten, som skymtar då och då där
ute. Vägen kroknar till och blir till en
berg- och dalbana vid Brösarps backar
— vita av kladdig snö. När vi så pas
serat Linderödsåsens höjder och när
mar oss Kristianstad, börjar det redan
skymma.
Tisdagen den 1 dec och onsdagen den
2 dec. I Kristianstad stod tre fram
trädanden på programmet, alla i det
gamla Konserthuset. Den stora lokalen
var märkligt nog inte så bra: den var
” långsmal” med scenen på ena kort
sidan. De bakersta bänkraderna låg allt
så ganska långt bort, vilket inte precis
gynnar kontakten med publiken. Som
tur var fanns det en skaplig högtalaran
läggning. Salen fylldes snart av närmare
500 stojande barn, alla med ytterkläder
na på. Det kändes onekligen spännande.
Skulle det gå att hålla denna stora och
bråkiga skara vid intresse i fyrtio minu
ter? Men heder åt dessa barn! De sköt
te sig riktigt bra. Jag undrar bara vem
som var svettigast efteråt: de påpälsade
åhörarna eller ” artisten” . Efter den
andra konserten med det mera skonsam
ma antalet barn, 200, väntade jag mig

ett obestämt antal barn från lärarhög
skolans övningsskola. Ingen kom på ut
satt tid. Först efter en halvtimme an
lände ett tjugotal unga blivande lära
rinnor. De räknade med att få lyssna till
en amerikansk pianist, som skulle spela
Beethoven. Ingen kunde förklara detta
missförstånd för oss. De höll emellertid
till godo med spelmannen, och vi hade
en riktigt trevlig pratstund med låtinslag.
Åhus gömde sig nästan helt och hållet
i tisdagens täta morrondimma.
Synd,
tyckte jag, för detta lär ska vara en
vacker bygd. Konserten här var som en
upprepning av den i Löderup vad gäller
mottagande och lokal.
Vidare mot söder igen: Borrby skola.
Här, som på de flesta andra ställen, är
aulan i högstadieskolan konsertlokal, och
barnen från lågstadiet kommer gående
” på led” eller åkande i skolbussar. Den
förste, som man kommer i kontakt med
vid skolan, brukar vara vaktmästaren,
så också här. Det är han som styr och
ställer med allt, som hör till den yttre
ramen vid konserterna: stolar, högtalare
t ex. Det är han, som oftast ” tar hand
om” den gästande artisten, alltså en
mycket betydelsefull person.
Torsdagen den 3 dec. Tomntelilla
högstadieskola är ett stort och högt kom
plex tronande på en kulle. V id tiden
för mitt framträdande där öste regnet
ner, och det var inte lämpligt för de
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små att promenera dit. Man fick anlita
samhällets taxibilar. Tre bilar i skyttel
trafik fraktade 300-talet barn, vilket tog
en bra stund. De först komna fick för
stås vänta länge, innan programmet kun
de börja. Men skånebarn tycks vara ett
tålmodigt släkte, ty trots denna långa
väntan skötte de sig exemplariskt. Det
tycktes för övrigt vara omöjligt att få
börja i tid. I Smedstorps Medborgarhus
blev den cigarrökande rektorn nervös för
att ” Brösarparna” inte infann sig. De
hade lämnat Brösarp i god tid. Först
efter en god halvtimme kom deras stora
röda buss. Den hade blivit hindrad på
vägen av en havererad långtradare. Tur
néns planerare tycks emellertid ha tänkt
på detta. Det är god tidsmarginal mellan
de olika platserna.
Denna eftermiddag stod Degeberga i
tur. Det finns mycket, som är vackert
i Skånes natur: slätterna, kusten, havet,
åsarna, kyrkorna och slotten. Men jag
tror ändå, att trakten kring Degeberga
tar priset. Gör som jag, så tror jag, att
du håller med mig: Ta en promenad i
FÖRSAK AR, den djupa dalen med bo
karna och ån med de mäktiga fallen!
Här är ett naturreservat, så allt förblir
orört. D e fallna trädjättarna ligger där
de ligger. Flera har liksom fångats upp
i fallet av sina levande kamrater. Det
ser ut, som om de klamrar sig fast vid
varandra. De långa stubbarna har blivit
till troll med långa näsor, armar, klor
och gapande munnar. Marken överallt
täckt med en gyllene matta av fjolårs
löv. Ett riktigt sagoland!
Fredagen den 5 dec. Konserten i Degebergaskolan ska börja redan kl 8.15.
Per telefon har jag fått besked om en
liten ändring i turnéplanen. Efter De
geberga ska jag vara i Simrishamn fem
mil därifrån kl 9.30. ” Du bör hinna”
sa producenten, ” men stick direkt och
utan extranummer!” Som vanligt an
länder de långväga först, de från Vittskövle. Också barnen från själva skolan
bänkar sig i matsalen. Och som vanligt
kommer några för sent, en kvart denna
gång. Artisten blir smått nervös. Men
han bör hinna ändå. V i sätter i gång
med fiollåtarna. Men mitt under en
polska händer något: Larmklockor bör
jar ringa samtidigt som en brandbil kör
in på skolgården. Det börjar röka nån
stans ifrån. Brandövning!! Utrymningsövning!! Rektorn beklagar: Övningen är
bestämd på högre ort, och strängt taget
kan det ju tänkas börja brinna även un
der en konsert, eller hur? Ut alltså:
skolbarn, lärare, kantor, bespisningstanter, vaktmästare och spelman! För oss
går det nu ganska fort, eftersom vi är
närmast marken. Men för högstadieele
verna tar det längre tid. De ska ta sig ut

via brandstegen, eftersom en rökbomb
spärrar deras utgång. D et går alltså en
bra stund innan det spännande äventy
ret är över. Brandchefen berömmer alla
i sin megafon, och vi kan återgå ” till
näringarna” . Resten av programmet får
tyvärr bli något avkortat. Hastigt tack
till trevliga degebergabarn och iväg mot
Simrishamn för andra gången.
En kvart för sent rusar jag in i Jonebergsskolan, ett modernt skolkomplex
med många flyglar, vinklar och vrår.
M ed hjälp av en hygglig högstadieelev
hittar jag aulan, där ett förväntansfullt
sorl hörs från omkring 400 barn. Efter
som ingen rektor eller annan ansvarig
visar sig, kliver jag upp på scenen och
sätter igång. ” Stopp, stopp!” säger en
Iröken på första bänk.” Alla har inte
kommit än.” Och den senkomne musi
kanten får en stunds andrum för att
stämma fiol och nerver.
Efter den konserten är första turné
veckan slut. Man kan i lugn och ro ta
en titt på ett soligt Simrishamn och
makligt leta sig genom ett leende Öster
len upp mot Göingebygden och Hässle
holm.
Måndagen den 7 dec. Efter en helg
i Hässleholm med julskyltning i regn och
blåst känns det riktigt skönt att få börja
turnéandet igen. Orter denna dag är
Sibbhult och Osby, två blomstrande sam
hällen i skogrik snapphanebygd. Barnen
i Sibbhult samlas i Folkets Hus. De är
lika rara som alla andra varit hittills,
men nog är deras tungomål svårbegrip
ligt för en dalkarl. Just Göingebygden är
ju känd för sin utpräglade dialekt.
Tisdagen den 8 dec.
Bland de tre
” konsertskolorna” i Hässleholm väljer
vi ur dagboken Norrängsskolan, en in
ternatskola för utvecklingsstörda barn i
åldrarna åtta till tjugo år: Programmet
för de åttio barnen och ungdomarna i
så olika åldrar och med så svåra psy
kiska handikapp väntade jag mig bli
svårgenomförbart. men jag bedrog mig.
En tacksammare publik kunde jag inte
få! De deltog med liv och lust i pro
grammets aktiviteter och svarade fint på
frågorna, och man behövde inte ta mis
te på deras intresse för musiken.
Efter kaffepaus i lärarrummet visades
jag runt i skolan av den unge rektorn.
En imponerande anläggning! Helt ny
byggda lokaler, intima och soligt ljusa,
allt i ett plan. Här görs verkligen allt
för att de handikappade barnen ska få
den träning och skolning som gör det
möjligt för dem att klara sig i samhället.
De får lära sig snart sagt allt grund
läggande. I små klasser med fem, sex
elever pluggar de som alla barn i vanli
ga ämnen, men med en långsam steg-

Forts. å sid. 14.
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Den nya
skolstyrelsen
V i har fått ny skolstyrelse. Den skall
enligt de nya lagbestämmelserna tjänst
göra endast tre kr, 1971— 1973. O rd
föranden är fortfarande komminister
Knut Edmarker, vice ordförande före
ståndaren för försäkringskassans kontor
i Orsa Ruhno Svensson och övriga leda
möter fil. mag. Gudrun Eriksson. Sten
berg, fru Inga-Lill Loman, Kyrkbyn,
hemmansäg. Erik Bpngtsson, Skattungbyn, fröken Inger Henriksson, Kyrkbyn
och traktorförare Torgny Edman, Holen.
Skolstyrelsen har utsett skolchefen Hj.
TT
.
.
Hedman att vara styrelsens sekreterare
under mandatperioden.

r,
.
.
Knut Edmarker

Erik Bengtsson

Ruhno Svensson

Gudrun Eriksson

Torgny Edman

Inga-Lill Loman

Styrelsens ordförande, vice ordförande
och sekreterare tjänstgör som bered
ningsutskott. Beslutande s. k. avdelning
ar finns ej, men en del rutinärenden
(tjänstledigheter,
vikarier,
semestrar
m. m.) är delegerade till ordföranden,
skolchefen och rektorerna.
Skolstyrelsens sammanträden hålles i
regel första tisdagen i varje månad.
Ärenden ska vara inlämnade till skol
kontoret senast torsdag kl. 12.00 veckan
före.
En nyhet är att inga fackrepresen
tanter numera ska deltaga i samman
trädena. Förut hade både lärare och
rektorer var sin representant med. Rek
torerna kan dock inkallas att föredra
visst eller vissa ärenden.
Hj. H— n.

Inger Henriksson
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Denna gånglåt, som ofta spelas av våra spelmän, upptecknade Karl Sporr år 1961 efter Gössa Anders, som
i sin tur hade den efter Jämt Olof. Den är hämtad ur Sporrs inventering Folkmusik i Orsa.

Låt björkarna falla
tycks ha blivit parollen de senaste åren
i Orsa. Förr kunde vår ort med fram
gång tävla med Umeå som björkarnas
stad. Jag minns själv, då jag första
gången såg Orsa år 1928, hur impone
rad jag blev av de vackra alléerna.
Men nu är många redan borta. Början
gjordes för flera år sedan med allén
efter Stormyrvägen mot Berget. Hur
steril och ful är inte denna väg nu. Efter
Järvägsgatan är också de flesta träd
borttagna. Och i denna vinter har turen
kommit till Trunnavägen och Kaplansgatan. Just nu ser det hemskt ut där.
Jag mår riktigt illa, när jag går efter
vägen. Hela samhället har blivit tristare
och fulare. Man går nästan och är rädd
för att också Tingshusparken en vacker
dag ska vara kalhuggen.
Nu vill jag inte alls påstå, att bort
tagandet av träden efter trafiklederna
är onödigt. Fordonens storlek och antal
gör det tyvärr nödvändigt. Men varför
inte låta någonting annat komma i stäl
let.
Ska hela samhället bli kalhugget
först?
I Leksand måste man också ta bort
allén för några år sedan. Men samma

Alltid nyheter i
klänningar, dressar,
tunica och hyxor.

D AH LS EFTR.
Tel. 401 91

år blev nya björkar planterade. Likaså
blev den stormhärjade allén mot Lek
sands kyrka omedelbart ersatt. Och nu
är den grann och ståtlig igen med sina
vackra nybjörkar.
I vår socken är man inte lika mån
om skönheten och om turisterna. Med
några undantag, bl. a. allén in till Prost
gården, har gamla träd inte blivit er
satta. Och tyvärr har parken väster om
kyrkan heller inte blivit iordningställd
efter framdragandet av en avloppsled
ning för ett par år sedan. Man saknar
Orsa planteringssällskap, som förr gjorde
ett storslaget arbete. Jag kommer i det
sammanhanget att tänka på en del av
de drivande krafterna där. Banmäst. O.
A. Gustafsson på Västeråkern var en av
dem, som jag särskilt minns, och den
siste i raden blev trädgårdsmäst. Sven
Agneryd. Sedan övertogs planteringssällskapets uppgifter av municipalsamhället,
och detta i sin tur av kommunen. Nu
bör det alltså vara dess myndigheter,
som ska se till, att vi får de gamla skönhetsvärdena tillbaka. Dess bättre är det
ingenting, som drar stora kostnader. Men
sätt igång snarast. Här har väl kultur
nämnden en uppgift som pådrivare.
Hj. H— n.

T ill Eder tjänst i
H olen och M ässhacken!

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

Nedlagda skolor
För någon tid sedan fick jag i upp
drag att utreda, hur länge vissa bysko
lor i Orsa funnits kvar. Detta gav mig
anledning att i arkivet gå igenom skolstatistiken ända från 1930. Och jag fick
en lista på nedlagda skolor, som blev
mycket lång. Visst hade jag vetat, att
många skolor försvunnit, sen jag kom
till Orsa. Men att det skulle vara 25
stycken var ändå en överraskning. Nu är
det ju så, att vi under tiden också fått
en ny skolenhet, nämligen Digerberget,
som ersätter några av de nedlagda sko
lorna. Och här är de 25 nedlagda:
Kvarnberg
Näckådalen
Maggås
Vångsgärde
Gravberg
T orsmo
Untorp
Heden
Hansjö mellersta
Orsbleck
Tallhed
Myggsjö
Skattungbyns östra
Hornberga
Rosentorp
Oljonsbyn
Emådalen
Stenberg
Åberga
Slättberg
Hansjö östra
Hansjö västra
Holen
Torrvål
Nederberga

1930
1933
1935
1936
1937
1938
1938
1938
1939
1939
1940
1940
1942
1943
1943
1948
1951
1951
1954
1954
1960
1963
1966
1966
1968
Hj. H— n.
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Orsasonen Sven Berger och sex av
hans kamrater har varit på skolturné i
Dalarna i Rikskonserters regi, och de gav
den 12 februari en synnerligen uppskat
tad föreställning för eleverna på Orsa-

SPINDELN KORS
De var en gång en spindel som hette
Kors. En dag så var han på semester.
Han hade flugit till Afrika, han flög
med Pippi, som var en fågel och skulle
dit. Det var vinter här i Sverige. Kors
hade spunnit ett fint nät och i det satt
Kors och solade. Just då kom Pippi och
sa att det skulle bli vinter i Sverige i
tusen år. — Så länge lever vi ju inte.
Då levde Kors och Pippi i Afrika ända
tills de dog.
Maria Blomqvist,
åk 3

skolan. Gruppen, som är välkänd från
många framträdanden i radio och T V ,
kallar sig Joculatores Upsalienses. Nu
framförde ” gycklarna” med stor skick
lighet och musikalisk inlevelse samt med

LITE

OM

M IG

bejublad humoristisk accent medeltida
musik på tidstrogna instrument, såsom
fiddla, blockflöjter, krumhorn, skalmeja,
pommer, zinka, mungiga, basun, diverse
slaginstrument m. fl.

SJÄLV

Jag har blå ögon och ljusbrunt hår.
Jag är nio år och har tio små tår.
Jag bor i Orsa
och har en snäll morsa.
Jag tycker om paltbröd och fläsk
och en läsk.
Jag har många tänder
och två händer.
Jag har två armar
och många tarmar.
Åsa-Karin Nyman,
åk 3

R ekom m enderas
till alla
sam m ankom ster!
Tel. 411 51

Anna och Hasse var tvillingar i treårs
åldern. Alla berömde Hasse. Tänk vil
ken duktig karl han var! Men inte fick
Anna något beröm inte. Därför utbrast
hon en dag helt förtrvtsamt:
— ” Öllur saja ukun kar ' du ij ö do
dug du’nt knep a di bracko!”
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A llt måleriarbete vid repa

ration eller nybyggnad utföres omsorgsfullt och till
humana priser.

G. H olm ström s Måleri
Stensgatan 7, Orsa. Tel. 402 35

A Du redö o att när

D ala-FO T O
finns-ä bö bredör ö smålör,
dirör ö billigör

RÅMÖR
Kum in ö sjå-o!

V i har ett bra o c h
billigt

skidställ
fö r skidutflykten

OK
ORSA

Telefon 402 80

”O S S -M O L S -L A G ”a
v
n
u
od
ertilN
B

” När ni får en omgång nybörjare, som
börjar med orsamål, då vill jag också
vara med” , sade en bekant till mig. Den
personen, var inte den första, som vid
samtal låtit mig förstå, att många fått
den felaktiga uppfattningen, att det på
går språkkurser, där orsamål läres ut.
Därför vill jag, med några rader för
söka berätta, vad Orsamålsgruppen —
i fortsättningen benämnd ” Oss-mols-lag”
— egentligen sysslar med.
Oss-mols-lag är ett 20-tal orsamålstalande personer i åldrar från omkring
25 år upp till omkring 70 år. De kom
mer från Orsas med något olika dialek
ter utrustade byar, och har träffats ett
par gånger i månaden på Hembygds
gården i Slöjdstugan. Där har orsatnålet rådbråkats under gemytliga former
i både tal och skrift. Träffarna har på
gått under höstarna och vintrarna från
och med 1969. Tveksamheten beträffan
de uppläggningen var inledningsvis myc
ket stor. Entusiasmen för bygdemålet var
då den enda samlande och bärande fak
torn. Linjerna har dock klarnat allt mer.
Telefon- och brevkontakt samt inte minst
ett studiebesök vid Landsmålsarkivet i
Uppsala har gett flera impulser.
Som var och en kan förstå, kan inte
benämningen språkkurs i gängse bety
delse, stämma vidare bra. Går man på
en språkkurs, brukar man få lära sig
något i ett främmande språk. Här är det
ju till 99% Orsa-födda och med orsamålet uppväxta människor, som behand
lar orsamål!
Nå, vad gör då egentligen Oss-molslag?
Jo, Oss-mols-lag har till syfte
att stimulera socknens folk, att använ
da sin bygds gamla språk, så mycket
som möjligt
att bland orsamålstalande öka förståelsen
för, att det orsamål, som talas i andra
delar av socknen, är lika riktigt, trots
skilj aktligheter i uttal eller uttryck

PHILIPS CARINA
Bekväm transistor-radio i
komprimerat format. FM
och MV, lättläst linjär skala
och rullratt för stationsinställning. öronmussla - och
läderfodral medföljer.

Svälas Radio TV
Kyrkogatan 8 ■ Tel. 413 50
A uktoriserad Radio- och TV -service
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att göra uppteckningar i uppsatsform på
orsamål, som jämsides skall ha översätt
ningar till svenska, samt även uttalet på
ljudband, då respektive författare får
läsa in sitt alster
att göra ordinventering, på särskilda
kortlappar, där E T T ord med alla dess
former, finns på varje lapp. Ordet skall
även finnas insatt i en mening, som
skall skrivas både på orsamål och svens
ka. Uppgiftslämnarens namn, födelseår
och hemby noteras, liksom även uppgiftsår

att göra inspelningar på ljudband i
Orsa sockens alla olika byar, med per
soner, som talar orsamål
att fungera som kontaktorgan, i frågor
rörande orsamålet.
Som exempel kan
näranas Dialekt- och Folkminnesarkivets
i Uppsala (tidigare benämnt Landsmåls
arkivet) ander 1970 gjorda inspelningar
med Anna Klockar, Anna Lovlers och
Erik Bäckman. Skriftväxling förekom
mer f. ö. med intresserade både inom
och utom landet.
Rekryteringen till Oss-mols-lag, har
skett tämligen slumpvis vid personlig
kontakt. V i har dock försökt att få med
personer från så många byar som m öj
ligt. Detta är av stor vikt, då vi är in
tresserade av att få fram olikheterna i
orsamålet. Ty det skiljer i en del fall
ganska mycket. I de flesta fall skiljer
det bara något, och då mest på ändelserna. Men olikheter finns det, och
därför är vi glada, om vi kan ha en så
bra geografisk täckning, som möjligt.
Alla intresserade orsabor, är välkomna
(dock inte alla på samma kväll) till vå
ra ” ossmols-kwäldär” i Slöjdstugan på
Hembygdsgården. Vi tycker att det är
stimulerande med ” nya” personer litet
då och då. De kan tillföra nya aspekter
och synpunkter. Om de (du) har till
räckligt stort intresse, så kan du vara
övertygad om att det finns arbete, att
utföra. Ty det har visat sig, att kun
skaperna i orsamål, inte är det allena
saliggörande, när det gäller t. ex. ord
inventeringen (som är ett oerhört stort
arbete). I fråga om detta för framtida
forskning så viktiga arbete, bör man ha,
eller vara villig att tillägna sig elemen
tära kunskaper i grammatik. Till detta
arbete skulle vi behöva hjälp av några
intresserade
ungdomar.
Tillsammans
med i orsamålet mera bevandrade per
soner (oftast äldre), kan dessa i lagar
bete, hjälpa till med uppteckningen av
orsamålets olika varianter och former.
Till det arbetet fordras ett verkligt slit
starkt intresse, då det måste göras med
stor noggrannhet, och blir på så vis
ganska tidsödande. Antalet ord och ut
tryck vet vi ju inte i dag, men gissningsvis törs man nog säga, att det rör sig
om några tusen. Till detta kommer, att
det är olika by-varianter.
Allt detta arbete går naturligtvis oer
hört långsamt. På så sätt blir det tåla
modsprövande, både för dem, som ar
betar, och för de övriga, som väntar på
att få se det färdiga arbetet. F. ö. blir

Forts, å sid. 15.
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Slipstensloppet
Årets Slipstens-lopp ■—- det 40:de -—
åktes den 24 februari vid Skattungbyns
skola i strålande väder: — 2 grader, sol
sken och nysnöföre. Samtliga tävlande
erhöll priser.
1.
2.
3.
4.

Pojkar 750 m
Lars-Göran Dahl
Per-Axel Rosenkvist
Anders Hedén
Hans-Erik West

3.05
3.20
3.34
3.44

Pojkar 1,25 km
1. Håkan Thalin
2. Mats Pettersson
3. Jan Larsson

6.34
7.32
7.46

1.
2.
3.
4.

Pojkar 2,5 km
Anders Jansson
Hans Jemth
Arne Lovar
Torgny Staffas

10.49
11.17
11.38
11.42

1.
2.
3.
4.

Flickor 750 m
Ann-Christin Eriksson
Elisabeth Bengtsson
Maria Bergquist
Eva Staffas

3.42
3.49
3.51
3.52

Flickor 1,25 km
1. Ann-Marie Lovar
2. Lena Dalfors
3. Lissy Hammare
Flickor 2,5 km
1. Inga-Lill Eriksson
2. Anna Thuresson
3. Gun-Britt Thalin

6.57
7.00
7.19
10.19
12.11
14.07

POJKEN O CH TRO LLBERG ET
Det var en gång för sådär 1 000 år
sedan. D å vet ni säkert, att människorna
trodde på troll och andra saker, som
vi inte tror på i våra dagar. Men det
var ju inte det jag skulle berätta om,
utan om en pojke, som hette Per. Per
var en liten rolig, kavat pojke, som i
själva verket inte var så rädd för troll.
Men nu var det en juli-natt. Klockan
var 7 och det var ännu ljust. Lille Per
travade uppför bergen, då ett stort troll
plötsligt stod framför honom med en
säck på ryggen. När trollet fick syn på
Per, böjde han sig ner och stoppade
honom i säcken. Hjälp! Hjälp! skrek
Per, men det var inte bara han som
skrek, ty det var många många fler
som låg där och sprattlade. Trollet lun
kade i väg hem till trollberget.
När han kom fram, så tömde han
ur alla barnen, som han sedan skulle
äta upp. Han började med Per.
Per! Per! ropade hans mamma, ty det
var bara en dröm.
Tomas Fjellström
åk 4

På huvudet i spa’ t åkte inte bara Evet Hedberg på sin cykel och 82-årige rektor
Hellman på sin spark. D et var faktiskt ett tiotal orsabor, som deltog i en av Svenska
Livräddningssällskapet anordnad uppvisning vid simbadet för massor av skolbarn
från låg-, mellan- och högstadieskolorna. Och alla räddades programenligt efter
konstens alla regler med eller utan livlina, isdubbar, båtshake, frälsarkrans. Och
detta skedde fredag den 19 februari, just samma dag som den stora lockouten
drabbade många av lärarna . . . och eleverna.
E T T L IT E T T R O L L
Det var en gång ett litet troll som
hette Trulsa. Det trollet var så litet så
att det bodde i en sko. Den skon var
hemskt stor för det lilla, lilla trollet.
Men det var bra för då slapp trollet
svälta ihjäl, för hon fick plats med en
spis i skon. Det är bara en liten, liten

S C A N IA

O RSA

troll-spis. Trollet Trulsa brukar vara ute
och gå i skogen på kvällen när månen
lyser. När lilla trollet Trulsa låg i sin
sko och höll på att somna så ven det
i träden och lilla trollet Trulsa blev
rädd.
Christina Sandberg
åk 2

b ilS ttw
F Ö R S Ä L J N IN G

M
vx 40910

VERKSTAD
RESERVDELAR
G U M M IV E R K S T A D
B IL U T H Y R N IN G

MORA

F Ö R S Ä L J N IN G

126 00, 132 00

V W -S E R V I C E

120 60

RESERVDELAR

12180
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Liljas
Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

M a ja -G reta H O L T I N G

Vägen till körkortet
bäst genom

Orsa Trafikskola
-

Inge Nyman -

Tel. 406 85, Orsa
Teori tisdagar kl 19
Kyrkogatan 21

Alla bygger

LEG O
Byggsatser i största
Åk 6 Stackmora

sortering hos

Främre raden fr. v.: GunBritt Jonsson, Ann Hellberg, Else-Britt Ohlén, Eva Liljedahl, Anette Forsgren.
Bakre raden från vänster: Leif Hedeström, Per-Erik Ernlund, Sten Henriksson,
Roland Nylén, Stefan Friberg. Lärare: Kjell Enmalm.

"KLOCKARS
Tel. 403 20

---- -

V-jeans
i blå denim med svarta eller
vita sömmar.

Manchesterjeans
i tre modeller.
V-modell
med utställda ben
med raka ben
Finns i flera av säsongens
aktuella modefärger

J ltU

j. Å a k s s o n s
T E L .4 0 0 2 1

O

R

S

A

Åk 6 Hansjö
Er. v.: Eva Karin Hammarbäck, Björn Johansson, Ingalill Wernersson, Håkan
Eriksson, Inger Eriksson, Anita Eriksson, Kerstin Olsson. Lärare: H. E. Laggar.
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M IN HUND
Jag har en hund som heter Ludde
och jag heter Ulrika. Jag och min kam
rat skulle ut och gå med min hund.
Då gick vi förbi ett hus där de hade
hundar. Jag hade min cykel och hon
höll i Ludde. Då fick Ludde syn på
hundarna och de fick syn på honom. De
började skälla på Ludde. D å blev Ludde
rädd och slet sig lös och började springa.
Min kamrat och jag sprang efter Ludde
som sprang ända hem. Och sen var den
promenaden slut.
Ulrika Bengtsdotter,
åk 2

Advokaten
Curt Carlström
MORA
Kyrkogatan 6
Tel. 13310, 13311
Kontorstid 9.oo — 17.oo

416 30

är numret

fö r att beställa T I D till

När vi sitta i vår

Barn- o ch

bänk . . .

familj ef otograf eringen
Serier

EN SAGA

i fä rg eller svartvitt

Det var en gång ett troll som hade
ingenstans att bo. Om natten sov han
rtnder en gran. Han åt spindlar och
flugor, sen gick han längre in i skogen.
Då mötte han en liten trollflicka. Hon
sa hej, vad är du för en? Jag är ett
troll som har ingenstans att bo. Du kan
bo hos mej. Sen var de lyckliga hela
livet.
Håkan Sinders,
åk 2

V i har två hundar. De heter Sessan
•och Sara. De är stövare. När Sara var
valp åt hon upp ett par strumpor för
pappa.
Och en gång åt hon upp en
docka för mig. Sessan är nio år, hon
■ska fylla tio år. Sara är två. eller tre år.

Bengtssons

begravningsbyrå

Orsa Tel. 403 23, Vångsgärde 443 66

Maria Lind,
åk 3

Ombesörjer allt inom branschen
Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

EN FRILUFTSDAG
Det var en tisdag här i förra veckan.
Då samlades vi hos Lena och så bar
det iväg ut på sjön på skridskor. Vi
for till en holme på isen. Men när vi
hade kommit en bit, så plurrade Lena
och hon fick åka hem och byta. Efter
•en stund kom Lena och hennes mam
ma ut till oss på holmen. V i gjorde
upp eld och grillade korv. Peter i vår
klass hade med sig en liel burk med
korv och han grillade upp all korv. Sen
åkte vi hem. Jag åkte med Ulrika och
Kristina hem för vi åkte rakt över sjön.
Så gick vi till Kristina och sen åkte
jag hem. Den där resan tyckte jag var
bra.
Marie Andersson
åk 2

Ateljé och specialaffär i foto

:Ann-Marie Lovar,
ig
n
eck
T
åk 3

V Å R A HU N D AR

—

H u r länge gäller egentligen garantin
på en bra helautomatisk tvättmaskin?

—

D et beror p å v a d den heter!

ZANUSSI
2 års garanti

Nya modeller
Se dem hos

J Ä R N B IR G E R AB

Älvdalens Järnaffär A B

Tel. 409 00

Tel. 0251 / 110 50
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Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter
Tel. 404 30, 404 31

KALLE K AN IN

VÄR K ATT

Kalle Kanin skulle för första gången
få följa med sin mamma till Jonssons
trädgård. Där fanns det de härligaste
morötter och kålhuvuden. Mamma skul
le göra morotstårta med kålsaft till. Det
var det bästa alla kanin-barnen visste.
Det var tre barn och Kalle.

V i har en katt som heter Svanstippen.
Han är grårandig. Längst ut på svansen
är han alldeles vit. När han vill ut eller
vill ha mat jamar han. Ibland sitter han
i fönstret och tittar på fåglarna. När
fåglarna kommer till fågelbordet, blir
han arg och jamar. När han vill kela,
kommer han med sin våta nos och stry
ker den i ansiktet.

Jonssons trädgård var mycket fin, och
herr Jonsson var mycket stolt över den.
Men nu skulle han nog inte bli glad.

Villaoch husägare!
Badrum, golv och parkett
Plast, kork och linoleum,
läggning och slipning.
Heltäckande: Forshaga,
Gammelstaden. Även av
passade.

Nääs

Måleri

golvavd.

Mamma Kanin tog sin korg över tas
sen och hoppade i väg med Kalle tätt
bakom. Mamma hade berättat om Jons
sons hund. ” Stå nu inte där och dröm
utan kryp under staketet.” sa mamma.
Mamma hade redan börjat plocka mo
rötter, Kalle satte igång med kålhuvu
den. Men just när korgarna var fulla,
kom Jonssons hund. Han morrade och
skällde allt vad han kunde. Det var
nog tur att Jonssons var borta på kalas,
annars hade hunden väckt Jonssons, och
då skulle det ha blivit två kaniner
mindre. Mamma hoppade förskräckt ut
ur trädgården. Tur att hunden var så
stor och hålet så litet! När Kalle och
mamma kom hem, gjorde mamma morots-tårta med kålsaft, medan Kalle be
rättade om äventyret för sina skräck
slagna syskon.

Marie Difs,
åk 4

:Mikael Johansen,
ig
n
eck
T
åk 3

Ingela Larsson,
åk 3

MORA, Fridhemsplan 4 C
Tel. 0250/136 62

A R M B A N D SUR

Tänker N i köpa

SOLGLASÖGON

Frysskåp,
frysbox eller
tvättmaskin?

Urmakare
GUST. HELGESON

Radio -TV|

_______________ j

UR ■ OPTIK - Järnvägsgatan 27
Tel. 408 05

O rs a

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

S p a rk ö p

Vi utför även
reparationer av alla slag
Vänd Er
med förtroende till

:Jonas Lindstein,
ig
n
eck
T
åk 3

2
LÅGPRIS-butiker
med förstklassiga varor

Kyrkogatan 23
Järnvägsgatan 25

Glasmästeri
ORSA
—
Järnvägsgatan 27
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas Sj- Fönsterglas
Inramningar

ORSA SKOLTIDNING
LITE O M M IG SJÄLV

N Å G O T O M M IG SJÄLV

Hej, det är jag som är Kjell.
Nu ska jag berätta om mig.
Jag äter spagetti.
Jag äter korv och potatis.
Jag dricker mjölk m. m.
Jag har grön-bruna ögon.
Jag har gröna byxor.
Åka skridskor och skidor är det bästa
jag vet.
Jag har ingen bestämd kamrat.
Jag brukar läsa tidningar när det
regnar.

Jag tycker att det är kul att vara
jord-brukare.
Jag känner en bonde, som jag bru
kar vara hos. Jag brukar följa med
honom när han ska ut och skära på
hösten.
Jag brukar följa med honom när han
plöjer, sår, harvar, hässjar hö och tar
ner hö. Jag brakar mata kalvarna. Han
har sju kor.
Min far brukar jaga älg. Jag tycker
om att spela ishockey och fotboll och
bordtennis.
Jag tycker det är roligt att gå i skola.
Jag har ett elektriskt tåg.

Kjell Helgeson,
åk 3
PU TTE

åk 2

Putte är en ensam hund. Han har
ingen husse eller matte och inga kam
rater har han heller. En dag gick han
från den gamla stan där han bott förut.
Han gick och gick, men så tvärstannade
han och satte nosen i vädret och sniffade
och sa: — Det luktar räv. Sedan sprang
han. D å han sprungit en bit, såg han en
bondgård. En jägare hade skjutit en räv.
Men medan Putte stod där och tittade,
fick han syn på en katt, och det blev en
väldig cirkus. Det gick runt, runt. Men
till slut blev Putte trött och satte sig.
Då fick jägaren se hunden, och han
blev så glad, när han fick se honom,
för han hade ingen hund förut, och då
tänkte han, att det skulle bli hans hund.
Men katten var så rädd, att han satt
uppe i trädet.
Han har inte kommit ner än.

Åke Nilson A B
Telefoner 400 35, 405 76, 120 97

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot
Älvgatan 62

MORA, tel. 100 00

Toyota
Fler o c h fler väljer
den japanska sensationsbilen!
A lltid bra, begagnade
bilar i lager
:EN
g
n
iT
ck
e
T RO LLFAM ILJ a
v

B E R G L Ö F S BIL A B

Ola Rehn,
åk 2

Ove Arnesson,
åk 4
EN VERS

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

Lars Erik Hanses,

P Å ' K ATTJAKT

Det var ett troll,
som hette Moll.

Rör & Värm e

Tel. 404 57, 407 20

Allt i EL!

När M oll var ful,
så blev han gul.

elbolaget

När M oll var kär,
så blev han tvär.

Orsa

Färg ska de vara . ..
G m OVH+H/n ORd ITIe NDE

M oll har en häst,
som han gillar bäst.
Carina Myrlund,
åk 4

N u kommer våren

—

då behövs
NATUREN
Hej j ag heter Maria. Jag har en bror
som heter Gunnar. V i gick ut i skogen
en dag, och vi såg skräp i naturen men
vi tog upp det. Sen tog vi upp allt
vi såg. Men vi försöker att inte skräpa
ner i naturen. Jag. och Gunnar tycker
att ni också ska göra det.
Anna Broberg,
åk 2

SOLGLASÖGON
med Polaroid eller optiska glas.
Nya piffiga modeller.

OIlcL r~öhoitnp cAH!)
UR

2$.

OPTIK

GULD

- Legitimerad glasögonoptiker -

CENTRUM/NORDMENDE
COLOR 2225
Exklusiv 22 " färg-TV i trevlig
form givning. Enkel att sköta ge
nom lättmanövrerad och över
skådliga skjutreglage. Finns i
teak, valnöt och jakaranda.

P IA N O -N IS S E Musik
M usik • T V
Tel. 406 04
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Vi har v a rit på turné

Forts. fr. sid. 4

ring, som passar var och en. De får s. k.
boendeträning, där de pö om pö får öv
ning att på egen hand klara av sådant,
som de annars skulle behövt stöd och
hjälp med. Och när tiden är mogen,
går de över till yrkesskolan, varifrån de
slussas ut i arbetslivet. Vi besökte en av
de sex villor, som man byggt åt eleverna.
Där får de bo i hemmiljö tillsammans
med en ” mamma” och en ” pappa” , ett
äkta par, som åtagit sig att ta hand om
några barn på deras fritid. Jag behöver
väl inte säga, att alla trivdes med detta
arrangemang?
Mera glädjeämnen vid detta besök:
Tre äkta skånska spelemän, Einar Nils
son, nitisk och kunnig ledare för ortens
spelmanslag, Carl Friberg, 82-årig vital
nestor bland spelmän och Anders Svens
son, skicklig fiolbyggare, goda och glada
representanter för skånsk spelmansmusik,
kom tillstädes. Spelmän, som råkas, har
aldrig tråkigt, och detta sammanträffan
de var inget undantag. Det blev hem
besök hos alla tre, utbyte av historier
och sist, men inte minst, spel. Anders
visade sig vara en knepig karl. Han ha

T änk på vårfrisyren!
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de egenhändigt byggt fioler, nyckelharpa
och träskofioler. Den lilla träskofiolen
är ett typiskt instrument från Göinge.
Anders berättade, att de fattiga men
spelsugna bonddrängarna inte hade råd
att köpa fioler. Men begagnade träskor
fanns det gott om, och påhittiga, som
de var, byggde de fioler av dessa. Sär
skilt tonstarka och klangsköna blev ju
inte dessa instrument, men vad gör det?
V i anordnade en liten improviserad
spelmansstämma på ett arbetshem för
äldre ” pojkar” , där Einar var anställd
som arbetsledare. ” Pojkarna” , de flesta
i 50— 60 årsåldern, var mycket glada
över besöket, och det var riktigt svårt
att skiljas ifrån dem.
När jag så tog avsked av mina spelmansvänner, var jag lycklig ägare till en
äkta skånsk träskofiol.
Onsdagen den 9 dec och torsdagen
den 10 dec. Vi kan inte dröja länge vid
återstående turnéplatser. Som förut rör
det sig om fina skolor i välmående och
blomstrande samhällen i norra Skåne:
Örkelljunga, där den ombesjungna skyttepaviljongen numera är ett minne blott,
Munka Ljungby, Ängelholm och till sist
Klippan. Därifrån bar det så direkt iväg
till Ängelholm, där jag återlämnade bi
len och äntrade norrgående tåg.
Nog kändes det skönt, att det hela var
över. Glad och tacksam var jag för att
jag lyckats genomföra alla program, och
jag kommer alltid att minnas de många
vänliga människor jag mött under tur
nén: spelmän, lärarfolk, vaktmästare och
4500 rara små skånebarn!

Telefon 410 80

Pelle Jakobsson
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Jonas Larsson,
åk 5

VARGEN O CH NISSEN
Vargen Reve har sina jaktmarker
kring Kebnekajse. En dag när han gick
sin vanliga morgontur såg han renspår.
Han följde dem ända tills han såg något
skimrande och glänsande. Först trodde
han att han var i paradiset men sen
såg han renar och tomtar som var utan
för slottet och han hörde sång och musik.
Då såg han att det var tomtens slott.
Han hörde en röst som sa: Vad gör Ni
här?
Reve såg en liten nisse som kom emot
honom. Då sa Reve: Jag hittade det
här slottet av en slump. Men nu måste
jag sticka.
— Vänta vad heter du, sa nissen.
— Jag heter Reve. Men lova att inte
tala om det här slottet. Ja då, hej då
sa nissen. Hej då, sa Reve.
Pontus Johansson,
åk 5

RESAN T IL L ÖLAND

Orsa Begravningsbyrå
(Enå Snickerifabrik) Tel. 400 78, 402 16
Ombesörjer allt i samband med dödsfall
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan

Träff
punkten
för alla!
★

Varma
och
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En dag i juni hade min farmor lovat
mej att få följa med till Öland. Jag
väntade och väntade. Äntligen kom da
gen. Då ringde farmor och sa, att mam
ma och pappa skulle skjutsa mej till
Falun. På söndag åkte vi. Vi åkte
och åkte. Men det blev kväll så snart,
att vi fick lov och se om vi hittade
nån tält-plats. Och när vi var där träf
fade jag en flicka, som hette Kristina.
Hon och jag gick och såg oss omkring.
Sen gick vi tillbaka till tältet. Nästa
dag plockade vi ihop och for vidare. Vi
kom fram till bryggan.
Vi väntade.
Men vad var det för prick där borta?
Jo, det var ju Ölands-färjan. Den kom
närmare och närmare. Nu lade den till
vid kajen. V i åkte över. Det tog 30
minuter. Sen var vi framme. V i gick
av och for till Ölands badstrand. Och
där var vi 2 veckor, sedan for vi hem.
Marina Sandberg,
åk 3

O RSA SK O LTID N IN G

"Oss-mols-lag”
F RE 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

fö r industri, bygge och jordbruk

AB

ORSAKALK
Tel. 502 00

C. F. Carlsson AB
ÅKDONSFABRIK

Forts, från sid. 8.

det knappast riktigt färdigt någon gång,
därför att när man anser sig ha kommit
igenom alla ord, har det gått så många
år. att det åter är dags för en ny inven
tering, vid vilken förändringarna i språ
ket kommer fram.
Det egentliga arbetet, båcle när det
gäller uppsatsskrivning och ordinvente
ring, torde huvudsakligen få göras hem
ma hos respektive personer. Orsamålskvällarna i Slöjdstugan är huvudsakligen
till för stimulans, samtidigt som man na
turligtvis går igenom det under senaste
tiden uträttade arbetet, och även drar
upp vissa riktlinjer för framtiden.
Kopior av ljudband, uppsatser med
översättningar och kortlådor med ossmols-wörd och deras svenska översätt
ning, menar vi i Oss-mols-lag skall fin
nas tillgängliga, under viss kontroll, på
förslagsvis Biblioteket. Där skall en per
son, som är intresserad av att läsa och
höra oss-mol3 kunna göra det i lugn och
ro. Även om det försvunnit från dagligt
bruk hos Orsa kommuns framtida inne
vånare. För undervisning i hembygdskunskap i Orsas skolor, bör uppsatserna
och ljudbanden vara en stor tillgång.
Inte enbart på grund av att där skrivs
och talas orsamål, utan på grund av
att berättelserna ger inblickar i vår bygds
historia, säkerligen är materialet av in
tresse, även i språkundervisning. I vart
fall, har vi i Oss-mols-lag, fått förfrågan
från lärare på annat håll inom landet,
efter bandinspelning med orsamålstalande personer. Intresse finns således för
vårt orsamål på andra håll. Ibland frå
gar vi oss: finns det något vidare in
tresse i Orsa för vårt arbete?
Bertil Nordlund

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

N ÄR JAG FICK M IN K A T T
Min katt heter Pelle. Och han blir
tre år i sommar. Han kömmer från
Rutberg. När jag fick Pelle var han
nyfödd. Han äter jätte-mycket mat, men
så är han tjock också. Jag hade en till
katt att välja på, som heter Plingeling.
Men henne ville jag inte ha. Pelle är
svart och vit. När jag frågar, om han
vill ha mjölk, så säger han mjao. Och
det betyder ja. Om jag ropar på ho
nom, så kommer han.
Han mår bra, när jag kliar honom
under örat. Pelle är den bästa katten
som finns, tycker jag.
Kristina Kallman,
åk 3

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

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR
Byggnadssmide, Svetsningar
Reparationer

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

ANLITA

LINDÄNGETS
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Batterier
Bensin
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Ringcentral
A lf Andersson
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Anne Löthman,
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rörlednings ab

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt
VA L
Den nya skolstyrelsen har företagit en
hel del val, som kan vara av intresse
för elever, lärare och föräldrar att känna
till.
Biblioteksråd: Margit Lundin (hög
stadiet), Kjell Enmalm (mellanstadiet),
Elisabeth Melin (lågstadiet), Allan Berg
lund (övningslärarna) och Inger Hen
riksson (skolstyrelsen). l:e skolbibliote
karien och skolchefen är självskrivna le
damöter.
Skolbespisningskommitté: skolstyr.led.
Gudrun Eriksson, hushålllär. Anna Eriks
son och bespisn.förest. Olga Larsson.
Yrkesskolans samarbetskommitté: fru
Gudrun Eriksson och fru Inga-Lill
Sahlin.
Tillsynsmän: för Trunna Balter An
ders Jonsson, för Digerberget Torgny
Edman, för Skattungbyn Erik Bengtsson,
för Kallmora Gösta Lovar och för öv
riga skolenheter resp. tillsynslärare.
Sporthallskommtité: (som ska sköta
uthyrning m. m .): tillsynslär. R olf Ek
lund, gvmn.dir. Uno Ållebrand, tillsyns
lär. Gustav Montelius och vaktmäst.
Sven-Olof Andersson. Dessutom tillsät
ter fritidsnämnden en ledamot.
RE K TO R E R N A
Förordnandena för samtliga rektorer
utgår den 30 juni 1971. Skolstyrelsen
har anhållit hos SÖ att två rektorstjänster måtte finnas vid grundskolan även
sedan realskolan upphört. Och styrelsen
föreslår, att nuvarande rektorerna Hj.
Hedman och Enar Jonsson måtte erhålla
förlängt förordnande till 30 juni 1973.
SPECIALLÄRARU TBILDN IN G
Småskollär. Christina Hjelte i Trunna
är tjänstledig ett år för utbildning till
speciallärare vid lärarhögskolan i Stock
holm. Kanske kan hon därefter ta hand
om vår läsklinik.
Småskollär. Hjördis Storm är också
på vidareutbildning vid lärarhögskolan
i Göteborg. När hon blir färdig, får vi
äntligen en talpedagog. Det är stort behoy av en sådan, då vi har flera elever
med talfel av olika slag.
AVSKED
med pension har beviljats folkskollär.
Erik Bjarling fr. o. m. 1 juli 1971. Han
avlade sin lärarexamen i Uppsala 1929
och har med undantag av en enda må
nad tjänstgjort i Orsa hela sin lärartid.
REALEXAM EN
Den allra sista klassen i samrealskolan
får sin examen fred. den 14 maj. Det bör
bli extra högtidligt den dagen.

Upplaga 1.700 ex.

NÄ STA LÄSÅR
pågår höstterminen tiden 18 aug.— 21
dec. och vårterminen 10 jan.— 11 juni.
Lovdagar blir 5 och 8 nov., 28 febr.— 3
mars (sportlov), 4— 7 april (påsklov)
och 12 maj.
D ELTID SAN STÄLLD A
V A K TM Ä STA R E N
Alma Ersson i Skattungbyn har avgått
från sin tjänst f r o m . 1 jan. 1971. Fru
Karin Masser sköter nu båda skolanlägg
ningarna.
SK O LVÄ RD IN N A ELLER
SK O LVÄ RD V ID O RSASKOLAN
Tanken att anställa skolvärdinnor ak
tualiserades redan 1965 av skolöversty
relsen, varvid från olika håll uttalades
förhoppningar, att en skolvärdinnetjänst
skulle inrättas. Det påtalades särskilt,
att behovet nu blivit större än förut,
sedan de långa arbetspassen, gruppläs
ning m. m. införts i och med införandet
av läroplan Lgr 69. Rasterna kan nu
bli på olika tider för olika klasser, och
lärarna kan vara upptagna av lektioner,
så att de ej kan vakta och ha tillsyn som
tidigare.
Skolstyrelsen beslöt i december göra
en utredning genom en enkät till övriga
högstadieskolor i länet.
Enkätmaterialet, som nu är färdigt,
visar att skolvärdinna eller skolvärd nu
finns vid högstadierna i Leksand, Lud
vika, Malung, Mora, Rättvik, Särna, Sä
ter och Älvdalen. Mora och Rättvik har
t. o. m. två skolvärdinnor vardera. I
samtliga fall har man mycket positiva
erfarenheter. Det blir bättre ordning i
uppehållsrum, kapprum och toaletter,
minskad skadegörelse och nedskräpning,
mera trivsel för både elever och lärare.
Från flera kommuner framhålles, att
verksamheten uppskattas av både elever
na och målsmännen.
Skolstyrelsen har nu beslutat anhålla
hos fullmäktige, att en tjänst som skolvärd eller skolvärdinna på försök också
måtte få inrättas i Orsa.
SKOLM U SEET
i biblioteksbyggnadens källarvåning ska
nu äntligen inredas. Museilektor Puktörne från länsmuseet i Falun har va
rit uppe i Orsa och diskuterat fram en
plan. Genom uppsättande av ett par
skärmväggar delas salen upp, så att vi
längst in får en liten lärarkammare, där
de föreskrivna möblerna (en säng, ett
bord, en skänk och två stolar) kan pla
ceras. I mitten av salen görs en skolsal
med väggpanel från en av våra äldsta
skolbyggnader. Den gamla höga katedern
och skolbänkarna har kommit från
Skattungbyn. Och närmast dörren blir
det en museisal med övrig materiel. Man

Beckmans T rycke ri AB, Orsa, 1971

Julpristävlingen
Tack för det intresse Ni visade för
vår julpristävling. Omkring femtio svar
fick vi. Förvånande nog var nästan hälf
ten från utsocknes läsare av vår tidning
— från Hälsingborg i söder till Stocka
i norr.
Den stora rebusen var av felprocenten
att döma relativt svår. Speciellt tycks den
där majoren, som förskräckt fann sigvadande i tekoppen, ha varit en stöte
sten. Desto större ära för dem som kom
mit på den rätta lösningen. Så. här skulle
det vara: Demokrati cir bra, om jag till
hör majoriteten.
Den mindre rebusen löd: Hoppas jul
tomten har en massa fina klappar i'
säcken.
Det här är våra pristagare, som för
resten redan fått sina priser.
Stora rebusen:
Karin Andersson, Hansjö
Anna Bengtar, Lindänget
Elsa Hansson, Skattungbyn
Lennart Knorring, Stocka 2
(Kyrkbyskolans f. d. vaktmästare)
5. Anna Greta Pehrs, Backa, Gustafs

1.
2.
3.
4.

Lilla rebusen:
1. Agneta Berglund, Leksand
2. Torun Pehrs, Backa, Gustafs
3. Inger Jakobsson, Grövelsjön, Idre
Janne

kan också tänka sig detta rum som sko
lans materielrum, även om det i så fall
blir ett alldeles för stort sådant.
ELEVSTUGAN I M O R A
Centrala
byggnadskommittén.
som
handhaft uppförandet av elevstugan vid
S:t Mikaelsskolan i Mora, har nu av
lämnat slutredovisning. De totala kost
naderna inkl. inredning, mattor, gardiner,
porslin och övrigt husgeråd uppgår till
128.478:70 kronor. 105.000:— kronor
har förut anvisats av fullmäktige. Det
fattas alltså 23.478:—■ kronor. Kommu
nalnämnden tillstyrker, att detta belopp
anvisas ur investeringsfonden.
Skolstyrelsen har som tillsynsman för
elevstugan utsett ordföranden Knut Ed
marker.
Hj. H --- 72.
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