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Dö Kunundjen filld 90 år
Ik ö falla åm jen pöjka, sö a flitta 

böti Ståkkåla. Ån arbeter uppi jenu ajsi, 
sö sjår ajt lässö jett stavrom wid, fast 
mitsi stera. Ån a biggt si jenå stugu 
twer mil ajta Ståkkåla, ö nu wild ån ö 
sunärkunå att ik ö faltorn skuldum 
kum dit ö wa när dem jenå wiku, sö wi 
fingum ken ur e wa tä wa böti Ståkkåla. 
Nug ware fer bra, men int ware lässö 
emå int. E wånt tä gö in war ån wildä, 
dö ån wild elso nön. Ån suld bi budin 
lässö ån ser. Se ware tä dra åv si skona 
ajtwi därär, dö ån kåm fro ajtä. Indjen 
add ingån låjmå ajto brun, lässö wi bru- 
kum a.

Se ware demdå stur waruajsi, dö ån 
skuld åndla. Ö dar wa dem misstenk- 
sammer. I åndled jett badlåkån, ö ni 
skuldi tro ur dem skäkäd dedå. Dem 
trodd att i add gämt nö inni e. Um dem 
ädd witå att wi i Dalumå im vånur tä 
klar wöss sjöver, sö ädd dem int skakad 
e sö.

Men e wånt um ed i skuld beretta. 
Mäss wi wåm då sö filld Kunudjen 90 
år. Ö ed wa do jen fåndes tä ståt! Do 
sad pöjtsen, att wi skuldum far in i stadn 
ö sjå o, dö wi endo wåm då. E best wi 
fijum pendeltåji, sad ån, fär i dag fins’nt 
e weru tä stell biln osajdu. Wi forum 
tidut sö wi skuldum fo jen bra plass 
fråmwi slött. Jen tåjmå firi innå Ku
nundjen skulld wajs si, stod wi uppå 
Läjonböckån ö frösum. E blis sö e tened 
i sköllån, men soli sken endo, fär i kend 
o si, att e wa nö sästjillt dendå dåjn.

E kåm fok, sö e djick nästån int tä 
wäsa. Dem trengd o, sö wi stodum 
twärt fär tä slut. Brevi wöss stod e jc 
litn cilenska ö jen kall, sö språked eng
elsko. Ån sad, att wi skuldum latt dodå 
sjå mi wöss litä ever stemorn. O wa sö 
litn.Ö se ware nöger egfärduger Stock- 
ålmsfruer, sö trengd o prisis lässö wi 
äddument sku fo stånda då fär dem. I 
wart färargadn ö sad a dem, att wi ad- 
dum weri då firi dem. Ni sku fer a nö 
wit joti Ståkkåla ö, sad i, ö do ware 
lässö dem add skemdast litä.

Dendå kalln sö i glämäd um, ån täläd 
engelsko, ö i dugdint taja, sö i sad a- 
num: Du i bra tä språk engelsko du. 
Men do ärd ån war i wa fro. I tenkt att 
ån skuld bi arg, men ån bara flined ö 
aldo mi dodå engelskun.

Dö e add wurti nug mitsi fok, sö bird 
studenter o ö sjunga. Do kåm Kunudjen 
ö Kronprinsn ajto balkondjen. O dar 
ware jett swart wessl åv såmmet, sö e 
wa guldkronor o, runt dendå balkondjen. 
Dem sjunged ” Sverige fosterland” ö 
” Uti vår hage där växa blå bär” . Men 
ni sku tro dö wi sjungedum öllerijop ” Ur 
svenska hjärtans djup en gång”  ö ” Du 
gamla du fria” att i to fråm näsdutsen 
ö törked bört jenå tår, sö wild envisas 
tä kumå.

Nu wart e sö undli sö öller kend att 
e wa bra tä a jen Kunung ö jett fridli 
lånd, sö wi jegdum ilag öller bö ljoter ö 
sneller. Kunundjen buged ö töcked fär 
hillnindji, ö i tickt att ån wa wisäll, sö

wart twundjin tä wa beröwda, fär e 
blis sö köldu.

Dö ån add gendji nid etter se sö skuld 
ån åka i dodå fin dråskun sö fira ester 
dro. E wa estär bö firi ö etter ö fok 
hurred ö röftä. Se bare åv böta dendå 
kungabåtem, fär nu skuld dem ro ån 
bötti Statsajs. Ja e wa jen ståt. E småll 
dedå jen sköt etter dedå ödra ajto stre- 
mem. Se såg wi!nt assint mer fär fotsi, 
sö wi djingum böta PUB ö drackum 
kaffe. Wi okum demdå rulltrappor upp 
ö upp, ö dö wi kåmum dar dem seld 
kaffe, war-e tä wenta bö dö ån skuld ini 
skalajs, ö bö dö ån skuld fo jett bord. 
Ja kära uka Ståkkåla tä wa tröngt, fast 
e sö sturt.

Dö wi kåmmum ajto gato, sö djikk e 
nöger finer kullur, sö add nögo plakat 
ö nöga tusnkronurspelsa o si. Pöjtsen 
wart sö til si, sö ån kaj t in ö skulld fo si 
jen priskurånt, men kåm ajt ö add sö 
uppswulli näsär. Ån add kaj t ajti jett 
glasdärär i bråskun. Sö ire tä sjå o finer 
kullur, sad i anum.

Se for wi em, men dendå dåjn Ku
nundjen filldä, glämer i allri åv, fär e 
wa sö öderwajs mot ån sjår e i TV.

Kerstin Masser

DEN GRÖNA VINTERN

Om man tänker efter riktigt noga, så 
är den gröna vintern riktigt kul. Man 
slipper åka skidor, och fåglarna får mat 
i skogen. De som har långt att gå kan 
cykla, det är väl bra? I mitten av januari 
tog jag in blåbärsris och lingonris. De 
blommar nu.

Men gröna vintern har sina nackdelar. 
För det första kan man inte bygga snö
kojor och ha snöbollskrig. Det är inte 
bra. Och kanske en del flyttfåglar luras 
att stanna kvar.

Sonja de Vreeze, 
åk 5

NÄR JAG V A R MED FARFAR

När jag var i sex-sjuårs åldern, fick 
jag följa med farfar och åka tralla. Jag 
tyckte det var skoj. När farfar kom in 
till oss och drack kaffe, brukade jag fråga 
om jag fick följa med. Vi åkte fram över 
järnvägen. Är det någon som undrar, 
vad en tralla är för något? Det är en 
låda på hjul.

Lars Stegervall, 
åk 4

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^

Wittörn börti budömå
Lukor i stengdör, däräri lästo. Int je klöv i kwär upi bosi.
Snogön i gardn. Wittörn a äst-o mjö evör stugor ö fjosi.

Skojön i märk. Ajrwedör wåjn. Notgator fullor mi drivor.
Kweldn kum snärt. Stekkön i dåjn. Tomnådn evör öllt ruvör.

Kusöli ir-ä. Noti i lön g  ̂ Tungöl stajg-upp evör mori.
Men ir märkni, sömön tist söng, stajg minni fro löngö-se mot mi.

Jä ar-ä we bö livnåd ö lust, sumårdågå sö löngör.
Tok ö kritör a trivis jå best. Tä wa jä nu g indjön öngröd.

Ö krippär jå läkta ö öllt wa sö roli. Flätgosi fing-döm, wöstmåjsi nön göng 
Ö millömå e råjndä ö millömå sken soli. Ö sö djikk sumarn mi bö saga ö söng.

ERNSTERNST

V__________________ ________ _



Skolvärdinnan har ordet... av Hs.

__________________________________________________________________________________ ORSA SK O LTID N IN G

Orsa skoltidnings redaktion har bett 
mig skriva om arbetet som skolvärdinna, 
eftersom det är en ny verksamhet. Många 
undrar säkert, vad denna tjänst innebär, 
om den är nödvändig o. s. v. När jag 
började ht -71 frågade jag mig själv 
ungefär detsamma. Skolstyrelsens direk
tiv var att skolvärdinnan skulle verka för 
” elevvård och allmän trivsel” . Dagens 
skola är annorlunda än föräldrageneratio
nens. V i har ämnesrum i stället för klass
rum, moduler i stället för ” timmar” . En 
modul är 20 min. och ett arbetspass be
står av 2, 3 eller flera sådana. De regel
bundna rasterna finns inte längre. Ingen 
behöver gå ut på hela dagen, om han 
eller hon inte själv vill. Schemaläggning
en är komplicerad. Det kan inte undvi
kas, att eleverna har många lediga mo
duler i veckan. Klassföreståndarna har 
inte tillräckligt med tid att lära känna 
varje elev ordentligt.

Mitt arbete är med och bland elever
na, och jag ska försöka ge några glim
tar av en arbetsdag. Så fort jag kommer 
till de rum jag disponerar, får jag be
sökare. Somliga vill sitta och läsa, andra 
sätter på musik eller helt enkelt pratar. 
Det är skönt att ha tid att lyssna, att 
bara finnas där, om någon behöver en 
vuxens hjälp. När känsliga frågor disku
teras, går vi in i ” inre rummet” . Prob
lem både hemma och i skolan blir för 
mycket ibland. Kanske kan dom lösas 
eller i vart fall bli mindre med litet 
hjälp. En elev känner sig orättvist be
handlad, en annan ensam och utesluten. 
Skolleda, trötthet, skolk . . . Alla kan 
inte gilla skolan. Men om goda rela
tioner skapas mellan elever och vuxna 
gör det. säkert mer nytta än aldrig så 
fina ” skrytskolor” .

Film ” non stop” , utlåning av spel, 
samtal med föräldrar, lärare eller vakt
mästaren - - - man tycker dagens tim
mar flyger iväg. Ibland sammanträden 
med elevrådet. Det är aktivt på vår sko
la med stimulerande och öppna diskussi
oner och med massor av idéer. Nu pla
neras t. ex. julfesten, resa till Alperna

under sportlovet, modernisering av ele
vernas uppehållsrum. Ett elevråd med 
inflytande är till stor hjälp för alla kate
gorier på skolan. Om eleverna själva lär 
sig ta ansvar, minskar skadegörelsen och 
ökar trivseln, tror jag.

Den ena dagen är inte den andra lik. 
Stämningen växlar, vilket är naturligt, 
när det rör sig om skilda individer. Min 
erfarenhet är dock, att det positiva över
väger och att samarbetsvilja existerar på 
Orsa-skolan.

Ingrid Hjelmqvist

Och så här låter det från elevhåll:
—  Höstterminen 1971 fick Orsa-skolan 

en skolvärdinna: Ingrid Hjelmqvist. Det 
är vi elever glada för. Vi behöver henne 
så väl!

Vi är i skolan mellan kl 8.10 och 
15.30, men vi har inte lektioner under 
hela den tiden. Vi har många s. k. hål
timmar. Då kan vi hålla till i elevrum
men. Men trivseln där kom först med 
skolvärdinnan. Nu har vi någon, som 
bryr sig om oss därnere. Nu läser vi tid
ningar, lyssnar på band eller sitter och 
pratar med vår skolvärdinna.

Det kan gälla vardagens alla små tri
vialiteter —  men det kan också gälla 
personliga problem. Många har ju inte 
någon de kan prata med, hemma eller 
bland kamrater. Men till skolvärdinnan 
kan alla gå och lufta sina bekymmer 
utan att vara rädd för att förtroendet 
missbrukas.

Skolvärdinnan har också i hög grad 
hjälpt elevrådet att komma på fötter. 
Nu är det ett fint fungerande organ, 
som bidrar till att skapa trivsel och ge
menskap bland eleverna.

Efter att skolvärdinnan funnits på 
skolan bara en kort tid, kallades hon 
allmänt för ” Farmor” ! Det om något är 
väl bevis på att skolvärdinnan upplevs 
bland eleverna som en verklig trivsel
punkt på skolan!

Gunnar Eriksson

Ett av de första arbetena3 som Orsa- 
skolans värdinna satte i händerna på 
sina elever3 var av imponerande dimen
sioner. Eleverna skulle få färdigställa ett 
stort konstverk —  det var fråga om app
likationer på juteväv. Och säkert måste 
många av dem haft stort nöje och be- 
retts många meningsfyllda arbetstimmar. 
Därom vittnar den färgglada ” teppen” , 
som här just håller på att hängas upp 
och som finns att beskåda i stora mat
salen. (Fotot taget av en elev i FO TO 
GRAFERING på Orsaskolan.)

Hs.

Nya VÅRM ODET Allt måleriarbete v id  rep a - SE
just inkommet . . . ra tio n  e lle r  n y b y g g n a d  u t- °  1 .
Stor sortering i klänningar. fö re s  o m s o rg s fu llt  o ch  till varnyheterna
Billiga strumpbyxor, 3 par 10: — hum ana p rise r.

D A H LS E FT R . G .  Holmströms Måleri i Orsa Skomagasin
Tel. 401 91 Stensgatan 7, Orsa. Tel. 402 35 Tel. 400 37

3
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Fritt valt arbete
PÅ ORSASKOLAN

Till det nya i grundskolan hör, att 
varje elev fritt får välja en sysselsätt
ning, som kan intressera och som han 
eller hon har lust att arbeta med under 
ett par timmar varje vecka. Ett tjogtal 
olika aktiviteter finns det att välja mel
lan. Så kan konstnärligt inriktade elever 
ägna sig åt ARBETE MED LERA, SIL- 
VERSMIDE eller MODE OCH FRI 
TEXTIL. Idrottsintresserade väljer 
BOLLSPEL, HÄSTAR OCH RIDNING

eller JAZZGYM NASTIK. För den tek
niskt intresserade finns RADIO- OCH 
T V  - TEKNIK, BILEN OCH DESS 
KONSTRUKTION, MODELLBYGGE 
och VERKSTADSARBETE, och för 
övrigt kan man spela SCHACK, BRIDGE 
och —  TEATER!

Ett par grupper arbetar med FOTO
GRAFERING, och tack vare just dessa 
elever kan vi här visa några bilder från 
de övrigas aktiviteter. Hs.

En trio ägnar sig här åt SVETSNING  —  något som helt säkert kan vara bra 
att kunna om fritidsproblem skulle dyka upp i framtiden.

Och här snickrar ett par flickor en bur av något slag —  kanske för kaniner. 
Bland . eleverna finns nämligen både så dana, som ägnar sig åt tama HUSDJUR, 
och andra, som lär sig värdefulla saker om JAKT- OCH VILTVÅRD.

Välj
tryggt

vid val av

Zanussi!
Diskmaskiner
Tvättmaskiner

Kylskåp
Frys-skåp och -boxar 

El-manglar

JÄ RN BIRG ER AB
Tel. 409 00

Älvdalens Järnaffär AB
Tel. 0251 / 101 50

Yi har flyttat
till f. d. Orsa Tobakshandels 

lokaler

Allt elektriskt!

elbolaget
Orsa, tel. 413 55

Vårprimörer
i jackor, byxor, kjolar, blusar, 
jumpers, klänningar, tunikor 
m. m.

Allt i vår glada färger! 

Dalaboden i Orsa AB
Kyrkogatan 5, tel. 407 61
Affären med de låga priserna —

4
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Nu kommer våren — 
då behövs

Solglasögon
med Polaroid eller optiska glas. 
Nya piffiga modeller.

(Q icli. 'T jhm btj, cAT>
UR ■ O PTIK  • GULD 

Av socialstyrelsen leg. optiker

Stackmora åk 6 Lärare: Kjell Enmalm
Fr. v. Åke Hinders, Jan Liljedahl, Inger Hellberg, Mona Hansson.

PÅSK !

När det är påsk brukar man få påsk
ägg med massor av godis i .

Och klä ut sig till påskkäring det 
är jättekul det tycker åtminstone vi. 

Påsklovet blir ganska långt i år.
Och tänk, snart är det ju vår. 
Snödroppen har tittat fram för länge 
sen.
Och snart tittar blåsippan upp igen.

Annika Storm, 
åk 4

DÅ VI FISKADE

Det var en måndagkväll. Jag och 
Mamma och Pappa och lillebror vi skul
le gå ner till Ore älv och fiska. Först 
fick Mamma en abborre, så fick hon en 
abborre till. Sen fick jag en gädda, och 
sen fick Pappa en fisk, som ramlade ner 
i vattnet. Sen fick Pappa en mört och 
en till abborre. Och så fick Mamma en 
abborre. Sen gick vi hem.

Hans Erik West, 
åk 3

Stuvar — utgående mönster m. m.

Bortvräkes!
30 — 50 % rabatt!

— Den färgglada bunken —

N u
ömsar
vi
skinn...
Vårens verkliga ” inne- 
plagg” i skönaste mocka 
nu här!

Tel. 403 88, 411 88 
” Gömstället på Heden”Här har de t. ex. fotograferat ett par kamrater som roar sig med att laga GOD 

M AT PÅ K O R T  TID  —  ett lyckat val gjort med god smak . . .

5
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Till Eder tjänst i 
Holen och Mässbacken!

W i k n e r s  E ftr .
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

Stenkul(or)
hos

”Klockars”!
Tel. 403 20

Nytt i

BYGGSATSER 
LEGO och 

BARBIE

3  förmåns- 
erbj udanden 
från Berglinds!
Undershorts i 100 % bomull
5: 50 pr par — 3 par 14: —

Trosor i stretchnylon 
7:25  pr par — 2 par 13: 50

Ankelsockor 100 % crepe- 
nylon. 3 par 9: —

Urval • Kvalitet 
Service

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Det var  på den tiden...
— N Å G O T  OM  KO LERA  — av Olof Löthman

Farsoter av olika slag har alltid varit 
ett gissel för mänskligheten. Värst i det 
fallet torde pesten ha varit. Som god 
tvåa kan koleran räknas. Den härjade 
under 1800-talet Europa i olika omgång
ar och med stor våldsamhet. Även Sveri
ge drabbades därvid. Blickar man till
baka på kolerans historia, finner man, 
att sjukdomens hemort är Gangesdalen i 
Indien. Utanför detta område spreds den 
första gången 1817. Under en stor epi
demi 1826— 1837 nådde den Europa för 
första gången 1831. Spridningsvägarna 
följde huvudsakligen sjölederna. Till 
Norge kom koleran 1832 och till Sverige 
1834. Det var då Göteborg som drabba
des. Därifrån spreds den över mellan- 
och Sydsverige. De epidemier som drab
bade Sverige inräffade sedan 1853-1859, 
1866 och 1872— 1873. Senare har inga 
epidemier inträffat i Sverige.

Koleran träffar människorna olika 
hårt. Man brukar tala om lätta fall, där 
symptomen är en lindrig diarré. I så
dana fall leder sjukdomen snart till hälsa. 
Medelsvåra fall kännetecknas av ris- 
vattenliknande tarmuttömningar, kräk- 
ningar, kramper och kyla i extremiteter- 
na. Efter 1— 2 veckors sjukdom tillfrisk
nar som regel den sjuke. De svåra fallen 
kännetecknas av hastigt tilltagande hjärt- 
svaghet, allmän blåfärgning av huden, 
svår törst och svåra kräkningar samt svå
righeter med urinavsöndringen. Kroppen 
blir uttorkad, rösten tonlös, huden torr 
och oelastisk. Dessa fall leder som regel 
till döden, ibland mycket snabbt. Död
ligheten i kolera beräknas ligga mellan 
20 och 60 %.

Upphovet till sjukdomen är en kom- 
maformad bakterie, vilken år 1883 upp
täcktes av tysken R. Koch. Spridningen 
sker genom nedsmittade födoämnen och 
vatten. Detta förhållande förklarar, var
för sjukdomens spridning ofta blev så 
våldsam.

Modern behandling av kolerasjuka be
står i att man ersätter vätskeförlusten 
genom injektioner av koksaltlösning, un
derstöd av hjärtverksamheten, motarbe
tande av värmeförlusten samt användan
de av serum.

Den behandling de kolerasjuka erhöll 
under 1800-talets epidemier framgår av 
en ” Korrt underrättelse om sättet att 
förwara sig mot Cholera och att be
handla densamma till dess Läkarewård 
hinner anskaffas” . Kungörelsen är med

delad av Swenska Läkaresällskapet på 
anmodan av Kongl. Karantäns-Kommis- 
sionen i Stockholm den 5 Nowember 
1833. Det är egentligen denna kungö
relse, som är anledningen till denna ar
tikels tillblivelse. Vid ett besök i Dala- 
Järna 1970 fick jag av en bekant en 
fotostatkopia av nämnda kungörelse, vars 
original var anslaget i kyrkan under epi
demien 1834. Säkert fanns samma kun
görelse i alla kyrkor. Här följer ur kun
görelsen ett utdrag, som visar vilka ku
rer de kolerasjuka skulle genomgå:

1 :o Om den sjuke är stark och blod- 
full och beswäras af stark hufwudvärk, 
swindel och en brännande känsla i mag
gropen, bör åderlåtning på armen ge
nast anställas och genom en stor öpp
ning på ådern 3 till 4 jumfrur blod af- 
tappas;

2:o På samma gång, eller om åderlåt
ning icke är af nöden, tages ett halft 
qwarter af varm koksaltlösning; kommer 
icke kräkning inom en half timme der- 
efter, gifwes ett kräkmedel, bestående af 
en skrupel kräk-rot med socker. Efter 
en timmes förlopp tages af den återstå
ende kallnade koksaltlösningen en mat
sked hwar halftimme, till dess stadigare 
öppningar infinna sig. Inträffar icke 
detta inom twå timmar, om pulsen icke 
böjer sig, kylan öfwer hela kroppen fort
far, och ingen rodnad eller wärk på nå
got serskildt ställe af kroppen förmärkes, 
gifwes i warmt té, en tesked hwar half
timme, af en jumfru Sprit, hwari ett 
qwintin kamfert blifwit upplöst.

3:o Under samma tid företages gnid- 
ning af kroppen med yllelappar. Detta 
pågår oafbrutet. Wid fötter, ben, armar 
och kroppens sidor läggas krus eller bu
teljer, fyllda med hett watten, eller på
sar med het sand eller aska, och den 
sjuke gifwes ymnigt att dricka af det 
warraa téet.

4:o Äfwen lägges på maggropen, i 
synnerhet om magplågorna och kräk- 
ningarna äro starka, en warm senaps- 
deg, beredd af malen senap eller rifwen 
pepparrot och rågmjöl, som med watten 
sammanröres till en deg, hwilken ut- 
bredes till en tum tjock på linne, af en 
wanlig trätallriks storlek. Äro magplå
gorna och kräkningarrta starka, pålägges 
senapsdegen genast v id  början af kuren.

Forts, å sid. 15.
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Ur e wa ettör gåmmålt
(Hur det var i gamla dar) av Eric Strid

Wi addum jenå grind börti Lisslbekka 
ö dar bruködum wi bajda tast nön 
Wååmus kåm åköndös, ö do fing wi för 
nön tvåering um wi ippnödum grinde 
ånum. Summa gönga war e bara jett erä 
ö summå gönga fing wi assint.

Jen göng, dö jen snolkall for gåjnum 
grinde, ö wi fingum int jett jenda erä, 
sö wurt wi argör. Ån frågöd wöss ukån 
weg ån skuld fårå, ån skuld nidi tjätj- 
bin, ö wisst int riktit um ån skuld åk 
rakt fråm eld jen weg evör Driimere. 
Wi wistum att um ån for nidi Driimere, 
sö skuld estär fassnå riktit, e wa bara 
musån ö wattn jen lisslån bit lengör 
bört. Men ån add argad wöss ö wi wåm 
sö ledör sö wi wajstum ån ajti mere. 
Se kaj t i emåt! Ur e djikk fär Wåmusem 
fing wi aldri redu o.

Jen ellör göng, dö wi skuldum gö ö 
fistja, sö fingum wi i övde att e skuld 
wa roli tä stjålå jen båt ö ro ajt jen bit. 
Nug fing wi i jen båt, allt, men dendå 
sturbondn, sö jegd ån, add lindad jenå 
tjäjju iring jen surån töll, ö sett fast 
båtn, ö åror add ån läst fast, ö. Men 
wi wåmmint rådlösör endo, Ville kaj töd 
emåt ö to jenå såg fro widåskäle ö se 
sågödum wi åv tölln ö kastöd tjäjjor 
nidi båtn. Nögör årur briddnt wi wöss 
um, e wa nögör löngör ribbur inni sko- 
jem sö passöd prisiss, sö lendjö e wa 
grunt! Men ur e wa sö blåst e fro lånd 
ö wi kåmum ajt sö löngt, sö wi noddum 
int böttnem. Do wurt wi riktit reddör ö 
wisst int wenn wi skuldum djerå. Men 
wi addum tur, fast e wa je viliftig färd. 
Båtn stånöd dö wi addum bläsi mot jen 
timbörlens, ö se war e litt tä ta si ilånd. 
Ö e wa tid på: Dendå kam sö jegd båtn 
kåm ajt ir skojem ö knåjtöd nevån a 
wöss.

Vi hade en grind borta i Lisselbäcka, 
och där brukade vi vänta tills någon 
Våmhusbo kom åkande, och då fick vi 
väl någon tvåöring, om vi öppnade grin
den år honom. Somliga gånger var det 
bara ett öre, och somliga gånger fick vi 
ingenting.

En gång, då en snålgubbe for genom 
grinden och vi inte fick ett enda öre, så 
blev arga. Han frågade oss, vilken väg 
han skulle fara, han skulle ner i Kyrk
byn och visste inte riktigt, om han skulle 
åka rakt fram eller en väg över Skitmy
ren. Vi visste att om han for ner i Skit
myren, så skulle hästarna fastna riktigt, 
det var bara mosse och vatten en liten 
bit längre bort. Men han hade retat oss, 
och vi var så elaka, så vi visade honom 
ut i myren. Sedan sprang vi hem! Hur 
det gick för Våmhusbon fick vi aldrig 
reda på.

En annan gång, då vi skulle gå och 
fiska, så fick vi i huvudet, att det skulle 
vara roligt att stjäla en båt och ro ut en 
bit. Nog fick vi tag på en båt, allt, men 
den där storbonden, som ägde den, hade 
lindat en kedja omkring en stor tall, 
och satt fast båten, och årorna hade han 
låst fast också. Men vi var inte rådlösa 
ändå. Ville sprang hem och tog en såg 
ur vedboden, och se’n sågade vi av tallen 
och kastade kedjorna ned i båten. Någ
ra åror brydde vi oss inte om, det var 
några långa stänger inne i skogen, som 
passade precis, så länge det var grunt! 
Men hur det var så blåste det från land, 
och vi kom ut så långt, så vi nådde inte 
botten. Då blev vi riktigt rädda och viss
te inte, vad vi skulle göra. Men vi hade 
tur, fastän det var en vidlyftig färd. 
Båten stannade, då vi hade blåst mot en 
timmerläns, och sedan var det lätt att 
ta’ sig iland. Och det var tid på. Den 
där karlen, som ägde båten, kom ut ur 
skogen och knöt näven åt oss.

Eric Strid

______________ ORSA SKOLTIDNING

Jag själv
Det är ju mycket populärt med själv

biografer just nu. Även vi i trean har 
gjort våra små försök. Här följer några 
utdrag ur nioåringarnas berättelser:

. . . Först bodde jag i Orsa i tre år 
ungefär. Sen flyttade vi till Västerås och 
jag gick i andra klass där. Sture jobbade 
på ASEA och mamma jobbade på IGOR. 
Och jag gick i skolan och när jag hade 
slutat skolan så gick jag till mitt fritids
hem. Och nu hade jag tänkt berätta 
lite hur det var i Västerås. Det är nog 
en bra skillnad mellan Västerås och Orsa. 
I Västerås finns OBS och PUNKT. Men 
det är i alla fall bättre att bo i Orsa 
för det är så stort i Västerås.

Ulf Carlberg

. . . J a g  bor i hyreshus. Det är 
ganska kul att bo i hyreshus fast Anna 
säger att det är roligare att bo i villa 
bara för att jag ska flytta in i en villa.

Anna-Lena Andersson

. . .  Jag heter Kalle jag, och mina 
bröder heter Olle och Pera. Jag kan 
spela fiol. Mina bröder har varit med i 
TV. Min far ingenjör och han är borta 
om kvällen och jag får bara se honom 
på morgonen. Jag är kort och har lång 
lugg-

Kalle Moraeus

. . . Jag har blå ögon och ljust hår. 
Jag tycker om mekanik. Min pappa kö
per en tidning som heter Teknikens 
Värld. Den tycker jag om. I skolan 
tycker jag om att rita och hemma tyc
ker jag det är kulast att bygga med 
Lego.

Håkan Elings

. . . Jag  tycker om hästar och hundar 
mest. Jag har långt vitt hår. Min pappa 
har också vitt hår. Det är bara mamma 
som har brunt hår. Jag har en bror som 
heter Tomas. Han är vithårig också. Han 
är lite bråkig ibland.

Carina Sjööns

V i har Star!
TÄNK PÅ

VÅRFRISYREN!

DEN RIKTIGA SEGLARSTÖVELN FRÅN FINLAND /f n r v ie ^
Firmpers Skoaffär

Tel. 402 32

/  DAMFRISERING
Telefon 410 80
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JA C K O R  och 
JEA N S

Stor sortering i vårens 
nyheter!

Barngarderoben
Tel. 402 19

O R SA

SPA RKÖ P

2
lågprisbutiker

med förstklassiga varor

Kyrkogatan 23 • Järnvägsgatan 25

Vårens nya

Mode-byxor
och

Denin-jeans
med utställd fotvidd 
i flera kvalitéer och 

färger.

Storlekar från 
155 c-long.

Nya skjortor i indisk bom
ull med lång och kort 

ärm.

J U u i. Å a k s & ö fp s
■ J  TE L .40021  O R S A

Vad jag kommer bäst ihåg från 
min pryo av Rolf Davidsson, 9 c

Det jag bäst kommer ihåg från min 
pryo är naturligtvis de saker, som jag 
misslyckades med. I mitt pryoyrke finns 
det många tillfällen, då man kan göra 
bort sig. Jag minns tydligast min första 
timme som gymnastiklärare. Jag skulle 
ha 7a och 7b i fotboll.

—  Bra! tänkte jag. Fotboll spelar jag 
ju själv, så det ska nog gå bra. Men na
turligtvis blev det fult väder, så något 
fotbollsspel blev det inte den dagen. I 
stället skulle vi ha gymnastik ! ! ! —  Gud 
i himlen, tänkte jag. Gymnastik, hur le
der man en sådan timme? Jag satte mig 
ner och försökte komponera ett bra gym
nastikprogram. Det första jag tänkte på 
var att det skulle vara ett ganska så drygt 
program, eftersom det i de här två klas
serna, som nu skulle ha gymnastik, fanns 
många av mina vänner. Och jag ville 
plåga dem riktigt.

25 armhävningar, 15 ” sits up” , höga 
knäuppdragningar m. m. Jag satt och 
tittade på den lapp, som jag skrivit upp 
övningarna på. Det gällde ju att försöka 
få dem att jobba, tills de var alldeles 
slut. Jag tyckte att programmet såg bra 
ut. Nu var det bara att vänta. Efter ett 
tag kom klasserna. Det var ganska kul att 
höra deras kommentarer: ” Men, vad gör 
du här?!” , ” Ska vi ha dig?!”  m. m. Jag 
presenterade mig och talade om att jag 
var där för att prya som gymnastiklä
rare. Efter det började vi gymnastiken. 
” Vi startar med att ni springer på ett 
led runt salen! Kom igen nu! På ett led 
var det! Allihopa skall springa!”  Det var 
några av de order jag gav till eleverna. 
Efter löpningen tog vi en massa andra 
gymnastikrörelser. Redan efter detta hör
des klagande och jämmer. —  Jag njöt. 
Som kronan på verket: armhävningarna. 
Ännu mer jämmer och stön. Då kom 
chocken. ” Skall vi göra armhävningar 
och jobba som slavar, skall du också 
göra det.”  Det var en av eleverna, som 
kom med detta fruktansvärda förslag. 
Naturligtvis stöddes hans krav av samt
liga andra eleverna. Nervös och ovan 
som jag var, satte jag igång i en himla 
fart för att få armhävningarna ur värl
den. Efter detta har jag lärt mig hata 
armhävningar. —  Efter de första fem 
armhävningarn mådde jag bara bra. När 
jag kommit fram till tio stycken, började 
jag förstå elevernas klagande. När jag 
var uppe i femton stycken, hatade jag 
mig själv och ännu mera den, som en 
gång i tiden hittat på rörelsen armhäv
ningar. Vid tjugo började jag höra ele
vernas skratt åt mina rörelser. 21— 22

-------23-------------- 24------------------ . Jag or
kade bara inte den 25:e.

Skrattet flödade i hallen. Aldrig har 
väl ett skratt känts så förut. Jag kände 
mig slut och redan trött. Efter ett tag 
kom dock tankebanorna i gång igen. Jag 
hade kommit på ett sätt att ta hämnd 
på dessa ” lata och elaka elever” . Dumt 
nog var det ett väldigt dåligt sätt. ” Gå 
och hämta skivstängerna!”  röt jag näs
tan till dem. Hela tiden de hade skiv
stängerna i handen gjorde jag allt för 
att de skulle få slita ont. Stånk och 
stön hördes från alla håll. Alla verkade 
slita ont. —  Jag njöt fullständigt. Just 
då gjorde jag mitt andra misstag denna 
dag. Jag skulle visa en rörelse —  den 
sista för dagen. Den bestod i att man 
skulle lägga sig på rygg på golvet med 
skivstången bakom nacken. Och så skulle 
man av all kraft resa sig upp. Jag för
sökte visa dem den rörelsen. Första gång
en gick det bra, men andra gången miss
lyckades jag totalt. Ytterligare en gång 
skrattade de åt mig. ” Slut för i dag. Gå 
ner och byt om!”  sa jag till dem. Jag 
orkade faktiskt inte med mer. Troligen 
hade inte heller de orkat mer, för de 
såg alldeles slut ut. Men de lovade högt 
och tydligt, att de skulle ta hämnd på 
mig för mitt hårda programs skull. Jag 
hade blivit en erfarenhet rikare —  och 
samtidigt fått svar på frågan, varför ma
gistern aldrig visar några nya rörelser 
själv, utan visar dem med eleverna. Den
na princip använder jag mig av själv hä
danefter. Något tillfälle till hämnd fick 
de inte. Men tydligen hade jag varit 
lika hård mot de andra klasserna, för 
näst sista dagen, när vi hade simning 
på schemat, fick jag verkligen simma. 
Tre i klassen kastade i mig i bassängen, 
fast jag hade kläderna på. ” Som tack 
för gymnastiklektionerna” , sa de.

Rolf Davidsson, 
9 c

NÄR JAG RED PÄ SMOKY

Det var en söndag. Jag skulle på rid
kurs. jag  skulle rida på Smoky. Först 
skulle vi rykta dem och Smoky var lite 
bråkig. Se’n skulle vi rida. Jag satte 
mig upp på honom men han bara bråka. 
Till sist tvär-stannade han och jag gjor
de en kullerbytta över manen på honom 
och satte mig pladask på baken. När jag 
satte mig upp på Smoky igen så var han 
snäll.

Viveka Berg, 
åk 2
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F Ä R  ö  N U
Hansjö-Orsamål

Nug lär wi för minnås ur fär e a weri, 
ur fädrer a sliti ö odlad i Sweri. —
Nu wexör e böskär dar kwönnstittjä wa, 
fär indjön wil slajta mi jord’n i da.

Ö börti wenn gard fånns e fär nögör tjinör 
ö kwinnfotje tenkt int tä bara wa finör.
Nug luftud dem fjose, ed käm dem intfro, 
fär lufte bet in i bö sukkur ö sko.

—  Nug liv wi i kunstuga tid —  ser o, momo —  
dö tjinär i börtä ö fjose i tomo 
ö indjön wil wi assint fjoskelingstök. —
Dem far börti bude ö tjep såjnå mjök.

Fär gard dem bö kwörvön ö stjinko ö silto 
ö wisst wenn e wa dö dem add slaktad djilto.
Nu wet int ånn wenn ånn fo i si fär nöd, 
fär kwörvön ånn tjepör i lis’nde röd.

Ö nu skräp dem nid evör öllt dar dem fårå, 
fär fok a glämt åv ur nåtur’n ska wårå.
Dem ajs int ta redö o skräp ettör si. —
Ånn bi gralla frän dö ånn sjår ur e i.

Ö ave ö sjua dem öld ö färstera. —
Öllt otägt ö ljott ajti wattn dem fera, 
sö indjön wil bada ö fistjön gör a. —
Nug ire för räskliga ur e kånn wa.

Snårt bire för rakt sö wi kunnum int wäsa. —  
Färunfat mi djift ajti wedör dem äsa.
Ja nug wil e til tä a littsåmt umör 
ö knålla ö livå sö lendjä e gör.

åv Kare

j

Det enda rätta 
låt 1retins tvätta..
ORSA, tel. 403 79

Vi erbjuder:
Kem-tvätt, Matt-tvätt, Skinntvätt, Industritvätt, Press
ningar. Reparationer och ändringar utföres. Uthyrning 
av skyddskläder. Färgningar. Konststopp.

SNABBHET ★  RESURSER ★  KVALITET

EN HISTORIA

Två hästar var ute och flög, tills den 
ene störtade.

—  Varför störtar du? sade den andre.
—  Hästar kan inte flyga, fick han 

till svar.
Lars-Erik Bäcker, 

åk 4

SOMMAREN

Nu snart så är sommaren här.
Och vi, ja, vi har inga besvär.
Många blommor har kommit fram. 
Titta så många fjärilar flyger fram 
bland blommor och blad.
Snön är borta nu, 
och sommaren är här.

Maria Nyström, 
åk 2

PÄ SKOJ

Det var en gång en gubbe 
som satt på en stubbe.
Och där han satt 
så kom en katt.
Men den var inte grå, 
den var ju bara blå 
och satt på tå.

Per Thuvesson, 
åk 2

Jukorsordet
hörde tydligen inte till de allra lättaste. 
Omkring 25 lösningar fick vi in till re
daktionen och de först öppnade rätta 
svaren hade skickats in av

Anna Björnebo, Hansjö 
Lena Säther, Insjön 
Karl Wennberg, Stockholm 
Boel Ulmeryd, Falun 
Karin Mickols, Hansjö

R I N G  416 30
för barn- och familje- 

fotograferingen
Serier i färg eller svartvitt

Tips, Tobak,
Tidningar, Penninglotter

Hoffmanns Foto
Butiken med det stora 
sortimentet
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På sista snön... 4. Åsa Johansson, Ky a
5. Ann-Louise Kusen, Ky a

8.37
9.46 Slipstensloppet

Årskurs 3 pojkar
1. Anders Östling, Ky a
2. Jan-Erik Köpman, Ha
3. Bror Nilsson, St
4. Lars Ram, Di
5. Lars Moraeus, Di

6.11
6.33
6.40
6.59
7.03

Orsaskolornas skid
tävling

Att ordna skidtävlingar har inte varit 
någon tacksam uppgift denna annorlun
da vinter. Det var också ovisst in i det 
sista om skolornas sedvanliga tävling 
skulle kunna komma till stånd. Men 
med rutinerat förarbete av Kjell En
malm i Stackmora och hans medhjälpare 
och med bistånd av några extra köld
grader natten före genomfördes en lyckad 
tävling av ca 170 deltagare från års
kurs 1 till 6.

För första gången utdelades den tavla 
av Åke Johansson, som skänkts till Orsa 
Skolors IF av fröken Nelly Johansson, 
själv framgångsrik skidlöperska i sin ung
dom. Den skall vandra mellan lagseg
rarna i årskurs 3 och erövrades nu för 
första gången av 3 a i Kyrkbyn.

Och här följer prislistan med de fem
bästa i varje grupp.

Årskurs 1 flickor
1. Anna-Karin Löhf, St 4.23
2. Monika Granlund, Tr 4.30
3. Madelen Hansson, St 4.33
4. Pernilla Jugås, Di 4.39
5. Helena Levenius, Di 4.57

Årskurs 1 pojkar
1. Christer Persson, Ky b 4.34
2. Kent Andersson, Di 4.41
3. Karl-Magnus Liljeberg, K yb  5.02
4. Mats Hanser, Di 5.23
5. Mikael Vikström, Ky b 5.24

Årskurs 2 flickor
1. Erika Levenius, Di 4.11
2. Susanne Balter, K yb 5.12
3. Helena Mångs, Tr 5.29
4. Ann-Britt Rehn, Di 5.38
5. Susanne Trygg, Ky a 6.03

Årskurs 2 pojkar
1. Torbjörn Södersten, Di 3.30
2. Lars-Erik Hed, Di 3.44
3. Mats Moraeus, Tr 4.01
3. Lars Melin, Di 4.01
5. Roland Tylén, Ha 4.17

Årskurs 3 flickor
1. Lena Mohlin, Ky a 8.07
2. Eva Tegmyr, St 8.17
3. Monika Larsson, Ha 8.36

Årskurs 4 flickor
1. Karin Andersson, Ha 6.42
2. Monika Spännar, Ha 6.59
3. Marina Jansson, Ky 7.43
4. Anna Broberg, Di 7.48
4. Carina Fläck, Ha 7.48
6. Ros-Marie Jonsson, St 8.26
6. Birgitte Gunnars, Di 8.26

Årskurs 4 pojkar
1. Mats Loflers, Di 6.30
2. Ola Granholm, Di 6.35
3. Per Riis, Ha 6.42
4. Hans Enmalm, St 6.47
5. Björn de Vreeze, Di 7.01

Årskurs 5 flickor
1. Marianne Löhf, St 8.32
2. M aria  Lind, Di 9.19
3. Majvor Johansson, Di 9.37
4. Helena Knutsson, Ha 10.01
5. Kerstin Slottpers, St 11.23

Årskurs 5 pojkar
1. Ola Svensson, Ha 8.31
2. Leif Borbos, Di 8.34
3. Per Caris, Ky 9.25
4. Per-Erik Blank, Ky 9.26
5. Dan Bengts, St 9.39

Årskurs 6 Flickor
1. Mona Hansson, St 9.10
2. Anneli Matslofva, Di 9.43
3. Marianne Jonsson, Ky b 10.08

Årskurs 6 Pojkar
1. Urban Hornberg, Ky b 7.25
2. Gert Lind, Di 7.33
3. Håkan Loman, Ky b 8.32
4. Jerry Limby, Ky b 8.52
5. Mats Eriksson, Ky b 9.04

Lagpris 

Åk 1
1. Di 1 15.14

Åk 2
1. Di 11.21

Åk 3
1. Ky a 21.32

Åk 4
1. Ha 20.23

Åk 5
1. Di 27.30

Åk 6
1. Ky b 26.05

Det 42 :a Slipstensloppet åktes denna 
gång i Skattungbyn och bjöd på en 
spännande kamp om de många fina pri
ser som stod på spel.

Pojkar 750 m
1. Göran Björkqvist 2.51
2. Roland Erkapers 2.52
3. Per Olsson 3.05
4. Roland Lindh 3.24

Flickor 750 m
1. Maria Fläck 3.35
2. Birgitta Åhlander 3.59
3. Kristina Gegerfelt 4.16
4. Lissla Thuresson 4.21

Pojkar 1,25 km
1. Lars Göran Dahl 5.29
2. Mikael Borg 6.03
3. Hans-Erik West 6.24-
4. Per-Axel Rosenqvist 6.40

Flickor 1,25 km
1. Lisbeth Bengtsson 6.58
2. Eva Staffas 7.22
3. Kristina Bergfeldt 8.56

Pojkar 2,5 km
1. Mikael Olsson 10.07
2. Jan-Åke Ohlsson 10.42
3. Jan Larsson 11.45
4. Håkan Thalin 11.52

Flickor 2,5 km
1. Lena Dahlfors 10.37
2. Ann-Marie Lovar 11.13
3. Inga-Britt Pettersson 11.38
4. Vivi-Ann Mångsén 12.23

Villa-

och husägare!

Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoieum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Fridhemsplan 4 C 
Tel. 0250/136 62
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M IN HÄST RYM MER

Det var söndagsmorgon. Det låg ett 
stilla dis över dalen. Jag vaknade ganska 
tidigt den morgonen. När jag tittade på 
klockan, var den över 8. O j! då måste 
jag skynda mig ner till stallet, där min 
häst var inackorderad. När jag hade klätt 
på mig och skulle gå nerför trappan, 
ropade mamma på mig: ” Eva du måste 
ta hand om Karin idag, för pappa och 
jag är bortbjudna” . (Karin är min lilla 
syster). ” Ja” , sa’ jag lite surt. För egent
ligen ville jag inte alls ta hand om Karin.

När mamma och pappa gått, hade vi 
ganska roligt ändå. Vi lade oss ganska 
sent, för klockan var 9, när vi kröp till 
kojs. När jag gett Karin sin gonattpuss, 
gick jag in i mitt rum och lade mig att 
läsa en hok, som hette Lusses hemlighet. 
När jag läst några sidor, kom jag på, 
att jag inte hade varit och skött om min 
häst. Jag blev alldeles ifrån mig. Tänk 
o m . . . han har gjort sig illa, eller om 
ingen av mina kompisar har tagit in ho
nom från hagen. Till slut lughade jag 
mig och somnade.

Morgonen därpå skyndade jag att 
klä på mig. Jag rusade nedför trappan 
och sa’ bara hej till mamma. Jag visste 
inte, om jag fick gå till stallet för mam
ma. Jag tog cykeln, för det går fortast, 
när man har bråttom. Jag knegade backe

upp och ner på min cykel. Pu! Äntligen 
var jag framme vid korsningen, där det 
stod ett plakat: Hästgård. Inackorde
ring 28:—  i mån. Ridning 4:— . Jag 
fortsatte den smalaste vägen. Nu börja
de jag skymta stallet. Jag slängde ifrån 
mig cykeln och rusade över gården in 
till stallet, där min häst brukade stå. 
Äsch, han är väl ute i hagen, tänkte jag. 
Men jag kände, hur det började pillra 
litet i magen. Men i hagen var inte hel
ler min häst, istället fanns ett stort hål i 
staketet. Jag blev alldeles hysterisk och 
sprang omkring och ropade: ” Svarten 
var är du, kom till mig nu!”  Men till 
slut lugnade jag mig och tänkte: ” Det 
tjänar ju ingenting till att stå här och 
ropa. Jag går ut i skogen och letar i 
stället.”  Sagt och gjort. Jag gick först 
bakom stallet. Aj! där var det nässlor. 
Men det gjorde ingenting. Jag fortsatte 
längre och längre in i skogen och locka
de. Jag märkte inte, att det började 
mörkna. Plötsligt hörde jag en gnägg- 
ning. Jag gick i den riktning gnägg- 
ningen hördes ifårn. Där i en glänta 
stod en häst, min häst. Jag sprang med 
glädjetjut till honom och slog armarna 
om hans hals. Å! vad jag var lycklig. Jag 
sa’ till honom, att jag aldrig skulle glöm
ma sköta om honom. ” Jag lovar”  viska
de jag i hans öra.

Ingela Andersson, 
åk 4

DIAMANTKUPPEN

Tåget kom in på Stockholms-centralen. 
Bara tio människor steg av. En av dem 
verkade lite skum. Han hade mörk hatt 
och kragen uppfälld. Han gick inåt stan 
och tittade sig misstänksamt omkring. 
Men efter en stund började han gå utåt 
Gamla stan. Det var den fruktade Dia- 
mantragge. Han var efterlyst också. Han 
gick nästan rakt mot en juveleraraffär. 
Juveleraren tittade upp och blev all
deles förstenad, när han såg ansiktet. 
För Diamant-Ragge var en ökänd rå
nare. Han drog upp en pistol och ho
tade juveleraren. Han tog allt värdefullt 
som fanns därinne, till och med juvelera- 
rens klocka. Man fick aldrig fast honom.

Ola Granholm, 
åk 4

Hans Peterson Advokaten
Studebaker Curt Carlström
Peugeot MORA

Kyrkogatan 6
Älvgatan 62 Tel. 13310, 13311
MORA, tel. 100 00 Kontorstid 9.oo — 17.oo

Teckning: VULKANUTBROTT av 

Jan Åke Ohlsson, 
åk 6

V A ’ KUL —  NEJ HEMSKT!

Att vara på en skrot-tipp och leta saker, 
å va’ kul!

Att vara i en gödselstack och leta mask 
till fisket och dra upp maskarna, 
å va’ kul!

Att åka med pappas väghyvel, 
k va’ kul!

Att bygga kojor i skogen, 
å va’ mysigt!

Att läsa om mord i tidningen, 
å va’ kusligt!

När pappa bar mej ut i snön och jag 
var barfota, 
å va’ hemskt!

Sköta min häst och kela en stund, 
å va’ härligt!

Att läsa skräcktidningar, 
å va' spännande!

Att äta pomme frittes med korv 
å va’ gott!

Att möta en tiger, 
å va’ hemskt!

Att se en riktig cowboy, 
å va’ spännande!

Leif Wåhleman 
Håkan Elings 

Kalle Moraeus 
Monica Nordström 

Kjell Persson, 
åk 3

Orsa Trafikskola
— Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21
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När vi sitta i vår 
bänk. . .
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VARULVENS ROLIGA NATT

Det var en gång en varulv som hade 
namnet Jonas Blodenson. Han hade en 
Oldsmobile Toronado super sport. En 
natt var han ute i sin Oldsmobile Toro
nado super sport, utan körkort för han 
hade nyss knyckt bilen. Därför kunde 
han inte köra bilen. Först åkte han ige
nom en bank och kom ut med kassaskå
pet på motorhuven. Sedan åkte han in i 
en juveleraraffär, och den här gången 
kom han ut med alla guldarmband på 
kassaskåpet. Tredje gången åkte han i- 
genom kungens slott. När han kom ut 
satt kungen på kassaskåpet bland alla 
guldarmband. För fjärde gången åkte 
Jonas igenom en dambastu. Där blev det 
ett väldigt skrik och stoj. När han kom 
ut hade han kaminen på kylaren. Då 
tyckte kungen det blev varmt och skönt. 
Nu tog han en kurva med ett skrik. Då 
åkte han in i Melkers livsmedel. När 
han kom ut hade han fullt med prins
korvar efter bilen. Kungen fick köttsås i 
ögonen. Då blev han arg och krossade 
vindrutan med foten och hällde köttsås 
i ögonen på Jonas. Då åkte han in i 
Olles färgaffär. Då blev bilen omlacke- 
rad till färgerna rött, blått, svart, grönt, 
ljusblått, rosa, lila, brandgult, vitt, grått, 
brunt, silver, guld och brons. Kungen 
blev grön i ansiktet och Jonas blev brun 
i ansiktet. Jonas virvlade runt men till 
sist åkte han ut ur affären ut på gatan in 
på en racerbana, slog nytt rekord på tio 
varv. Sedan åkte han i pojkarnas kross
bana. Han hoppade i dödshoppet över 
vattengraven, igenom plaskdammen, ner 
i leran, upp igen, över gatorna till muse
ets konstutställning och körde in i fram
tidens båt och kvaddade sin nya Olds
mobile Toronado super sport. Då sprang 
han till raketbasen och åkte iväg till 
månen, och om han inte har kraschat, 
så snurrar han väl där uppe. Kungen 
ligger på sjukhuset, och alla saker Jonas 
har tagit har lämnats tillbaka.

Mikael Semneby, 
åk 4

STENÅLDERN

En dag i augusti så var det en sten- 
ålders-familj som hade mycket att göra.

På morgonen så vaknade hela famil
jen nästan samtidigt. Sen skötte de sina 
morgonsysslor. Sen tog de och åt mat 
och gav djuren mat. Sen skulle Masijaki 
och Urakapi ut och fiska. När dom hade 
åkt så skulle Älva och Skanja göra ler
kärl som skulle brännas på eftermid
dagen. När Skanja och Älva hade gjutit 
alla kärl som skulle brännas på efter
middagen så hade de några hudar som 
skulle beredas till kläder åt dem, innan 
det var dags att göra i ordning maten 
som de skulle ha till middagen. Midda
gen bestod av änder och lite rådjurskött 
med säd och äpplen. Titta, sa Älva till 
Skanja. Pappa har fått en säl och 5 
fiskar. Faktiskt! sa Skanja. Det har dom. 
Sen åt dom middag. Efter middagen så 
vilade familjen sig. På eftermiddagen så 
brände Skanja och Älva lerkärlena som 
de hade gjutit på förmiddagen. Sen gjor
de de ristningar. Under tiden så stycka
de Urakapi sälen och Masijaka skörda
de lite säd. Sen så gick de ut på jakt och 
när de kom hem så hade de en tjäder 
och en hjort.

Lars Hanses, 
åk 4

NU ÄR DET VIN TER

När det är vinter, då kan man åka 
skidor, pulka och leka i snöhögar. Bygga 
kojor, det är roligt. Men om man bygger 
en koja i skolan på rasten så är den ra
sad nästa rast. Så det är nog bäst att 
bygga en hemma.

I dag ska jag ha det roligt, för jag 
ska ut och åka skidor. Jag ska åka till 
Fryksås. Först ska jag åka mycket ski
dor, sen ska jag äta min matsäck. Sen 
jag har ätit, så åker jag lite till, sen åker 
jag hem.

Mickael Matsson, 
åk 4

GMOWWH/NORDfnENDE

CENTRUM/NORDMENDE 
SPECTRA COLOR L2X
Klatschig, elegant 26" färg-TV. 
Stora lättåtkomliga snabbvals- 
tangenter och elektronisk' pro
gramindikering. Finns lackerad i 
rött, blått, grönt och vitt. Även i 
jakaranda, teak och valnöt. Kan 
erhållas med svängbart krom
stativ —  med eller utan hjul.

PIANO-NISSE MUSIK
J ä r n v ä g s g a t a n  9, O r s a , te l. 0 2 5 0 /4 0 6  04

Teckning: TAKDROPP av 
Marina Sandberg, 

åk 5

GLAD PÅSK! 
Per-Jonas Jugås 

åk 4

Teckning: RAFF OCH JAG, 
Eva Lövgren, 

åk 4
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Teckning: Birgitta Mattsson, 
åk 2

Teckning: Majvor Johansson, 
åk 5
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Det nya skidpriset.
”Syster Nelly ” med den värdefulla och uppskattade gåvan till Orsa Sko
lors Idrottsförening. Landskap från Bohuslän, målat av hennes broder, fram
lidne konstnären Ake Johansson. Resultaten från skidtävlingen redovisas på 
sid. 10.

HÖST-DIKT

Nu är sommaren slut hösten är kom
men. Det blåser kallt.

Löven på träden är snart gula. Snön 
kommer.

Mamma börjar plocka fram vinter
kläderna.

Pappa tar fram skidor, sparkar, tefat 
och skridskor.

Ann Gustavsson, 
åk 5

M IN SNÖ-GUBBE
Jag har byggt en snö-gubbe. Den har 

öron och näsa och mun, och den har 
också ögon. Men öronen är bara gjorda 
av sten, och näsan är bara gjord av en 
tygbit.

Per Johansson, 
åk 2

ELDSVÅDA

En gång när Lars var ute och åkte 
Vicky, så tyckte han, att den var smutsig, 
så att han tvättade den med bensin. 
När han hade tvättat färdigt, så skulle 
han starta Vickyn. Han började med att 
trycka in pysen och trampa och lägga 
i en växel. När den tände så slog det eld 
i motorn. Det brinner! Det brinner! Det 
brinner Det brinner! ropade han. Det 
var bensinen som hade tagit eld. Jag och 
Tomas skrattade, så vi fick ont i magen. 
Tomas tog en gammal rock och släckte 
elden med. Därefter tvättade Lars aldrig 
mopeden med bensin.

Håkan Holwall, 
åk 5

Bengtssons begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23, Vångsgärde 443 66

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

För hemmet!
Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

r " \

Luxor
Radio ■ TV
______________________ /

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns Elaffär
Orsa
Tel. 401 50, bostadstel. 402 30

Liljas
Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

Maj a-Greta HOLTING

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

A RM BAN D SU R
SO LG LA SÖ G O N
Urmakare
G U ST. HELGESON
UR • OPTIK • Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 05
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I SNÖGROTTAN

Det var en kväll då min kompis Eva 
och jag var ute och lekte. Då hittade vi 
en snö-grotta, som vi lekte i. Den snö
grottan var nära Gösta Bergs gård i 
Torsmo. Så Eva och jag gick in och 
frågade, om vi fick låna telefonen, och 
det fick vi. Jag ringde hem och frågade, 
om vi fick tända ett ljus. och det fick 
jag, om jag var försiktig. Det var ganska 
mysigt i snö-grottan. Gösta Berg var i 
sin snickar-verkstad. Och när jag och 
Eva var i snö-grottan så hörde vi något 
som dunsade till. Jag trodde, att det var 
snö-grottan som brakade. Och Eva trod
de att det var Gösta Berg. Efter en liten 
stund tittade jag ut snö-grottan, och 
då såg jag en gubbe. Jag trodde det var 
ett spöke. Men det var Gösta Berg.

Lena Lindberg, 
åk 3

NÄR JAG FLÖG TILL SPANIEN

Pappa tog kort på mig innan jag åkte 
hemifrån. Först åkte vi till mormor. Där 
hämtade en tant mig och mormor. Hon 
skulle också åka till Spanien. Först for 
vi till Jakobsberg som ligger utanför 
Stockholm och hämtade min kusin och 
hennes mamma. Sen åkte vi till Arlanda.

Planet skulle lyfta klockan 20.00. 
Men det var försenat 1 V2 timme så det 
kom inte förrän klockan 21.30. När det 
var dags att gå ut till planet, fick vi 
först gå igenom en korridor. Där fick vi 
visa biljetterna. Sen steg vi på en buss 
som gick ut till planet och därefter gick 
vi in på planet.

Min kusin Helene och jag turades om 
att sitta vid fönstret. Vi fick tio minu
ter var. Efter några timmar frågade He
lene om vi fick gå fram där piloterna 
var. Det fick vi. Där lyste det bara rött

om alla knappar. När vi stod där märkte 
man inte att man flög. Man trodde att 
man stod stilla. När vi kom till Malaga 
flygplats lyste det jättefint. Under land
ningen pirrade det till i magen. När 
planet stötte till i marken vinglade det 
till. När det bromsade var det ett för
skräckligt oväsen. Det slog lock för He
lens öron.

Sen fick vi gå igenom tullen, och där
efter fick vi hämta väskorna. När vi ha
de gjort det gick Helens mamma och 
beställde en taxi, och sen for vi upp till 
deras hus. Därifrån hade dom utsikt ner 
till havet. Just den här dagen gick det 
höga vågor.

Nästa morgon när Helene och jag vak
nade åt vi och därpå gick vi ner till 
havet och badade. Det var så svårt att 
simma för det var höga vågor.

Nästa dag åkte vi in till Torremolinos.
Där köpte jag ett par skor. Den da

gen kunde vi inte bada, för det var så 
höga vågor.

Mormor, tant Karin och jag skulle 
åka hem efter en vecka. Jag glömde 
tala om att vi for på en söndag.

Nästa dag var det fint väder. Det 
blåste ingenting. Då gick vi ner till pla- 
jan (havet) och badade.

Nästa söndag klockan 11.30 kom en 
taxi och hämtade oss, och vi åkte till 
Malaga flygplats. Planet skulle komma 
klockan ett, men var försenat en halv 
timme. När vi kommit upp i luften fick 
vi mat. Sen somnade jag. Klockan var 
5.30 när vi landade.

På Arlanda mötte pappa och mamma 
oss. Hemma i Sverige var det fult väder. 
Jag mådde illa efter ett litet tag. Det 
var antagligen luftombytet.

Karin Andersson, 
ak 4

Rebus
:jreAg

Teckning: Kjell Orsborn, åk 6

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

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

N U
ÄR DET TID FÖR T  oy ota

underredsbehand- Fler och fler väljer
ling av bilen den japanska sensa-

Ring och beställ tid hos tionsbilen!

OK Alltid bra, begagnade 
bilar i lager

ORSA BERGLÖFS BIL AB
Tel. 0250 / 402 80 Tel. 404 5 /, 40 /20

ANDERS NÄS

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas 3$- Fönsterglas 

Inramningar
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Avdragaren BeO (Patent) 
Påpressningsdon 

Smide & Mek

CF CARLS son AB
ORSA ■ Tel. 401 88, 419 11

FRE L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27 

®

Medlem av Sveriges Kondito r
fören ing och Tårtförm edlingen

BECKMANS TRYCKERI AB 
Tel. 402 47

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försä lja re fö r 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

fö r 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 plåtslageriarbe- 

ten utföres

GUMM I-
verkstad
® B ilringar 
® Batterier 
® Bensin 
e O ljo r

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson

Tel. 403 55

Något om kolera Forts, från sid. 6.

5:o Då swettningen, som minst i 12 
timmar bör underhållas, fortfar, bör man 
iakttaga den största försiktighet, så att 
den sjuke ej må blifva kall.

Om man läser Orsaboken, finner man 
några noteringar om koleran. Med an
ledning av kolerans härjningar på 1830- 
talet valdes i Orsa en sundhetsnämnd på 
åtta personer. Sex kolerabegravningsplat
ser utsågs, bl. a. Kurull på Lindänget, 
Tallrisåkern för Kyrkbyn och Mjåggärd 
för Hansjö. Som kolerasjukhus bestäm
des en viss stuga i varje by, t. ex. by
stugan i Åberga och skolstugan i Holen. 
Sjuksköterskor för de olika fjärdingarna 
skulle utses. På 1850-talet tillsattes en 
ny sundhetsnämnd och antalet sjukstu
gor bestämdes till 28 för de olika byarna. 
Sjukstugor och begravningsplatser för 
Finnmarken utsågs: Hässjebacken i Ro
sentorp, Tjernheden i Kvarnberg, Smed
jebacken i Myggsjö och Svartklitt för 
Untorp och Näckådalen.

Som orsabo frågar man sig givetvis 
hur hårt koleran drabbade vår egen 
socken. Vid ett studium av kyrkoarkivets 
dödböcker från de år då koleran här
jade, finner man, att befolkningen i Orsa 
helt tycks ha skonats från sjukdomen. 
Endast tre orsabor finns antecknade som 
döda i kolera. Ingen av dem har dött 
i Orsa utan vid vistelse på andra orter. 
En avled i Stockholm 1834, en i Vax
holm 1854 och en i Hudiksvall samma 
år. Det här förhållandet är en smula 
märkligt, då ju dalfolk drog ut på sä
songsarbeten och därvid rimligtvis bör 
ha vistats på orter, som var kolerasmit- 
tade.Någon förklaring till det hela är 
svår att ge.

Av det ovan sagda torde det stå klart, 
att utsedda kolerakyrkogårdar och dito 
sjukstugor aldrig behövde tas i bruk för 
sitt avsedda ändamål.

O L

Teckning: I  KÄLKBACKEN av 
Ann-Britt Rehn, 

åk 2

EN RESA

En dag gick jag till flygplatsen. Först 
gick jag och köpte biljett. Sen gick jag 
och väntade att planet som skulle gå till 
Sydamerika skulle gå. Efter en timmes 
väntan ropade de i högtalaren att planet 
gick till Sydamerika. Det skulle gå om 
en halvtimme. Då gick jag ut till planet 
och satte mig. Sen kom det en annan 
karl och satte sig bredvid mig. Då såg 
jag att det var en vän till mig. Medan 
vi satt och pratade lyfte planet, och när 
vi först märkte att det hade lyft var vi 
ovan molnen. Klockan tolv på natten 
var vi framme. Då frågade han mej vad 
jag skulle i Sydamerika att göra. Jag 
ska på expedition.

Nästa morgon åkte jag helikopter ut i 
vildmarkerna och nu gällde det att få 
tag i en landningsbana. Efter två tim
mars färd såg jag en indianby och där 
landade jag. De var vänliga. Efter 10 
månader flög jag hem.

Mats Andersson, 
åk 2

Karin Dahls 
Frisérsalong

Anlita W S -
fackmannen 

-innan något 
händer

wesströms vvs
Orsa, tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt
REKTORERNA

Skolchefen Hj. Hedman har erhållit 
begärt avsked fr. o. m. 1 juli 1973. Han 
har då fullgjort 45 år i skolans tjänst, 
varav 43 y 2 i Orsa.

Till tjänsten som ny skolchef har an
mält sig 12 sökande. Av dessa har skol
styrelsen på förslag uppfört
1. vik. skoldir. Nils Brorsson, Mora
2. 1 :e rektor Sven-Olov Bjärkmar, 

Tranemo
3. rektor Torsten Lund, Ludvika

Det blir Kungl. Skolöverstyrelsen, som 
tillsätter tjänsten.

Tjänsten som studierektor i grundsko
lan har också varit ledigförklarad, men 
när detta skrives har ansökningstiden 
ännu ej gått ut.

ORDINARIE TJÄNSTER
I föregående nummers förteckning 

över av länsskolnämnden beslutat antal 
ordinarie lärartjänster i Orsa tog tryck- 
felsnisse bort en tjänst. V i har nämligen 
också fått en ord. tjänst för textillärare.

LEDIGA LÄRARTJÄNSTER
Skolstyrelsen har efter tillstånd av 

länsskolnämnden ledigförklarat den va
kanta ord. småskollärartjänsten vid Trun- 
na skola.

Styrelsen har vidare begärt att få le- 
digförklara en vakant ord. adjunktstjänst 
vid Orsaskolan.

M USIKLÄR. JÖRGEN LIDBERG, 
som varit anställd på tjänst gemensam 
för Mora och Orsa, har nu Mora lagt 
beslag på helt och hållet och detta utan 
att ens underrätta oss i Orsa.

Skolstyrelsen har beslutat att uttala 
sin stora uppskattning av musiklär. Lid
bergs arbete i Orsa och till honom ut
tala ett varmt tack därför.

Skoltidningen instämmer helt i detta 
tack. Lidberg har verkligen varit bra. 
Vi beklagar, att vi mistat honom.

SKOLASSISTENTEN 
Anna-Greta Hallgren har begärt och er
hållit avsked från sin tjänst fr. o. m. 
1 febr. 1973.

Skolstyrelsen har beslutat att tjänsten 
skall vara vakant, tills nuvarande perso
nalorganisationen prövats längre, tills 
det är klart med rektorsorganisationen 
och tills event. beslut om sammanlägg
ning med Ore föreligger.

NY LEDAM OT I SKOLSTYRELSEN 
efter Ruhno Svensson är redaktör Göte 
Gallon.

Upplaga 1.600 ex.

SKOLSKÖTERSKAN 
Anna-Lisa Jonsson är tjänstledig hela 
året 1973. Som vikarier tjänstgör sjuk
sköterskan Margot Moraeus t. o. m. 31 
mars och därefter sjuksköterskan Anita 
Boström.

LEDAMOTEN SVEN-ERIK GREEN 
har av skolstyrelsen invalts i berednings
utskottet och i företagsnämnden efter 
Ruhno Svensson. Fru Gudrun Eriksson 
har invalts i kommunens handikappråd.

TERM INSTIDER NÄSTA LÄSÅR 
Skolstyrelsen har fastställt följande ti

der för terminernas början och slut nästa 
läsår:

höstterminen 18 aug.— 19 dec. 
vårterminen 5 jan.—  9 juni

LOVDAGAR
nästa läsår blir: fred. 2 nov., månd. 5 
nov., månd. 25 febr.-fred. 1 mars (sport
lov), tisd. 16 april - fred. 19 april (påsk
lov) samt fred. 24 maj (dagen efter Kr. 
Him.f.d.).

NY MATSEDEL
för skolbespisningen håller på att ut
provas. Det var inget fel på den gamla. 
Tvärtom. Men då anslaget till matvaror 
skurits ned med 164.000 kr., måste en 
ändring ske.

Därför har kommunförbundets expert, 
konsulent Britta Bergström, Stockholm, 
nu gjort ett nytt förslag. Detta har i 
vissa detaljer bearbetats av vår egen be- 
spisningskommitté, som består av skol- 
styr.ledamoten Gudrun Eriksson, hus- 
hållslär. Anna Eriksson och bespisnings- 
förestånd. Ölga Larsson. Efter en tids 
” provkörning” har kommittén haft sam
manträde med samtliga bespisningsföre- 
ståndare. Och vid skolstyrelsesamman
trädet den 27 febr. framlades ett ” slut
ligt förslag” .

Skolstyrelsen beslöt, att detta förslag 
skall användas under resten av vårter
minen. Och under prövotiden skall per
sonal och föräldrar beredas möjlighet att

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1973

inkomma med synpunkter och kritik. 
Detta skall ske skriftligen senast 10 maj. 
Och det bör inte vara något vagt all
mänt tyckande om matsedeln utan skall 
gälla speciell maträtt (maträtter), som 
kanske föreslås utbytt (mot vad?) eller 
ändrad. Varje ändringsförslag skall vara 
utförligt motiverat.

SKOLKONTORET
blir stängt månd. 30 april och fred. 1
juni i år.

PÄ SOCKENBIBLIOTEKET 
finns fr. o. m. 1973 kopior av alla offent
liga protokoll från fullmäktige, nämn
der och styrelser i Orsa.

Hj. H— n.
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S C A N I A

InlStbuM

I O RSA
| FÖRSÄLJNING vx 409 10
| VERKSTAD
| RESERVDELAR
| GUMMIVERKSTAD
| BILUTHYRNING

I M O R A
1 FÖRSÄLJNING 126 00, 13200
| VW-SERVICE 120 60
1 RESERVDELAR 12180


