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ORSA SKOLTIDNING

Svenskt språk 
i Amerika av H. H.Fred i världen av Finn Bodemar

När jag var tonåring, brukade man 
tala om idoler. Man sade, att det var 
viktigt, att ungdomar hade bra idoler, 
som man kunde och ville efterlikna. Jag 
tror, att det är sant. Jag tror också, 
att det är lika viktigt för vuxna som för 
ungdomar att ha några, vars mod, kamp 
och liv man —  var och en på sitt sätt 
—  kan bli inspirerad av. Att bli inspi
rerad av någon är att få tankar och 
idéer av någon.

En bra idol känner man igen på det 
rätta och fina, som Han eller hon gör, 
säger och tänker. Idoler behöver inte 
vara till namnet kända människor. Det 
kan också vara en viss grupp människor.

Unga svarta ledare i Sydafrika, som 
kämpar utan hat men målmedvetet för 
att befria sina svarta bröder och systrar 
från förtryck —  det är bra idoler.

Präster och pastorer i Sovjet, som 
skiljs från sina familjer och lider i fäng
elseindustrierna ’Gulagarkipelagen’ i Si
birien, bland annat därför att de för
söker nå ut även till ungdom med sitt 
budskap.

Etiopiska ledare, bland dem även 
kristna, som gör en fredlig revolution. 
Senare blir de skjutna av andra orätt
färdiga ledare.

Arbetare i vårt land, som psalmsjung
ande gick ut i strejk i slutet av förra 
seklet för att få bättre levnadsvillkor. 
Att strejka betydde då risk för avsked, 
risk för svält och risk för sjukdom.

Kvinnor, som kom i fängelse och då 
matstrejkade i kamp för kvinnlig röst
rätt.

Alla dessa människor är bra idoler. 
De har alla kämpat eller kämpar för en 
riktig och sann övertygelse och tro. I 
denna kamp har de också fått lida.

Sådana människor kämpar för befri
else. Bibeln talar mycket om befrielse. 
Vår nuvarande bibelöversättning använ
der ordet frälsning, som betyder just 
befrielse.

Utan en verklig befrielse kan det inte 
bli ordning och fred i världen. Fred är 
inte bara frånvaro av krig. Fred är en 
rättvis ordning mellan människor och 
mellan länder. Julens budskap handlar 
mycket om fred på jorden: fred i män
niskors sinnen, så att de inte är ängs
liga eller skuldtyngda och fred mellan 
människor och nationer.

Ingen har gjort mer eller sagt mer 
för att befria människorna än Jesus. Till 
hans namn är också sinnesfrid och världs
fred knutet. Ingen har betytt mer och 
ingen kommer att betyda mer i kampen

för rättvisa och medmänsklighet på jor
den. Så fick han också lida —  intill 
döden —  för sin gudagivna övertygelse 
och kallelse. Jesus är för alla tider en, 
som kan inspirera. Man kan säga, att han 
är en sann och bra idol —  den bästa 
och den största.

Julen är en av våra mest omtyckta 
högtider. Det är en ljus, glad och vän
lig tid med ett ljust och glatt budskap: 
befrielse och fred till alla folk i hela 
världen. Det är ett stort mål, som vi 
alla kan kämpa för efter bästa förstånd 
och samvete.

” Så skall herradömet varda stort 
och friden utan ände 
över Davids tron 
och över hans rike, 
så skall det befästas ocs stödjas 
med rätt och rättfärdighet 
från nu och till evig tid.” Amen

Finn Bodemar

TOMTEN

När jag och pappa åkte till Mora, då 
såg vi en tomte. Han gick på sidan 
och bar på en säck.

Johan Wallin, 
åk 2

EN ROLIG HISTORIA

Det var en gång två grisar, som skulle 
gå på soptippen. Den ena såg en kon
servburk, som det stod grisfötter på. 
När han hade läst det, sa han —  Tur 
att det finns reservdelar här.

Pelle Swälas, 
åk 3

Du hittar säkert något bra jul- 
klappstips hos

Ekipera med kvalité

wj. Åaksstms
+ J  T E L . 4 0 0  21 O R S A

USA har i sommar firat sitt 200-års- 
jubileum. Detta har gett anledning till 
många besök av svenskar i det stora lan
det i väster. Från Orsa har vi ju skickat 
över bl. a. en hel grupp spelmän, som 
tillsammans med andra dalaspelmän upp
trätt på olika platser.

Men strömmen har också gått i mot
satt riktning. Många svenskättlingar har 
besökt vårt land. Intresset för släkten på 
andra sidan havet tycks ha ökat både i 
Amerika och i Sverige.

De svensk-amerikaner, som nu är 70—  
75 år eller äldre, kan oftast tala svens
ka. Det är ofta märgfulla dialekter med 
många ord eller ordformer, som vi tap
pat bort i Sverige. När jag besökte USA, 
berättades för oss, att dessa människor 
haft två olika möjligheter att lära sig 
svenska språket. Den ena var, att gamla 
mormor eller farmor, som emigrerat från 
Sverige men som aldrig lärde sig att tala 
engelska, lärde barnbarnen att tala 
svenska. En av dessa, nu 7 5 år, berättade, 
att när hon skulle börja den statliga 
skolan, kunde hon knappast någon eng
elska, så det var mycket besvärligt för 
henne. Men det fanns också skolor, där 
det undervisades på svenska. Dessa sko
lor anordnades av kyrkoförsamlingarna, 
som i svenskbygderna oftast var evange
lisk-lutherska och tillhörde Augustana- 
synoden. Undervisningen kunde endast 
ske på somrarna, då den vanliga skolan 
hade ferier. Det fanns också söndagssko
lor, där det undervisades i kristendom 
på svenska.

Jag har en ” läsebok” , som använts vid 
de nämnda sommarskolorna. Den liknar 
mer en lärobok än en läsebok. Den inne
håller alla de vanliga skolämnena, allt
ifrån språklära och kristendom till natur
lära och historia.

De nu medelålders svenskättlingarna 
kan i regel ej tala svenska. Församlings- 
skolorna försvann nämligen undan för 
undan. Gudstjänstspråket var länge 
svenska men är nu sedan flera årtionen 
engelska. Dock förekommer ännu en och 
annan ” svensk gudstjänst”  vid högtid
liga tillfällen, t. ex. vid jul och midsom
mar. En sådan gudstjänst sändes ju i 
svenska T V  i somras.

Det intressanta är dock, att intresset 
för det svenska arvet tycks vara i stigan
de hos nutidens ungdom. Många av våra 
bekanta ungdomar därute har gått eller 
går på studiecirklar i svenska m. m. 
Detta nya intresse gäller för resten inte 
bara språket utan även svensk kultur i 
största allmänhet. H. H.
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Med fiol och lur i 
Vilda Västern av Pelle Jakobsson
ptsw,TXiN .

Klart för uppspelning. Den svenska gruppen tillsammans med svensk-amerikans
ka spelmän. Längst till höger: Gordon Tracie, svenskättling, som presenterade

våra program.

När vintermörkret står omkring oss 
och kylan biter i skinnet, vem tänker då 
på sommaren, som gick, den varnta och 
torra? Kanske drömmer vi iite till mans 
om solvärme, som varit och som för
hoppningsvis ska komma igen. För min 
del tänker jag gärna tillbaka på en upp
levelserik resa jag haft förmånen att va
ra med om under den gångna sommaren.

Vi var tretton spelmän och två dan
sare utsedda att representera vårt iand 
under amerikanarnas tvåhundraårsjubi- 
leum, och från Orsa deltog Leif Göras, 
Erik Moraeus och undertecknad. Att 
berätta om alla de tjugoen dagarna, då 
vi —  tillsammans med en lika stor 
finsk grupp —  reste kors och tvärs i det. 
stora landet låter sig inte göra. Men, 
kära läsare, har ni lust, så dröm er bort 
från vinterkyliga Orsa och var med oss 
EN av dessa dagar! Var med oss den 
dag, som i flera avseenden var den he
taste av dem alla: den 4 juli, National
dagen, Födelsedagen, den dag, då två- 
hundraårsj ubiléet kulminerade.

*

Platsen är Wichita i Kansas, hjärtat 
av USA. ” Möt Wichita —  vid Arkan- 
sasflodens stränder, en modern, kosmo
politisk, vänlig jätte i nationens centrum, 
som växer och frodas under präriens kla
ra himmel. Här betade buffelhjordarna.” 
Så står det i vägvisaren, som någon satt 
i våra händer. Och visst är det sant! 
Stan är modern. Gatapillars och gräv
skopor har bökat undan de gamla trä
kåkarna, och upp ur dammet har växt 
mot nämnda präriehimmel massor med 
flotta och höga hus. Inslaget av stora

hotell är påtagligt. Det hotell, som här
bärgerar oss är alldeles nytt och ett un
der av lyx. När vi bänkat oss i matsalen 
på sjätte våningen, kan vi mellan tug
gorna beskåda badlivet i swimmingpoo
len eller njuta av den prunkande träd
gården på samma nivå. Teatern är ock
så ny. grann och påkostad. Där höll vi 
konsert i går kväll tillsammans med de 
finska musikanterna. Publiken verkade 
vara nöjd. Efteråt bjöd stans styrande 
oss och andra intresserade på party. Det 
fanns tydligen gott om intresserade män
niskor, ty trängseln i den stora lokalen 
var enorm. Det hölls tal, skålades i 
champagne,, och det konverserades. Vän
liga och uppskattande människor vart 
man vände sig!

*

I dag befinner vi oss i ” Cowtown” , 
Kostaden, en halv mil utanför Wichita. 
Här har man byggt upp staden, som 
den såg ut i ” den gamla goda tiden” , 
då pionjärerna hade slagit sig ner i trak
ten.

Vi anländer till Kostaden i samlad 
trupp på förmiddagen den 4 juli. Så 
värst mycket folk har ännu inte kom
mit, men det ligger något av spänd för
väntan i luften. Nu har tiden plötsligt 
liksom skruvats tillbaka för oss så där 
ett sekel. Framför oss ligger en för så 
många populär byggnad: saloonen med 
det stolta namnet Buckhorn Bar. Vi föl
jer trätrottoaren och träffar på sherif
fens kontor med det stora skrivbordet, 
diverse skjutjärn samt fängelse. Och här 
är det lilla hotellet, där doften av god 
mat sticker i näsan, tidningstryckeriet,

JU L F IN !
Trevliga klänningar, västar och 
kjolar. Långbyxor och långkjolar. 
Julklappstips: Strumpbyxor.

DAH LS EFTR.
Tel. 401 91

Varför inte säga JA
t ill något fackm annam ässigt 

och b ra !

Entrab Rör a b
—  Hans Rabenius —

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

Swälasgården
790 74 SKATTUNGBYN

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

Frick &
Tel. 406 96

Närbutik som ä 
har stängt. . .

Bergman

ir öppen när andra

Fullständig bil
verkstad • Allt 
inom däckservice

Tvättmaskin som 
tvättar, vaxar 
och torkar bilen

BLOMMOR till 
JULEN!
Gåvo- och
Hlomsterförmed-
ling

Välkommen till interflora

BENGTSSONS

Tel. 418 40
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G O D  JUL 
önskas ärade kunder!

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02

Z A N U S S I
har allt du behöver för 

K Ö K E T  
eller

T V Ä T T ST U G A N .

Det finns hos

Järnbirger AB
Orsa, tel. 409 00 

— Egen serviceverkstad —

Köp utan 
handpenning

Handla modernt 
och bekvämt!

Kom in och öppna 
Plus-Kont@ nu!

Så har Du 
pengar till hands!

V å r t  P iu s-ä€ ® sito
ger Dég bl.a. följande fördelar
13 Ny, bekväm betalningsform 
H Praktiskt —  alltid pengar till hands 
H Du kan handla för upp till 6.000 kronor 

på en gång
H Välj själv betalningstid och därmed 

räntan
B Bättre än avbetalning 

— ingen handpenning, fallande ränta 
■ Familj ekonto

banken, kyrkan, skolan, begravnings- 
entreprenören5 järnvägsstationen och 
naturligtvis affärerna. Ja, här finns fak
tiskt allt, som vi så väl känner igen från 
filmerna om Vilda Västern. Men det är 
inte fråga om en död muséistad5 åtmin
stone inte denna dag.

Tuffa cowboys med pistoler i hölstren 
hänger utanför saloonen, och inifrån ba
ren hörs pianoklink. Bartendern säljer 
drinkar vid disken. (Eftersom vi faktiskt 
befinner oss i Amerikas nyktraste om
råd e, lär nog barens drinkar vara täm
ligen ofarliga.) Fina damer, herrar och 
barn i 1800-talskostymering spankulerar 
omkring i solskenet. Träsnidaren jobbar 
i sin verkstad. Tryckaren med brillor på 
näsan och skärm i pannan har satt igång 
med att avkonterfeja och trycka efter- 
lysningar av därtill hugade spelmän. 
Posten, banken och de flesta affärerna 
har öppet. Med händerna på ryggen 
stegar sheriffen omkring och övervakar 
ordningen. Allt har hittills förefallit 
småstadsdåsigt och fridfullt. Men nu 
börjar wichitborna invadera den lilla 
staden: Bilar köar vid parkeringen och 
folk vid entrén. Kostadens tillfälliga 
inbyggare får besök.

*
Nu är det middagstid. Det har blivit 

trångt, dammigt, varmt och svettigt 
men också vänligt och mysigt. Det är 
dags för vårt program. Fram med nä
verlur och fioler! Vi äntrar upp på den 
lilla scenen vid torget. Den är av den 
ambulerande typen med höga hjul. Hal
va laget får inte plats utan får finna sig 
i att spela på backen. Men det gör ing
enting. Våra polskor och gånglåtar 
tycks uppskattas av den glada publiken.

Men knappt har sluttonen på Rätt
vikarnas gånglåt förklingat, förrän det 
börjar hända saker. Skottlossning hörs 
vid banken på andra sidan torget. Rån
överfall! Skumma individer skjuter vilt 
omkring sig och tar sig in i banken. Ett 
uppbåd av stans modiga manfolk är 
emellertid snabbt på plats med pistoler 
och gevär. Skjutandet och skrikandet 
tilltar. En och annan faller till marken. 
Men rånöverfallet tycks inte lyckas, ty 
efter några minuters eldstrid drar sig 
de överlevande rånarna tillbaka —  utan 
byte. Konstigt nog tycks varken doktor 
eller begravningsentreprenör bli inblan
dade i denna affär. Ammunitionen var 
allt i svagaste laget.

Klockan i den lilla kyrkan börjar ringa. 
All verksamhet avstannar under tiden. 
Klockan i Cowtown är inte ensam. I 
fjärran hör vi dem i Wichita, och vi får 
veta, att i samma stund rings tvåhundra- 
årsringningen i hela landet. Amerika
narna lyssnar och begrundar.

Så har stunden kommit, som alla vän
tat på, vagn tågets ankomst. För att hed
ra minnet av pionjärerna har man ut
rustat sådana vagn tåg, Wagon Trains, 
som under sommaren färdats genom det 
stora landet.

Där kommer de. Först beridna soldater 
med fanor, standar och granna unifor
mer. Så den långa raden av täckta vag
nar, dragna av häst- eller mulåsnespann. 
” Pionjärerna” och deras stora familjer 
vinkar glatt åt åskådarmassorna. Den 
sista vagnen är wichitabornas egen ska
pelse; utformad som ett skepp med mas
ter, segel och vimplar vill den symboli
sera en sägen om de första invandrarna, 
som fick hjälp av vinden på sin långa 
färd över prärien. Efter ” flaggskeppet” 
driver cowboys en hop boskap med kor, 
oxar och kalvar. En fest för ögat är dety 
men också för örat: gnissel och knarr 
från vagnarna, hovklapper, gnägg och 
råmanden från djuren samt tjoanden, 
rop och visslingar från både vagnfolk 
och åskådare. Efter ett kort uppehåll, 
då någon läser upp någonting från ett 
stort papper, drar så vagntåget vidare. 
Kostaden återgår till ordningen med 
flera uppträdanden och nya ” rånöver-
fall” .

*
Klockan är tio på kvällen, och mörk

ret har fallit över Wichita. Kostaden 
ligger alldeles tom och öde igen liksom 
rodeoarenan i närheten, där vi fått be
vittna stor ” Wild West Show” . Men 
Cessna Stadion är minsann inte öde. Vi 
är i runt tal 50 000 människor, som 
väntar på den sista programpunkten i 
” Bicentennial Celebration” , tvåhundra
årsfesten. Programmet har hittills upp
tagit många tal samt sång och musik 
av hundratals ungdomar.

Nu brakar det lös. —  Fyrverkeriet! 
Det är inte bara de vanliga smällarna 
och raketerna: allt är förstås större än 
därhemma. Skotten låter öronbedövan
de. Stjärnor i alla färger sprids över 
hela den synliga himlen. Föreställningen 
har också en röd tråd: Amerikas drama
tiska historia. Via högtalare hör vi musik 
och sång samt röster och ljud, som vi 
så väl känner igen: krigsbuller, raket
starter, astronauter, Martin Luther King, 
som håller sitt berömda tal ” 1 have a 
dream. . .”  Och vi får se i uppflam
mande fyrverkeri George Washington, 
John Kennedy och en jättelik rymdraket. 
Så fiammar stj ärnbaneret upp under 
några minuter, men när den sista av 
dess stjärnor med en rökpuff har slock
nat, är det fantastiska programmet slut.

*

På hotellrummet: Egentligen skulle
man väl sova, men det är inte gott, om- 

Forts. å sid. IS.
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Orsa Lärarförening av S. L.

Åk 6 B Digerberget.
Främre raden fr. v .: Annika Clarqvist, Monika Gustavsson, Annelie Pettersson, Annika 
Sjöström, Anders Jobs, Nicklas Östberg, Torbjörn Ivares, Niklas Björsell.
Andra raden fr. v .: Helena Mångs, Marie Ihrén. Ingegerd Sjödén, Karin Lörwall, Erik 
Haider, Mikael Näs, Mats Lind, Lars-Erik Hed, Jan Såsser.
Bakre raden fr. v .: Eva Persson, Susanne Bälter, Mats Moraus, Peter Ström, Bo Käck. 
Lärare: Jan-Erik Broberg.

Att försörja sig och sin familj på den 
lön, som lärarna fick uppbära under 
1800-talet, var väl en nästan omöjlig 
sak, särskilt orn de hade familj. Därför 
hade lärarna oftast en bisyssla. De riktigt 
gamla byskollärarna var ju infödda soc
kenbor, som hade egen gård med jord
bruk eller del i sådan gård.

Men det förekom också en som vi tyc
ker ovanlig kombination. Det gäller lä
raren Gutå Hans Hansson i Holen, som 
även var hästhandlare. Av bevarade brev 
framgår, att han gjorde resor ända till 
Norge, där han gjorde hästaffärer men 
även sålde liar och slipstenar. År 1887 
skriver han till sin lärarkollega Erik 
Hansson om sin resa till bl. a. Herrdal 
och Grunset i Norge: ” Där sålde jag den 
gamla (hästen) och köpte en häst i 3:e 
och en märr i 5:e året. Avsikten med 
dessa rader var just att bjuda dig denna 
märr. Jag tror hon skulle passa dig gott, 
hon är ej mycket hög 9V2 kvarter (norskt 
mål), men hon är långsträckt, bredlagd 
länd, rund manke, utmärkt vackert hu
vud, öron och ögon, en liten vit strimma 
i pannan, vita bakben, benen äro även 
starka, lynnet är ganska fromt, körsättet 
är utmärkt och hennes hållning god . . . 
Kommer du till Kyrkbyn om söndagen, 
kunde du åtminstone få se henne . . . 
Priset är 280 kr. Tredjeåringen har jag 
sålt.”

I ett annat brev, daterat 2 maj 1883, 
berättar Gutå Hans först om sin skola 
och sedan om en resa till Mora i sällskap 
med Brittur Erik. I Mora bevistade de 
en konsert, som leddes av pastor Gab- 
rielsson (senare kyrkoherde i Orsa). Och 
så kommer det: ” Förlåt att jag till sist

kommer med en sak, som kanske inte är 
så fin och som kanhända är orsaken, 
varför jag skriver. Behöver du någon 
yngre häst, så kan du få byta av mig en 
god arbetshäst . . . Skulle jag sälja ho
nom, så kan jag ej göra det under 475 
kronor. Skulle du åtminstone vara hågad 
se honom, kunde du komma ner till 
Orsa den 9 maj, det blir auktion på 
postskjutsen mellan Mora och Ore i soc
kenstugan den dagen kl. 12 m.”

Sista meningen är intressant. Visst vet 
vi förut, att posten kördes med häst från 
Mora till Ore. Men här får vi en direkt 
upplysning om, hur man anställde post- 
körarna. Det skedde alltså genom aukti- 
onsförfarande. Hj. Hedman

*

Gutå Hans Hansson var född år 1858 
och dog 1928. Han genomgick vid 16 
års ålder en seminariekurs i Mora. Den
na kurs hölls av folkskolläraren Erik 
Eriksson från Orsa på landstingets upp
drag. Seminariebetyget finns bevarat och 
har följande lydelse:

” Uti Småskolelärar Seminariet i Mo
ra har Gutå Hans Hansson från Orsa, 
född den 17 Maj 1858, nio (9) veckor 
uti läroöfningarna deltagit och vid af- 
gången derifrån befunnits ega följande 
insigter:

I ämnen tillhörande folkskol-
stadgans minimum . . . .  Berömlig 

I ämnen utöver folkskole
stadgans minimum . . . .  Berömlig 

Undervisningsskicklighet . . Godkänd 
Och har Gutå Hans Hansson under 

den tid han Seminariet bevistat ådaga
lagt en Berömlig flit och Berömligt upp

samlades den 20 oktober i Stackmora 
skola till sitt 81 :a årsmöte. Sedan Kjell 
Enmalm hälsat samtliga välkomna till 
” skolan mitt i byn” , spelade Pelle Ja
kobsson, ackompanjerad av Eric Ull
ström, Largo ur en sonata av Corel b. 
Vår nye komminister i Skattungbyn, 
Finn Bodemar, höll därefter en andakts
stund med utgång från Luk. 4:18. Pelle 
och Eric avslutade andaktsstunden med 
en annan sats ur samma sonata.

Sedan ordföranden, rektor Olle Bjärk- 
mar, tackat de medverkande, inleddes 
så årsmötesförhandlingarna.

Ur protokollet kan nämnas att till ord
förande för kommande verksamhetsår 
omvaldes rektor Bjärkmar, Styrelsen i 
övrigt fick följande sammansättning: ge
nom omval Ingegerd Fjelstad, Börje 
Leksell och Siv Larsson (sekr.). Nyval 
blev det, enligt valberedningens förslag, 
av Gudrun Eriksson, då föreningens kas
sör sedan många år, Hans-Erik Laggar, 
frånsagt sig omval. Han avtackades 
varmt av ordföranden för sina många 
år med kassaboken. Kassörskapet över
togs av Börje Leksell.

Till redaktionskommitté för Orsa Skol
tidning omvaldes Johannes Hasmats, 
Pelle Jakobsson, Ulla Enmalm och Jan- 
Erik Broberg.

Då ingen redaktör stått att uppbringa, 
utökades kommittén på valberedningens 
förslag med Johan Berlekom. Ansvarig 
utgivare och sammankallande är Olle 
Bjärkmar. Det gångna årets nettovinst 
balanserades till nästa år. På grand av 
de stigande kostnaderna för att få Orsa 
Skoltidning tryckt, diskuterades tidning
ens framtid. Ett förslag, att tidningen 
skärs ner till två nummer per år mot 
nuvarande fyra, ventilerades livligt .Inget 
beslut kunde fattas, varför frågan över
läts åt redaktionskommittén.

Efter ett gemytligt kaffesamkväm i 
matsalen var det så Göran Jalkings tur 
att i ord, bild och ton berätta från sitt 
arbete i FN:s tjänst på Cypern. Det blev 
en högst intressant och informativ in- 
sidesrapport, fylld av roliga detaljer och 
exklusiva bilder för vilken han fick ett 
varmt tack genom ordföranden.

S. L.

förande samt erhållit premier, vilket ho
nom till betyg meddelas.

Mora den 18 juli 1874 
E. Eriksson 
Instruktör 

(Sigill)
Förevisat
J. E. Ekblom
V. pastor i Mora”
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Stövlar, tofflor
—  populära julklappar!

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

Telefon 402 08

Elektronräknare 
Casio Memory 8 A
Alla räknesätten, procent- 
automatik samt automat
konstanter. Med fullständigt 
minne,Voch decimalavrundn.

Julpris 89:-
Casio Personal I
Prestanda som Memory 8A 
men utan minne.

Julpris D i / ! "
Erbjudandena gäller tom 24 december 1976

Hoffmanns foto
Järnvägsgatan 11, Orsa.

Tei. 0 2 50 /4 16  30

er bildbutik

Wagg-waisa av Holst Kistin Ersdotter

Löggör-Pädrar 
keling, Löggör- 
Katra, ä  sjungad 
isso wagg-waiso 
fär såina krippa 
börti Löggör- 
stugun o Slätt- 
bjar,dössik’ärdo.

Att ö fram  
til o fro  
elit o däda.
Sjån mi litä, 
sjån 5ur e luller 
ö sjån ’ur e ’ gör.

Anna Dunell (90)

Till tjänst för de många läsare, som 
inte är infödda orsabor, har vi gjort en 
översättning av vidstående ” Waggwaisa” 
på orsamål:

Laggar Pers hustru, Laggar Karin, har 
sjungit denna vaggvisa för sina barn bor
ta i Laggarstugan på Slättberg, medan 
jag hörde på.

Bak och fram 
till och från 
dit och därifrån.
Se på mej lite, 
se hur det vaggar 
och se hur det går.

Ett rart gammalt brev av Hj. H—n.

I Spener Erik Hanssons brevsamling 
har vi hittat följande brev, där endast 
stavningen ändrats och ett par förtyd
ligande skiljetecken utsatts:

Orsa Nederberga den 24 april 1881 
Min Goda Lärare

Nu får jag skriva ett brev till dig och 
jag vill tacka dig för brev som vi fingo av 
dig. Jag vill tala om för dig att jag mår 
bra intill denna dag och stund. Jag vill ta
la om för dig, huru långt vi hava lärt oss: 
i biblisk historia till 44 berättelsen och 
i katekesen till fjärde bönen. Jag tycker 
att det är bra att gå i skolan och vi har 
en snäll Lärarinna . . . hon har lärt oss 
att virka och jag har fått lära mig många 
vackra sånger och mera sådant. Jag vill 
tala om för dig, huru långt vi hava lärt 
oss att räkna: till multiplikation. Och jag 
vill fråga dig, när du får sluta skolan i 
Kallmora. Jag tror att vi hava icke mer

än en vecka kvar på denna termin. Och 
jag tycker det är lett, när vi skola sluta 
skolan. Jag vill fråga dig om du skall 
vara i Kallmora någon vinter till. Snart 
får vi hava examen, då tycker jag att det 
blir ledsamt, vi får icke se varann förr
än det blir hösttermin.

Vänligen
Holst Kistin Ersdotter

Brevskriverskan var född den 12 jan. 
1870. Hon var alltså 11 år, då brevet 
skrevs. Hon gifte sig den 1 sept. 1889 
med Pers Erik Andersson och blev mor 
till bl. a. den Erik Pers, som bott på 
Persgården nära Nederberga skola men 
som sedan ett par år bor på Väster- 
åkern (åtminstone på vintrarna). Som 
gift hette Holst Kisti Pers Kerstin An
dersson. Hon dog år 1956.

Hj. H— n.

Orsa Sparköp
önskar ärade kunder

God Helg!
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Miljövård på högstadiet
För att förbättra den inre och yttre 

miljön på Orsaskolan beslöt vi i septem
ber att lägga det vanliga skolarbetet åt 
sidan i tre dagar. Dagarna kallades mil
jödagar och blev av i början av novem
ber, när snö, slask och mörker härskade 
ute. Främst ägnade vi oss åt målning 
av klassrum, korridorer, toaletter, möb
ler m. m. Men vi gjorde också verktyg 
rena och jobbade i tekniksalen, bakade 
bullar, serverade kaffe och saft, spikade 
tak i elevutrymmena, jobbade ute med 
planteringsarbeten, gjorde rent och fint 
bland djur i biologin, fotograferade och 
skrev om det hela. Har jag glömt något, 
så förlåt mig!
Det hela finns dessutom dokumenterat i 
lokalpressen, M T, FK och DD, regional
radion, Gävle-Dala Nytt samt i TV:s 
Mittnytt. Våra miljödagar avslutades sis
ta dagen med ett hej dundrande tårt- 
kalas. Och en lördag i november stod 
skolan öppen för alla att komma och 
beskåda underverket och träffas i skolan 
till kaffe med dopp och otvunget um
gänge.

Det fanns som nämnts en reportage
grupp bestående av signaturerna K.M.. 
K.P., K.B. och en fotogrupp med 
M.D., E.S., P.H. och pryoeleverna Anna- 
Lena och Mona. Ur deras arbeten har 
plockats ut intervjuer och bilder, som 
skall kunna ge vår ärade tidnings läsare 
ett intryck av hur mysigt, roligt, härligt, 
kladdigt, jäktigt, struligt, skönt, spän
nande (TV :n  kommer, TV :n  är här . . .), 
färgglatt, glatt, okonstlat, avkopplande, 
bra, störtskönt, gott, ledigt, tjorvigt, skol- 
fritt, elev- och lärartillvänt, kostligt, hej
igt, bulligt, bullrigt, bullrikt, knepigt, 
knåpigt, knäppigt (jag menar alla bil
der som togs), glättigt, ljuvligt, ljudligt, 
varmt, svettigt, kallt, snöigt, slaskigt, 
körigt, körigt (mycket sång), tjoigt, tji- 
migt, högt, läskigt (cafeteriafolket, hur 
mycket läsk gick det åt?), grötigt, skri
kigt, tyst, ovanligt, ovanligt trevligt, 
kramigt, krämigt, (tårtor sista dan), 
konstnärligt, pirrigt, tröttsamt, billigt, 
skriftligt, hoppfullt, pressande (alla jour
nalister som sprang runt överallt), kul, 
hemskt kul, ja kort sagt jättekul vi 
hade det. J.B.

BROTTSTYCKEN UR REPORTAGE
GRUPPENS JÄKTIGA DAGAR

3 nov Kl 9.45 Färghämtning . . . lång 
kö . . . har varit länge . . . Tappen blan
dar . . . färgkarta har varje rnålargrapp 
. . . Eklund avböjer intervju.

Kl 9.46 Bullbaket. . . det bakas för

fullt. Sexton +  tjugo bagare. Anna E: 
Gott att baka. Mätta.

Kl 10.01 Folkets röst (Loman, Ulven- 
vall, Hermansson) i centralkapprumskor- 
ridoren: Bra. Skapande verksamhet är 
nyttig för ungarna. Träffa lärare, ur an
nan synvinkel. Ansvaret för skolan bör 
växa i och med att barnen själva får 
vara med och bestämma och skapa sin 
miljö. Inte roligt kladda på det man 
själv målat.

Kl 10.25 Rummen börjat få färg.
Ej angivet klockslag: Nedre korridoren: 

Dom slöar ( ??? ) ,  putsar, spacklar och 
målar. I sal 38: Dom klänger upp efter 
väggarna som vilda apor och målar.

Kl 12.00 Intervju i regionalradion. 
Intervjuare: Mats Åkergården från Sve
riges radio i Falun.

Kl 12.15 Ut till sporthallen. Hand- 
bollsmatch Orsa— Malung. Orsagrabbar- 
na vinner . . . En liten färgpyts kostar 
sjuttiotre kronor. Kostnaderna räknas 
som underhäll av fastighet.

Annan dag. I sysalen: Gardiner sys till 
” Slappis”  och mikroskopskydd. Åsikt om 
arbetet: Tråkigt och roligt, en vill hellre 
måla.

Kl 9.30 Serveringspersonalen fem per
soner. Lugnt just nu. Men kl 10.00—  
10.30 blir det full rulle.

Kl 9.32 Sahlin ställer inte in. Kent 
Hedén från sal 36 till gymnasieskolan: 
kul jobba så här som omväxling.

Ej angiven tid: På tekniksalen håller 
Klas Frisk på att måla element. Kent 
Lindblad oljar svarven. Många andra 
är också här och hjälper till.

INTERVJU MED FÖRÄLDER 
TILL ELEV I ORSASKOLAN

—  Vad tycker du om trivseldagarna?
—  Jag tycker bra om dem. Jag tycker 

också, att de ska komplettera skol
arbetet som nu.

—  Tror du, att vi elever kommer att 
jobba bättre nu, när vi har fått en 
snyggare miljö att arbeta i?

—  Ja, efter de här roliga dagarna. De 
färgglada väggarna hjälper nog ock
så till att inspirera till skolarbetet.

—  Vad tycker ditt barn om det här?
—  Bara bra.

Intervjuare: Monica Masser (Mona)

INTERVJU MED M ARG IT LUNDIN,
LÄRARE VID ORSASKOLAN
—  Tycker du, att det är kul med triv

seldagarna?
—  Ja, det tycker jag.
—  Vad gör du?
—  Jag bakar.
—  Tror du, att det kommer att bli ro

ligare att gå i skolan efter det här?
—  Det hoppas jag.
—  Tycker du, att dessa dagar är nyt

tiga?
—  Det är de, tycker jag.
—  Varför?
—  Elever och lärare får lära känna var

andra bättre och får samarbeta.
—  Tycker du, att flera trivseldagar bor

de ordnas?
—  Ja. Men då skulle de bli lite tidigare 

på terminen, så att man hinner göra 
mer.

—  Hur tror du, att elevernas föräldrar
Forts, å sid. 10.

TV-intervju.
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Miljövård . . .___________ Forts, fr. sid. 7.

är inställda till de här dagarna?
—  De är nog positivt inställda.
—  Tror du, att det kommer att vara 

lättare att vara rädd om en skola, 
som man själv har hjälpt till med?

—  Ja, det tror jag.
—  Hur tycker du att eleverna jobbar?
—  Jag tycker att de jobbar bra.

Intervjuare: Anna-Lena Berglund 
(Bokis) och
Monica Masser (Mona)

INTERVJU MED MATS ÅKERGÅR
DEN, REPORTER FRÄN 
SR I FALUN.

—  Vad har ni gjort här på skolan?
—  Vi har gått runt och filmat elever, 

som har jobbat.
—  Vad tycker du att ni har fått ut av

Svarven ska smörjas.

Alla djur blev dammade.

att gå runt här?
— Det har varit kul.
— Hade ni samma möjligheter, när ni 

gick i skolan?
— Nej, tyvärr inte.
— Har du hört talas om andra skolor 

i Dalarna, som har målat om skolan 
så här?

—  Nej, det har jag inte.
— Tycker du; att fiera skolor skulle gö

ra likadant?
—  Ja, absolut.
—  Hur tycker du, att eleverna jobbar?
—  De jobbar verkligen flitigt, och de 

verkar intresserade av arbetet. Det 
här är kanske en väg att få eleverna

att vara räddare om skolan än vad de 
är.

—  Hur tycker du, att organisationen 
bakom trivseldagarna verkar?

—  Jag liar ju inte varit med, när de 
har organiserat det hela, men av det 
jag har sett, verkar det vara bra or
ganiserat. AUa jobbar, och det hela 
verkar flyta.

—  Har ni varit på något ställe före 
Orsaskolan?

—  Nej, vi kommer direkt från Falun.
—  Är det ovant att bii intervjuad själv?
—  Ja, det händer ju inte så ofta.

Intervjuare: Anna-Lena 
Forts, å sid. 15.

Under 10:—
Ankelsockor 5.50 — 2 par 10.— 
Herrstrumpor 9.25
3/4-långa herrstrumpor 9.75 
Byxhängare Rostfria 4.50
Nagelklippare Rostfria 3.75—8.25 
Nyckelfodral från 9.50
Körkortsfodral „ 5.75

★

Under 20: —
Herrtrosor 9.50 — 2 par 18.— 
Näsdukar Kart om 1/2 duss. 13.50 
Frottéankels ex. tjocka 2 par 18.— 
Tcxtilborstar 17.—
Flasköppnare 16.50
Fingerhandskar Vinylnappa 11.— 
Restofflor 10.50
Plånböcker 17.75

★

Under 30: —
Polotröjor 100 % acryl
5 färger i ribbst. 23.50
Arbets- o Fritidsskjortor
100 %  Bomull 23.75
Slipsar från 24.75
Paraplyer Autom. 5 J 27.50
Biltavlor 28.50
Grillförkläden „ 29.75
Benkläder, knälånga Mönst. 24.75
D:o 1/1-långa 26.75

Julklapps- 
tips från

iei. -ruu
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

★ —  affären med

Under 100■
■

Dresskjortor från 37.50
Pullover 5J 39.75
Frottébadrockar 5) 98 —
Jeans J5 59.50
Pyjamaser från 24.75
Cardigan >5 58.—
Pälsmössor J5 86.—
Långbyxor 5> 94.50

Urval • Kvalité • Service

Nyhet!
Schweiziska
Skiddressar Elasta 648.— 
i läckra färger Täck 468.—
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Unna Er
ett BEKVÄMT och MODERNT

BADRUM
Kontakta

NILSONS VVS AB
0250 I 400 35

B O R D D U K A R
i nya

FOLKLORE
design

Bredd 115 cm. Pris 28: — / met.

Orsa, tel. 401 55

Du hittar 
säkert något 
bra julklapps 
tips hos

Ekipera med kvalité

Jhiq. Åaksstm s
TEL. 40021  O R S A

Högaktuellt till ju l...
Till flickorna: 
DOCKSKÅP med möbler

Till pojkarna: 
BYGGSATSER, Lego m. m.

Klockars
Telefon 403 20

JOLI

Ä wa jen kweld. Munna add kokad 
gretn, ö wi addum jeti ö wåmm mettur. 
Do to ik nid fioln fro weddjun ö spiläd 
je pålska. Ö rni de summu kåm ä fråm 
smour tömtkallur fro bakumnum. Ö dem 
dånsud i jen ring uppo govi men ress 
sö ä wa färsvånn dem in i bakumnun 
jessn. Ö do wart ä söm jen räk etter 
dem. I rajtud mi ö ängd att fioln uppå 
weddji. I djick bört a bakumnun ö såg 
in i ån, men do såg i bara asko. Men 
ress sö ä wa blixtrudä til ö i wart sö 
litn sö i wånt stera än jen dessi. 1 djick 
in i bakumnun, ö dar stod tömtkallär. 
Ö däm wild att i skulld fi däm, ö ed 
djard i. Jen åv tömtkalluma kneppt til 
mi fingur, ö ress sö ä wa stod wi i 
tömtkallumar snickurbud. Dar wajst dem 
mi i ring, ö dem sad att ik wa den 
jenda sö ad sitt deras snickarbud. Ö dem 
sad att ik skulld int saj åv ed fär nögum 
ö ed luved ik. Do figd dem mi att a 
bakumnun, ö dar sad dem adjö mi di 
ö se trullud dem mi sturan jessn. Ö 
munna frågud war i ad weri, ö i sad 
att ik ad weri ajt ö taj widn.

Mats Andersson, åk 6

JULDIKT

Nu ska man snart kärve utsätta 
och fåglarnas magar mätta.
Snön ligger tät på marken 
och tar man ut sparken.
Julgranen står färdig och skiner 
alla ser på den med glada miner. 
Julen är det bästa som finns 
det roligaste som jag minns.
Paket det finns det flera 
sen kanske det kommer mera.
Alla vet ju att julen är en höjd 
av fröjd.
Av den blir man aldrig nöjd. 
Skridskorna tas ut.
Nu är dikten slut.

Boel Andersson, 
åk 5

BRANDKÅREN

Vid Orsa brandkår har de en jeep, 
en brandbuss och en bil med vatten, 
som släcker. Sen har de en båt. Jag 
känner en på Orsa brandkår. Han heter 
Gunnar. Han är snäll.

Per Pettersson, 
åk 2

Vackra julblommor
från egna odlingar. Smakfulla ljutdskorationer i alla 
prislägen. Julblommografera i god tid!

A. Levenius Blommor i Orsa AB
Telefon 400 92

ORSA BEGRAVNINGSBYRÅ Tel. too 92, bost. 4i3 21

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

interfiora
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Orsa vuxengymnasium
KURS I TEXTILKUNSKAP, sömnad 1 termin 
Kurstid 10 januari— 10 juni 1977

KNUTTIMRINGSKURSER
Dagtid 3 veckor ...............
Dagtid 3 veckor ...............
Dagtid 3 veckor ...............
Kvällstid Må o Ti ...............
Kvällstid On o To ...........

Orsa gymnasieskola
HEMTEKNISK TERMINSKURS, textil variant 
Kurstid 10 januari— 10 juni 1977.

Lediga platser kan finnas i ovanstående utbildningar.

Prospekt, upplysningar och anmälan genom vår exp. 
tfn 0250/402 72, 404 60.

10.1—  28.1 1977
31.1 — 18.2 1977
21.2—  11.3 1977 
10.1— 12.4 1977
12.1 — 13.4 1977

Julklappar
med bestående värde...

Ur • Guld • Silver • Nysilver • Tenn ■ Rostfritt • Optik

A rm b a n d s u r , F ick u r , S to p p u r , V ä g g u r , K ö k s u r , S ign a lu r, R esu r , V ä c k a r -  

ur, R in g a r , A rm b a n d , K e d jo r ,  B e r lo c k e r ,  P ä r lc o ll ie r , B ro sc h er , Ö rh ä n g -  

en , S m y c k e n , M a n s c h e ttk n a p p a r , B o k m ä r k e n , P a p p e r s k n iv a r , S k ed a r , 

G a ff la r ,  K n iv a r , D r u v s a x a r , B es tick sa k er , S kå la r, L ju ssta k a r , B r ick o r , 

F a t, B ä g a re , K a n n o r , A s k fa t ,  S krin  m . m . G la s ö g o n , G la s ö g o n fo d r a l ,  

K ik a r e , B a r o m etra r , L äsglas, L u p p e r , M ik r o s k o p  m . m .

Cigarettändare • Förlovningsringar • Presentkort

(Hiek.rökozky, cAdB
U R  • O P T IK  • G U L D

O R S A

Skolmuseet av Hj. H—n.

Många frågar, hur snart skolmuseet 
blir färdigt, så att det kan visas. Om jag- 
bara kunde svara på detta! Jag tycker 
själv det börjar kännas obehagligt, att 
det dröjer så länge.

Att det går så sakta, beror på att vi 
väntar på sakkunnig hjälp från Dalarnas 
Museum. Jag hoppas, att det utlovade 
besöket därifrån snart blir av, så att vi 
får en plan för placeringen av möbler, 
montrar och andra saker. Då jag ringde 
senast (i okt.), ställdes i utsikt, att be
söket skulle bli i november. Men nu har 
hela månaden gått, och ingen har hörts 
av.

Arbetet står dock inte helt stilla. I 
sommar har den stora väggkartan över 
nedlagda och kvarvarande skolor blivit 
färdig. Under sommaren har det också 
vävts och skänkts trasmattor till lära- 
rinnekammaren. En madrass till lära
rinnans säng har också skänkts. I vintras 
inventerade jag kartor och planscher och 
utgallrade dubbelexemplar. Vidare har 
jag sysslat lite med samlingen av äldre 
läroböcker, närmast för att se, vad som 
behöver kompletteras.

Under den gångna hösten har jag 
besökt alla skolor och samlat in gamla 
läroböcker m. m. Några fina fynd har 
gjorts på en del skolvindar.

Jag kan också nämna, att en snickare 
håller på att göra en kopia av en sådan 
sandbänk, som användes vid skrivunder- 
visningen förr i världen. Hj. H— n.

Det klagas
över att många hem i tätorten inte får 
besök av skoltidningens försäljare. En 
person på Västeråkern påstod nyligen, 
att han inte sett en sådan på minst fem 
år. Vi vet, att detta är ett problem. 
Medan försäljningen i ” byskolorna”  rent 
av ökat eller i varje fall inte minskat, har 
försäljningen i Kyrkbyn sjunkit något. 
Detta kompenseras dock av försäljningen 
i affärerna.

Och det är detta vi vill påminna om. 
Får Du inte besök av tidningsförsäljande 
skolbarn, kan Du köpa tidningen i Ohl- 
séns Bokhandel, Klackars Hemslöjd, 
Hoffmans Foto eller Bengtssons Blom
mor. Även på biblioteket och på skol
kontoret kan Du köpa tidningar.

Exp.

1 SKOGEN
Jag och pappa åker skogstraktor. Pap

pa lastar ved. Då körde vi fast. Då kom 
en traktor och drog upp oss.

Anders Wallin 
åk 2
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w
ORSA KÄTTING

Telefon 420 20 

ORSA

Vi bjuder på kaffe 
på Lucia!

Välkomna till

OK
ORSA

NOPPIKOSKI

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

Aktiebolaget

Orsa Plattfabrik

Julklappen 

för hemmet!

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?
f

Luxor 
Radio ■ TV

v_______________
Vänd Er
med fö rtro e n d e  till

Holmbergs EL
Radio och TV AB  
Orsa
Tel. 401 50, bostad 402 03, 421 20

13
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ORSA SKOLTIDNING

Villa-
och husägare!

Badrum , go lv  och p arke tt

Plast, k o rk  och Iinoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
G am m elstaden. Ä ven av
passade.

N ä ä S  Måleri
golvavd.
MORA, Köpmannagatan 4 
Tel. 0250/136 62

Hans Peterson
S tudebake r
Peugeot

Älvgatan 62

M O R A ,  tel. 100 00

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

SNART ÄR DET JUL

Snart är det jul, då får vi det kul. 
Dansa runt granen, alla snälla barnen. 
Sen kommer tomten, med klappar så fina. 
En docka åt Greta, en björn åt Stina. 
Sen får barnen leka, och mor börjar steka. 
Snart sitter alla till bords för att äta. 
Alla ä glada, ingen vill träta.
Tidigt nästa morgon går vi på julotta. 
Sen snöar det nog, så vi får hem och 
skotta.

Katarina Johansson, 
Åk 4

Julekipera 
era småttingar i

Barngarderoben
Tel. 402 19

ANDERS NÅS

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas 23- Fönsterglas 

Inramningar

EN FISKETUR

Jag åkte scoter i Älvho. Vi åkte ut på 
en sjö och fiskade. Jag fick 20 abborrar 
och 7 gäddor. Han som var med mig 
heter Mikael, han fick 40 abborrar och 
13 gäddor. Så åkte vi till hans mormor. 
Vi rökte abborrarna och gäddorna stek
te vi.

Christer Sjööns, 
åk 3

EN SPÖKHISTORIA

När jag skulle gå och lägga mej på 
natten klockan 12, hörde jag något i 
trappen. Det knakade och knakade cch 
knakade, och sen knarrade dörren. Det 
kom närmare och närmare. Då såg jag 
en blodig hand och ett blodigt ansikte. 
Jag kröp under täcket och sen var det 
slut.

Per-Erik Mångsén, 
åk 3

Toyota
Alfa-Romeo

Alltid
bra, begagnade 

bilar 
i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 402 15

Orsa
Lastbilcentral

Bengtssons Begravningsbyrå
S B F

u tfö r alla slags tra n s p o rte r Tel. 418 40, bost. 443 66

Tel. 404 30, 404 31 Ombesörjer allt inom branschen

Julklappar...
Hattar och mössor, garn, hand
arbeten, modeartiklar.

tyt A:."" -t1

K LÄNSSK41BANKEN
DALARNA

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

—  HEMMABANKEN
NITTIO KONTOR RUNT OM 1 DALARNA

ORSA tel. 402 66. Exp.-tider månd.-fred. 9.30-15.OO, torsd. även 15.00-18.oo
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Miljövård . . . Forts. fr. sid. 10.

INTERVJU MED FÖRÄLDER
TILL ELEV I ORSASKOLAN

—  Vad tycker du om trivseldagarna?
—  Bra.
—  Skulle du vilja, att vi hade vanlig 

skolgång istället?
—  Nej.
—  Tror du, att vi kommer att arbeta 

bättre, när vi får färggladare miljö?
—  Det är mycket troligt, en trevlig mil

jö  verkar uppiggande.
—  Vad tycker ditt barn om trivselda

garna?
—  Hon tycker det är jättekul.

Intervjuare: Monica

INTERVJU MED INGRID
HJELMKVIST, SKOLVÄRDINNA

—  Tycker du, att det är kul med triv
seldagar?

—  Ja, det tycker jag.
—  Vad gör du?
—  Jag är bas för grupp 14, som är 

i cafeterian. Sedan har jag varit alit- 
i-allo.

—  Tror du, att eleverna kommer att 
tycka att det är roligare att gå i sko
lan efter det här?

—  Ja, det tror jag. Jag hoppas på ökad 
trivsel.

—  Tycker du, att dessa dagar är nytti
ga? Varför?

Glöm värmen!
Med automatik kan Ni glömma 
värmen! Det finns automatik för 
varje panna oavsett bränsle. Spar 
tid och pengar åt Er. Automatik ger 
jämn och rätt rumsvärme. V i hjäl
per Er välja rätt och installerar 
snabbt!

vesströms vvs

Orsa, tel. 0250/409 25 växel

—  Jag tycker, att de är väldigt nyttiga, 
därför att eleverna får själva bestäm
ma sin arbetsplats och skapa den. 
Jag tror, att det ger ansvar och sti
mulans.

•—  Tycker du, att flera trivseldagar bor
de ordnas?

—  Ja, det tycker jag. Det borde vara 
några trivseldagar varje år fast lite 
tidigare på terminen, så att vi hin
ner göra lite mer.

—  Hur tror du, att föräldrarna är in
ställda till trivseldagarna?

—  Jag tror, att de är positivt inställda.
—  Tror du, att det kommer att bli lät

tare att vara rädd om en skola, som 
vi själva har jobbat med?

—  Ja, det tror jag. Eleverna kommer 
nog att känna ansvar.

—  Tycker du, att eleverna jobbar bra?
—  Jag tycker att de jobbar fantastiskt 

bra. De samarbetar verkligen. 
Intervjuare: Anna-Lena och Monica

INTERVJU MED ANETTE MÄNGS, 
ELEV VID SKOLAN

—  Tycker du, att det är kul med triv
seldagar?

—  Ja, det tycker jag.
—  Tror du, att det kommer att bli ro

ligare att gå i skolan efter det här?
—  Det tror jag.
—  Vad gör du?
—  Jag målar toaletterna.
•— Tycker du, att dessa dagar är nyttiga? 
•—  Ja, det tycker jag.
—  Varför?
■—  Det blir finare i skolan.
—  Tycker du, att man borde ordna 

fler trivseldagar?
—  Ja, det tycker jag.
—  Vad tror du, att föräldrarna tycker? 
■—  De tycker att det är toppen, tror

jag.
•—  Tror du, att det kommer att bii lät

tare att vara rädd om en skola som 
man själv har hjälpt till med?

—  Ja, det tror jag.
Intervjuare: Anna-Lena och Monica

M ed  fio l o c h  lur ■ . . Forts, fr. sid. 4.

tumlad som man är av alla upplevelser 
och med wichitabornas privata fyrver
keripjäser smällande i grannskapet. Var
för inte titta på TV, när det nu finns en 
sådan på rummet. Jag väljer en av de 
sju kanalerna på måfå. På bildrutan 
kommer fram gamla bekanta: Kal Os
kar, Kristina, Robert, Ulrika och alla 
de andra i Mobergs roman. Utvandrarna 
fran Sverige, som blev invandrare i 
Amerika, det är vad man visar i ameri
kansk T V  denna stora dag. Egentligen 
känns det på ett sätt riktigt att se denna

film som avslutning på en oförglömlig 
dag. Den enkla familjen representerar 
ju alla de tusenden pionjärer, som un
der sekler koloniserat denna kontinent. 
Om dessa människor hade stannat hem
ma i sin fattigdom, vad hade då blivit av 
Amerika? Säkerligen hade det inte "bli
vit något tvåhundraårs jubileum att fira.

Pelle Jakobsson

A vdragaren  BeO (Patent) 

Påpressningsdon 
Smide & Mek

Q D  CF  C A R LS SO H  AB
ORSA • Tel. 401 88, 419 11

FRE U N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförm edlingen

BECKMANS TRYCKERI AB 

Tel. 402 47

för industri, bygge och jordbruk

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

BOMANS PLÅTSLAGERI

Tel. 415 29, bost. 404 65 

Järnvägsgatan 25, Orsa

Byggnadsplåtslagerier samt a lia  
övriga slag av p lå ts lageria rbe

ten utföres

GUMM I-
verkstad
Bilringar
Vulk
Balansering

Orsa
Ringcentral
A lf  Andersson

Tel. 403 55
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Katt bland hermeliner
Du har säkert hört talas om katten, 

som råkade komma i fint sällskap. Han 
blev snart avslöjad. Och för dej bör det 
gå lätt att avslöja, vem eller vad som 
råkat komma fel i de här sammanhang
en {ett fel i varje). När du skickar in 
svar, märkt ” Julpristävling” , till O. S., 
så låt oss veta, vem som är katt och 
vilka hermelinerna är i varje grupp. Så 
här t. ex.
X . Katten hör inte hemma bland 

hermelinerna. ,
Y. Astrid L. är inte nobelpristagare ännu.

Sänd oss svaren senast 10 jan. 1977, så 
kan du komma i fint sällskap av pris
tagare. Gott nytt år!

1. 2. 3. 4. 5.
KRISTINA INGMAR ISAK MALGOMAJ ROMARNA
MARGARETA INGRID JAKOB TITICACA TESSALONIKERNA
MAGDALENA HJALMAR BARTOLOMEUS LADOGA KORINTERNA
EMMA BIRGIT ANDREAS OMEGA GALATERNA
JOSEFINA STEN JOHANNES LOCH NESS EFESIERNA
JOHANNA BO JUDAS BULLAREN FILIPPERNA
SARA SIGGE TOMAS MJÖSA ATHENARNA

SIGNE PETRUS DRAGGEN KOLOSSERNA

6. 7. 8. 9. 10.
CORTINA SVECIA BARK KRICKA NACKSVING
OSLO AMBROSIA GLGG ROSKARL BACKHAMMER
GARMISCH EDAMER DJONK VIPA DUBBEL SALCHOW
SAPPORO ROCHEFORT KOGG HÄGER HALV NELSON
LAHTIS STILTON KAJAK VIGG LINDENA
INNSBRUCK CAMBRIDGE GONDOL GLADA KRYSSTAG
GRENOBLE BRIE SAMPAN LABB FLYGANDE MARA
ST MORITZ CHEDDAR GALEAS SPIGG SMIDJEBÄLTE

11. 12. 13. 14. 15.
BAHYTT BOXER AYRSHIRE GUPPY KILIMANDJARO
BARETT DALMATINER FJÄLLKO SVÄRDBÄRARE ACONCAGUA
STORM LABRADOR LÄGLANDSKO ROSENTETRA KEBNEKAISE
KUBB AFGAN FJÄSKO BLÄ GURAMI IDA
TULUBB PEKINGESER JERSEY GUL SPAGETTI FUJIJAMA
BASKER ROTTWEILER SIMMENTALER SLÖJSTJÄRT ARAFAT
TURBAN GENEVER HEREFORD PRISTELLA MATTERHORN
KEPS WHIPPET GUERNSEY GLLDBARB SULITELMA

16.
LEJONET

17.
ESCUDOS

18.
ÖDARV

19.
MÖN O R S A  S K O L T ID N IN G

OXEN DRAKMAS KRUPPA ÖSEL Nr 189 ■ 9 dec. 1976
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