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Lärarfortbildning för 100 år sedan av Hj. Hedman
Nutidens lärare har varje läsår några 

s. k. studiedagar, då de ska fortbilda sig 
och sätta sig in i nya förhållanden inom 
skolans värld. I vår tid, när hela skol
väsendet stöps om både beträffande or
ganisation, metodik och kursmoment, är 
ju behovet av sådana studiedagar särde
les stort.

Men vi ska inte tro, att fortbildning 
av lärarna är något nytt. Det nya är, att 
det nu finns särskilda fortbildningsledare 
och fortbildningskonstilenter :amt speci
ellt utarbetad fortbildning-tmateriel och 
att länsskolnämnden och skolstyrelserna 
organiserar fortbildningen. Ofta finns 
skolöverstyrelsen i bakgrunden, så att det 
hela är mer eller mindre centralstyrt.

Hur var det då förr? I slutet på 1800- 
talet var det mest lärarna själva, som 
svarade för sin fortbildning. Detta sked
de främst genom de olika lärarförening
arna, sedan sådana bildats. Orsa lärarför
ening har verkat sedan år 1896. Och så 
fanns Ovan Siljans skolförening sedan 
1880. Särskilt den sistnämnda föreningen 
arbetade för att göra lärarna bättre rus
tade för sin uppgift. I de första stadgar
na står, att det vid varje möte ” skulle 
avläggas minst två offentliga undervis- 
ningsprov av därtill vid föregående möte 
utsedda lärare eller lärarinnor, varefter 
det skulle hållas diskussion med anled
ning av dessa lektioner.”  Programmen 
blev alltmera omfattande, och mötena 
räckte både två och i något fall tre da
gar. —  Även Orsa lärarförening verkade 
för lärarnas utbildning till goda pedago
ger. Jag har en muntlig uppgift, att även 
där förekommit ” mönsterlektioner med 
kritik.”

Sedan blev det föredrag i stället för 
lektioner. Varje ny lärare måste hålla ett 
sådant och sedan vara beredd att för
svara sin framställning under en följan
de diskussion. Undertecknad är nog en 
av de sista, som varit med om detta. Jag 
kom till Orsa 1930, och på lärarmötet 
i Torrvål hösten 1932 höll jag mitt ” in- 
stallationsföredrag”  med rubriken ” Väx
ande liv och tynande” . (Att det dröjde

så länge berodde på att det kom flera 
nya lärare till Orsa 1930.) Föredraget 
handlade om arbetsuppgifter för elever
na, individualisering och koncentration i 
skolans undervisning. Det var moderna 
tankar då. Idéerna kom från Österrike 
på 1920-talet, glömdes bort och kom 
igen från England-Amerika, då enhets- 
skolan-grundtkolan infördes. Och märk
ligt nog framställdes de då som r.ågot 
nytt, vilket gett många äldre lärare an
ledning till en stilla undran, då de läst 
utredningar och läroplaner för vår nu
varande skola.

Om vi går till 1870-talet, alltså före 
lärarföreningarnas tillkomst, var förhål
landena delvis annorlunda. Då förekom 
fortfarande den fortbildningsvecka strax 
efter nyår, vilken inrättades under skol
prästtiden. Jag antar, att det var skol
rådet med dess ordförande i spetsen, som 
organiserade den. Men dessutom försök
te lärarna på olika sätt förbättra sin ut
bildning, så att de bättre kunde klara 
sin uppgift.

Vi måste komma ihåg, att lärarkårens 
utbildning då var en helt annan än sena
re lärargenerationers. Det fanns endast 
få examinerade lärare. De första var 
Reinhold Grape, som var anställd i Orsa 
1864— 1877, och Erik Eriksson, som var 
folkskollärare, organist och klockare 
1875— 1911. Deras undervisning full
gjordes i sockenskolan i Kyrkbyn. Grape 
skulle också undervisa i sockenskolan i 
Skattungbyn under en del av läsåret. På 
Erikssons tid tillsattes särskild lärare för 
Skattungbyn. (Ännu tidigare, fram till 
1862, undervisade skolpräster i socken
skolan, och denna skola kallades därför 
ofta prästskolan.) Men så fanns det en 
byskola i nästan varje by. Och att bli 
lärare där krävde ingen högre utbildning, 
i början ingen alls. År 1847 antogs som 
byskollärare några personer, som ” hade 
anmält, att de voro hågade att antaga 
skolmästarbefattning” . År 1854 förkla
rades tio personer behöriga att anställas 
som skolmästare efter att ha examinerats 
av skolprästen Sernander. Jag har en

uppgift om att aspiranterna vid sådan 
” examen” skulle visa, att de kunde läsa 
innantill både ” svensk och latinsk stil” 
(med latinsk stil avsågs den nu i våra 
böcker och tidningar vanliga tryckstilen, 
som svensk stil betecknades den gamla 
stilen, som vi nu kan hitta i äldre böcker, 
t. ex. gamla biblar, psalmböcker, läse
böcker o. s. v .), att de kunde skriva, att 
de kunde räkna de fyra räknesätten med 
hela tal och att de kunde katekesen.

Men kraven ökade. Landstinget bör
jade ordna seminariekurser för att ut
bilda småskollärare. Förut nämnde Erik 
Eriksson började sin lärargärning som 
småskollärare i Orsa efter att ha genom
gått en kurs på en vecka. År 1874 fick 
Eriksson, som då studerat tre år i Upp
sala och blivit examinerad folkskollärare, 
landstingets uppdrag att leda en semi- 
nariekurs i Mora. Efter att ha studerat 
tiden 15 juni —  18 juli var eleverna fär
diga småskollärare. (Se vidare min upp
sats i O. S. nr 4/1964, sid 9.)

Anmärkningsvärt är att det före 1870- 
talet endast förekom manliga småskol
lärare.

Lärarkåren för 100 år sedan bestod 
alltså av några tiotal småskollärare med 
ingen eller mycket kort utbildning. Och 
så fanns ett par examinerade folkskollä
rare, som tydligen tjänstgjorde både som 
fortbildare och inspektörer för byskol
lärarna.

Hur kände sig månntro dessa inför sin 
läraruppgift? Det framgår av flera ut
talanden, att de kände sig otillräckliga. 
De försökte också på olika sätt att fort
bilda sig. Jag har redan nämnt fortbild- 
ningsveckan i början på varje år. Det 
var en gammal institution, som tillkom 
på skolprästtiden, tydligen långt före 
1862, då sista skolprästen avgick. Att 
denna fortbildning förekom även på 
1870-talet framgår av småskollär. Per 
Wikners intressanta skildring i O. S. nr 
2/1931, varifrån jag citerar en del:

” Det var i början av förra seklets 
sjunde årtionde. Redan då fanns det s. k. 
veckor: tingsveckan, marknadsveckan

Radiator-TERM O S TAT
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5-års garanti.
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m. fl. I dagarna strax på nyåret pågick 
skolmästarveckan, kursen för småskol- 
lärarna. Framemot middagstiden såg 
man då dagligen ett tjog äldre och yngre 
skinnpälsade orsaiter i farten på gator
na . . .”  Nu komma de, de lärde,”  hette 
det. De kommo på middagsrasten från 
Grapeskolan i gamla 'socknestufvones’ 
övervåning. Och masade åstad till var sitt 
kvarter i stan. De flesta styrde först ko
san till Föreningsboden, dels för att i 
butiken komplettera sin hemifrån med- 
havda matsäck och dels för att i köks- 
departementet få sig lite till bästa, ett 
halvstop dricka eller en kaffetår av han
delsföreningens husmoder, Edla Dahlberg, 
i serveringen biträdd av sin dotter Mim
mi, sedermera fru förvaltare Grindal.

Föreningsboden . . . var ett lågt men 
långt hus. Närmast gatan . . . var själva 
handelsbutiken . . . Nästa rum utgjorde 
kontor och på samma gång bostadsrum 
för personalen, chefen Laggargubben 
själv och biträdet, hans son Erik, numera 
gårdsägaren Erik Lagrelius. Tredje rum
met var köket, tillika tjänande som kafé 
och matservering. Det fjärde och sista 
i rummens fil var kökskammaren, Edlas 
och Mimmis allra heligaste . . . Härinne 
plägade de yngre skolmästarna sitta och 
prata och bekanta sig med varandra och 
med stans ungsturkullor om kvällarna, 
mens de drucko kaffe eller det skumman
de svenskölet, bryggt av fru Edla själv. 
De äldre kollegerna, av vilka somliga 
voro nämndemän eller andra kommunal
pampar, hade äran få sitta inne på kon
toret och njuta Laggar Eriks sällskap

Bland dessa seniorer må nämnas Skarp 
Anders Samuelsson, nämnden .an och 
mycket anlitad för bo.npteckcingar, 
arvsskiften m. m. och med tiden härads- 
domare, Borbos Hans Jonsson, medalje
rad för långvarig och trogen tjänst, fa
der till orsadonatorn Borbos Erik, Mårts 
Per Persson, mycket betrodd kommunal
man och bl. a. mångårig ordförande i 
fattigvårdsstyrelsen, Bälter Anders Hans
son, en tid biträde i handelsbolaget och 
sedan egen handelsman i Kallmora, Ta- 
lu Erik Persson, god och trogen missions- 
vän, Dunder Anders Hansson, med tiden 
nitisk baptistpredikant, Bränd Jonas 
Larsson samt folkskollärarämnena Karns 
Erik Ersson från Maggås och Tur Hans

Reinhold Grape, 1840 — 1921. 
Foto från 1920.

Persson från Hansjö, sedermera kända 
under namnen Eriksson och Pettersson. 
Den sistnämnde var den förste baptisten, 
vilken som sådan medgivits genomgå se
minariet i Uppsala.

Av juniorerna må följande antecknas: 
Brittur Erik Erston alias Erik Britte, oan
senlig till kroppen men storsjälad, glad 
och god människa, lika nitisk som skick
lig lärare, tilldelad Patr. Sällskapets me
dalj högtidligen i Orsa kyrka, Uljons 
Per Ersson, efter giftermål med Bleckå- 
Anna på Born kallande sig Bleckman, 
mångårig byföreståndare i Kyrkbyn, god
modig och skämtsam, Bränd Per Larsson, 
Ångmans Hans Persson, Difs Erik Hans
son =  mångfrestaren Diffner, fotograf, 
utgivare av tidningen Fritänkaren, som 
hade en enda prenumerant (Gabriel 
Sernander) och upphörde efter ett par 
månader, Kaptens Per Persson, Gutå 
Hans Hansson, Kaplans Hans Hansson, 
Kaplans Per Persson ( =  Per Wikner), 
Spännar Erik Hansson och Fins Per Ers
son.

Det fanns blott en enda lärarinna i 
hela kåren, en genuin orsakulla, som var 
från Kallmora och hette Rombo Anna. 
Hon var en allvarlig och religiös män

niska liksom kårens instruktör Reinhold 
Grape.”

Vad sysslade man då med under dessa 
fortbildningsveckor? Man vågar nog på
stå, att det i huvudsak var undervisnings
metodik. Mesta tiden användes tydligen 
då —  liksom under Ovan Siljans lärar
förenings möten senare —  till ” mönster
lektioner” , som de olika lärarna fick 
hålla med barn från Kyrkbyn. Efter var
je lektion förekom diskussion, och lek- 
tionshållaren fick ris och ros både av 
kollegerna och av handledaren.

Vi har också anledning tro, att det 
under fortbildningsveckan förekom dis
kussioner i metodiska frågor utan sam
band med hållna lektioner. Det kunde 
vara frågor om hur man för barnen skul
le förklara vissa bibeltexter eller hur 
man lättast skulle klara av andra detal
jer i skolarbetet. Nu var det väl kanske 
inte fråga om så mycket förklaringar för 
barnen på den tiden. Det gällde mest 
att förhöra läxorna efter läroboken oc.h 
att ge nya läxor.

Pastor J. Abenius, präst i Orsa i 54 år, 
intresserade sig mycket för skolan och 
arbetet där. Det var åskådningsunder
visning och växelundervisning, som var 
hans ” käpphästar” . Man kan nog för
moda, att dessa undervisningsmetoder 
var föremål för många diskussioner vid 
de årliga fortbildningsveckorna.

En intressant sak för Orsa är den 
handledning för katekesundervisningen, 
som utarbetats av pastor Abenius. Hand
ledningen bestod av handskrivna lösblad, 
som sattes in mellan de tryckta sidorna i 
katekesen. På de handskrivna bladen 
fanns anvisningar för lärarna, hur de 
skulle formulera frågorna m. m.

Men byskollärarna nöjde sig inte med 
fortbildningsveckan i början av året. De 
försökte på olika andra sätt förkovra sig. 
Detta framgår inte minst av en samling 
brev, som hittades vid rivning av ett hus 
i Kallholn år 1974. Byskolläraren Spen- 
ner Erik Hansson har bott i huset, och 
det är brev från hans kolleger, som nu 
kommit i dagen. Breven är från tiden 
1875— 1885.

Nästan genomgående är det skolför- 
hållanden som avhandlas. Man begär 
råd av varandra. Man föreslår att träffas

T P  A Orsa Trafikskola Nya vårmodet just

JL V_> l \ -  butiken —  Inge Nyman —
inkommet. . .
Stor sortering i klänningar, väst-

ORSA kjolar och blusar. Billiga strump-
Tel. 406 85, Orsa byxor.

har allt Ni vill ha i matväg Teori tisdagar kl 19 DAHLS EFTR.och delikatesser Kyrkogatan 21
Tel. 401 91
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Nu kommer våren  —  

då behövs

Solglasögon
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Nya piffiga modeller.
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Ring 416 30
för barn- och familj e- 
fotograferingen
Serier i färg eller svartvitt

Tips - Tobak - Tidningar 
Penningloter

Hoffmanns foto
Järnvägsgatan 11, Orsa.
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Butiken med det stora sortimentet

Denim-jeans, 
Lee, Petroff, 
Silverdollar

i flera modeller 

Storlekar från 155 c-long

Vårens nya

Mode-byxor
nu inkomna i nya färger

Ekipera med kvalité
iAuq. Åakssoips
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Erik Eriksson, 1846 — 1938.
Foto från 1873.

för att diskutera. De besöker varandra i 
skolorna och hör på undervisningen. De 
känner tydligen ett behov av att ha stöd 
och kontakt. Ofta klagar de över förhåll
andena i skolan, mest gäller det de dåliga 
resultaten. Några tycks vara färdiga att 
kasta yxan i sjön och ge upp.

De kände sig tydligen också i vissa 
fall mindervärdiga inför de lärare som 
hade ” riktig examen” och som vid den 
tiden började anställas. Det märks också 
en viss undran inför kvinnornas intåg 
i skolan. Enligt Per Wikners skildring 
fanns ” i början på förra seklets sjunde 
årtionde”  endast en enda kvinnlig lärare 
i Orsa. Men några år senare blev det 
ändring. I ett brev undras, hur det nu 
ska bli, ” när den där göteborgskan kom
mer hit” . Det verkar som om brevskri
varen befarar det värsta. Men det gick 
nog bättre än vad somliga trodde. I ett 
brev från läraren Br. E. Ersson ( =  Erik 
Britte) i Slättberg berättar han om be
sök, som ” vi skollärare” gjort i två 
namngivna skolor. I den första under
visade tydligen en kvinna. Och Britte 
tycks ha all respekt för hennes duglighet. 
Han skriver: ” Det var stor skillnad vad 
angår ordning och undervisning samt 
barnens färdigkommenhet. . .  V i sade oss 
emellan: Det är stor skam. Fröknarna 
skola nu med skäl skratta åt Orsa srnå- 
skollärare och icke litet känna sig hög- 
förnäma, när skillnaden är så i ögonen 
fallande. Skillnaden var stor, det är 
onekligt. Jag blev verkligen flat.”

Sådana auskultationer i olika skolor, 
ibland av en hel grupp lärare, ibland av 
en eller två, var kanske det allra vanli
gaste sättet att fortbilda sig för lärarna, 
när det gällde undervisningsmetoderna.

Men lärarna kände också behov av 
bättre utbildning, när det gällde kun

skaper i de olika ämnena. Man kan för
stå, att byskollärarna, som enligt Wikner 
bara var ” bönder, småbönder och bond
pojkar utan inblandning av någon slims 
eller slimsa” , ibland kunde ha svårt för 
svenska riksspråket. En lärare bekänner 
för sin ” embetsbroder”  Erik Hansson: 
” Äng-ljudet kan jag icke själv uttala, 
än mindre barnen. Vad sche-ljudet be
träffar, så kan jag väl bra nog komma 
ihåg det” . I ett brev från Erik Hansson 
till Anders Orsén, som då var lärare i 
Rosentorp, berättar Hansson: ” Hittills
och även fortfarande hava vi varje ons
dagsafton undervisning i svenska språket 
av C. Palmén . . . (Carolina Palmen var 
då folkskollärarinna i Skattungbyn. Hon 
förflyttades 1886 till Kårgärde, som då 
fick socknens tredje folkskola. Förut 
fanns Kyrkbyns och Skattungbyns.)

En lärare tycks ha påtagit sig uppgif
ten att friska upp kunskaperna i olika 
ämnen hos sina kolleger. Han sänder 
” några rader till nästan var och en skol
lärare inom socknen” , och han ber en
träget om svar. ” När du skriver kan du 
besvara följande frågor:
1) Vad hette den första konungen i 

Juda rike?
2) På vad sätt uppkommer snö?
3) Vad heter ” mjelumba”  på svenska?
4) Vilka djur gjordes först tama?
5) Varav vet man, att växterna äro 

levande ting?
6) Varifrån får jordytan sin värme?
7) Av vilka två huvuddelar består en 

sats?”
Slutligen ska nämnas ett annat fort- 

bildningsmedel, som lärarna naturligtvis 
redan då som nu använde sig av. Jag 
tänker på läsningen av böcker. Enligt ett 
brev från 1881 förekom redan då bok
auktioner i vår bygd. Inropade böcker 
gick ofta som lån från den ena läraren 
till den andra, och så diskuterades böc
kernas innehåll vid lärarnas samman
komster. Sockenbiblioteket fanns ju ock
så, och även dess böcker bidrog säkert 
till att höja allmänbildningen hos då
tidens lärarkår.

Om man tänker på dessa lärare, som 
arbetade i socknens skolor för 100 år se
dan, och vet hur de hade det i olika av
seenden (den korta utbildningen, de 
stora klasserna, den dåliga eller obefint
liga materielen, den låga lönen m. m .), 
så måste man beundra det arbete de ut
förde. De var väl värda de medaljer, som 
åtminstone några av dem fick mottaga 
i Orsa kyrka.

Hj. Hedman

ic  Gynna 
★  Skoltidningens 
-k  annonsören
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Några av djurskötarna från vänster:
Hans-Erik, Roger, Björn, Ulli, Ingela, Lotta, Lena, Kajsa och Margareta

Djur på orsaskolan
En biologi-institution utan djur är 

som en lusse katt utan russin — det är 
något som saknas. Det har vi biologilärare 
tyckt länge. Vi har för all del haft van
drande pinnar sedan ” urminnes tider” , 
men i övrigt har livet förutom krukväx
ter endast representerats av arten Homo 
sapiens —  d.v.s människan. För ett år 
sedan skaffade vi dock ökenmöss (gcr- 
biller) och sedan har menageriet utökets 
så sakteliga och omfattar nu vandrande 
pinnar, gråsuggor, 4 gerbiller, ett mar-

DVÄRGKANINER

Uppe på biologin i Orsaskolan har vi 
bland annat ett par dvärgkaniner, som 
vi vill lära er något om.

Allmänt: Vanligast i affärerna är mer 
eller mindre renrasiga dvärgkaniner. Äk
ta dvärgkaniner ska vara registrerade 
med stamtavla och de kan delta på ut
ställningar.

Mat: Alla slags rotfrukter (kål, mo
rötter), sallad, maskrosblad och framför 
allt hö.

Havre, hårt bröd, kvistar av lövträd 
att gnaga på. Särskilt kaninfoder finns i 
handeln.

Skötsel: Kaninen ska bo i en låda (med 
lock som skydd mot ev. hundar eller 
katter), som i botten skall vara försedd 
med tidningar eller träull, och som mås
te göras ren varje dag.

Pris: Ca 50 kr/st i affären. Rasrena 
kaniner kan bli dubbelt så dyra eller 
mer.

'Skötare: Björn de Vreeze och Roger 
Tylén. åk 7

svin, 2 hamstrar, 2 dvärgkaniner samt 
ett stort akvarium. Djuren sköts av in- 
Ireserade elever på ett utmärkt sätt oc.h 
är vad vi kan se till stor glädje för alla 
på skolan. Flera av djuren är använ 
bara i undervisningen. Gerbiller och Grå
suggor pasar t.ex utmärkt till att levan
degöra etologi-undervisningen (etologi = 
läran om djurens beteende).

En närmare presentation av de olika 
djuren lämnar de olika djurskötarna 
här nedan. T . J. P. L.

ETT HUNDRALITERS AKVARIUM  
I ORSASKOLAN

Uppe på biologin har vi i Orsaskolan 
ett antal djur, bl. a. akvariefiskar. För 
närvarande har vi till största delen fiskar, 
som tillhör släktet ciklider. Ett släkte 
som omfattar flera mycket vackra och 
även säregna arter. Bästa kännetecknet 
för ciklider är, att de har hel ryggfena. 
Vi hax också ett antal malar av släktet 
Corydoras, små fiskar, som för det mes
ta är metallfärgade med svarta fläckar 
eller streck. Den udda malen vi har är 
en något sällsynt art med långa trådar, 
liknande mustascher, runt munnen. Ma
larna livnär sig på den mat, som inte 
de andra fiskarna äter upp. Malarna bru
kar ofta kallas akvariets renhållare. Ty
värr har vi bara tillgång till torrfoder, 
det är t. ex. kött, som är torkat, ihop- 
pressat till små flingor. Om man vill ha 
riktigt utfärgade fiskar (m ed” utfärgade” 
menas, att de får de klata, vackra färger 
de har i frihet), så bör man ge dem le
vande mygglarver, Mysis, vattenloppor 
m. m. Växterna i vårt akvarium är, p.

Villa-
och husägare!

Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

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

Skinnjackor
i s.k. lumbermodell i 
flera olika utföranden 
och färger.

Priser från 298:—

JOCKEYBYXAN 
nu åter i lager. 2 olika 
kvalitéer. 6 vackra vår
färger.

Priser 149:—  o 169:—

I jeansavdelningen
finner Du säkert den jeans
modell Du söker.
Aldrig tidigare har vi haft så 
mycket moderiktiga jeans 
att välja på.

Priser fr 89:— till 159:—

PS ! Ännu har vi en del av 
LOIS svarta jeans i lager.

★  URVAL
★  KVALITÉ

★  SERVICE

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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g. a. att vi inte hade tillräckligt med al
ger i akvariet, i det närmaste uppätna, 
men vi hoppas, att de skall ta sig nu. 
när vi skaffat grönfodertillskott.

Margareta Carlson 
åk 9

VANDRANDE PINNAR 
(spökskräckor)

Till spökskräckorna hör de största 
bland de nu levande insekterna. De är 
grenlika, sömngångaraktigt tröga djur, 
som med en längd av över 30 cm gör ett 
spöklikt intryck. Hit hör vandrande pin
nar, phasmider och vandrande blad, 
phylliider. Vandrande pinnar är lång
sträckta, cylindriska, ofta vinglösa och 
påminner antingen om grenar och kvis
tar eller om torra grässtrån.

Kent 
åk 7

LAILA

Laila är en hamster, men hon är inte 
guldfärgad utan vit. Hon är en albino 
och har också röda ögon, som albinos 
brukar ha.

Hon gillar nästan all sorts mat och 
ibland vill hon ha lite kött. Laila gillar 
mjölk bättre än vatten.

Hon är mycket vig och kan klättra 
fram och tillbaka på burtaket.

I.aila gillar att ha något att gnaga på 
och ett hjul att springa i.

Hamstrar är väldigt fruktsamma djur. 
De kan få ett dussin ungar varannan må
nad. Hanen och honan bor tillsammans 
bara under en kort tid under parningen, 
annars slåss dom på liv och död.

Hamstrar är nattdjur men kan vän
jas vid dagliv.

Kristina 7b.

GERBIL

eller ökenmus, som den oftast kallas, 
är en liten gnagare. Den är cirka 5 cm 
lång och har en hårbeklädd svans. Den 
är mycket nyfiken, men blir lätt rädd 
för häftiga rörelser. När mössen varnar 
varandra, stampar de på marken, och 
när en mus putsar en annan, försöker 
han blidka den andra.

De är lättskötta och snälla, även om 
de aldrig blir helt tama.

Ska man skaffa ökenmöss, bör man 
ha ett par. De får 4— 6 ungar per kull. 
De kostar 20— 30 kronor paret. Då ska 
buren vara cirka 40 x 60 cm eller större.

De behöver inte ha någon särskild in
redning i buren, bara spån på botten, 
som bör bytas varannan månad, en gren 
eller dylikt att gnaga på och ev. ett li
tet hus av papp eller trä. De är även 
lätta i maten. Deras huvudföda är frön, 
grönsaker och frukt. Om de bara får 
frön, bör de också ha tillgång till vatten. 
Kött bör de få någon gång emellanåt. 
De är också förtjusta i kottar.

Ulli och Lotta 
åk 7a och 7b

GULDHAMSTERN BARETTA

Hej! Jag heter Baretta och ska berätta 
om en helt vanlig hamsterdag.

På frukostrasten kom mina två ” skö
tare” för att pyssla om mig. Jag fick en 
bit morot, vatten och lite solrosfrön. Det 
är kul med solrosfrön, för dom går lätt 
att hamstra och lägga in i boet. Jag tyc
ker om lite kött ibland och nötter, sädes
korn, insekter och morotsblast hör ock
så till mina specialiteter.

Medan den ena skötaren städar i min 
bur brukar den andra lyfta upp mig och 
kela med mig ett tag. Det är kul, för 
ibland så kan jag få en skymt av Laila,

en annan hamster. Hon är vit och myc
ket söt. Men bäst trivs vi hamstrar att 
få bo var och en på sitt håll.

När jag lyfts ner i buren, är det städat 
och fint. Då sätter jag nästan genast i 
gång att hamstra frön eller springa i mitt 
hjul, för motion gillar jag.

En guldhamster lever vanligtvis P/ä—  
2 år men kan bli upp till 3— 4 år gam
mal. Hamstern är dräktig i endast 15 
dagar och får 6— 8 ungar i varje kull. 
Ett hamsterpar kan få upp till 80 ungar 
på ett år. (!)

Helena och Ingela 
åk 7

GRÅSUGGOR (Oniscus asellus)

Detta handlar om skötsel av gråsuggor.
De är en sorts kräftdjur. Dom behöver 

mycket fuktighet, annars dör dom. Dom 
är grå och blir upp till 2 cm långa Dom 
lever under blad och under ruttna träd
stammar och har antenner med 3-Iedat 
gissel. Dom är kulturgynnade och kultur- 
spridda. Gråsuggona lever huvudsakligen 
nå döda eller ruttna växtdelar men kan 
ibland, särskilt i växthus, angripa friska, 
levande växter och därigenom anställa 
svår skadegörelse. Gråsuggona finns på 
land men i regel på sådana platser och 
gömställen, där luften är fuktmättad.

Hans-Erik 7c.

M ARSVINET PLUTTEN!

Jag sköter om ett marsvin, som heter 
Plutten. Plutten är släthårig och är vit, 
svart och gul-brun.

Marsvinet får 2-3 unga per kull. Plut
ten äter mest grönsaker, hö, sallad, fruk
ter och lite potatis.

Marsvinet är förnöjsamt, snällt och tå
ligt, ganska pratsamt. När dom piper, 
är dom hungriga. När dom kuttrar, pra
tar dom och mår bra.

Marsvinet ska bo i en rymlig låda. 
Dom behöver ingen särskild inredning, 
för de är inte så lekfulla.

Det luktar rätt illa, om man inte by
ter ofta. Jag brakar byta 2-3 gånger i 
veckan.

Marsvinet kostar cirka 35 kr.
Passa marsvin noga mot hundar och 

katter, om dom får beta ute!
Kajsa 7b.

Till Eder tjänst i Holen!

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02

BENGTSSONS BLOMMOR
Tel. 418 40, bost. 443 66

Snittblommor • Krukväxter • Binderier

BEGRAVNINGSBYRÅ, SBF, tel. 418 40
Ombesörjer allt inom branschen

Välkomna till Vl salier>
förutom drivmedel, 
biltillbehör, fritids
artiklar, eldningsoljor 
m. m.
Telefon 0250 / 402 80

interflora
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Piano-Nisse
Musik

Radio ■ T V

Tel. 406 04

GetUium
Centrum X 9001

En ovanligt elegant 
HiFi-stereoanläggning

Uteffekt: 2X30 watt sinus 
Distorsion: max. 0,6% 
Automatisk skivspelare 

Helt klar för mottagning 
av stereosändningar på FM

Gambia - 
ett spännande 
litet land Kerstin Ängeby Ryffé

En dag i december förra året lättade 
ett flygplan från ett disigt, kallt och 
regnigt Arlanda. Vi var på väg mot so
len, destination Gambia. —  Jag skulle, 
hoppades jag, få uppleva det omedelbara 
och ursprungliga i detta land, som de 
flesta traditionella turistmål har förlorat 
med sin massturism.

Gambia, med sina kilometerlånga 
sandstränder kantade av palmskogar och 
med ett behagligt klimat, mötte mig efter 
8 timmars flygresa. Vi landade på Yun- 
dums flygplats vid huvudstaden Banjul. 
En befolkning, som till större delen talar 
ett språk som jag förstår och massor 
med exotiska upplevelser väntade mig. 
Jag hoppades att lära känna ett u-land 
och en del av dess problem på ett par 
veckor.

Gambia är ett litet land, ungefär så 
stort som Skåne till ytan. Det ligger i 
Västafrika längs Gambiaflodens stränder. 
Landet är mycket smalt och skjuter in 
som en kil i Senegal. Denna underliga 
gräns är resultatet av den europeiska 
kolonialpolitiken under förra århundra
det. Gambia eller som engelsmännen sä
ger the Gambia var tills för 10 år sedan 
brittiskt protektorat. 1965 blev Gambia 
självständigt och styrs nu av the People’s 
Progressive Party med president Jawara 
i spetsen. — Gambias ringa storlek och 
dess läge uppmuntrar naturligtvis till 
samarbete med Senegal, men stora kultu
rella skiljelinjer har skapats genom år
hundradena, därför att länderna har på
verkats av två så olika kulturer som Eng
lands och Frankrikes. Några betydande 
framsteg tycks inte ha gjorts på detta 
område.

Invånarantalet i Gambia är ungefär 
375 000 av vilka 35 000 bor i huvud

De gambianska kvinnorna har ofta batikmönstrade dräkter av egen tillverkning. (Foto: Hoffmann)

staden Banjul. Befolkningen uppdelas i 
stammar, och de flesta gambianer tillhör 
mandingostammen. Vid kusten och norra 
flodbanken bor woloffstammen. Det är 
dessa två stammar, som turisten kommer 
mest i beröring med. Samtliga stammar 
i Gambia finns representerade i Senegal. 
Den dominerande religionen är islam.

Ofta uppblandad med gamla hedniska 
seder. T.ex. bruket av ju-ju-amuletter3 en 
liten läderpåse som innehåller jord eller 
en benbit. Den bärs runt halsen.

Den dominerande näringsgrenen är 
jordnötsodlingen, som är landets ledande 
exportvara, varför ekonomin till stor del 
är beroende av det internationella mark-

Även i vår ekiperar 
Ni era barn i

Barngarderoben
Tel. 402 19
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Tel. 402 08

Båtrusta
med verktyg till extrapris.

Slipmaskin D N  46 
245:— nu 195:—

Bandputsmaskin Skihl 
1120:— nu 850:—

Borrmaskin D N  82 
330:— nu 260:—

Järnbirger AB
Tel. 409 00

Till vårens stora 
helgdag
har vi mängder av påskliljor och 
tulpaner från egna odlingar.

Även krukväxter finns i stor sort
ering. Fröer, begonia, cloxinia, 
lökar, jord och gödning till som
mardrivning.

Blomsterförmedlingen når era vän
ner nära och fjärran.

interflora
A.Levenius Blommor 
i Orsa AB
Tel. affären 400 92

Jordnötsodlingen bär upp Gambias ekonomi. (Foto: Hoffmann)

nadspriset på jordnötter. Att jordnötter
na kan ha en stor betydelse fick jag upp
leva efter en utflykt i bushen. På väg 
hem till hotellet hamnade jag i en polis
kontroll. Febrilt började jag leta efter 
körkortet. Leende gambianska poliser 
tittade intresserat på mitt letande. Då 
jag hade fiskat upp det ur väskan och 
ville visa det, skakade de på huvudet, 
skrattade och sa: ” Lady have some pea- 
nuts, we don’t need to see it.”  (Damen, 
ät litet jordnötter, vi behöver inte se på 
det). Så gav de oss en hel bal med jord
nötter.

Vänligheten och öppenheten hos be
folkningen är påfallande. Vart man än 
går har man en hord av ungar efter sig 
som alla ler och vill vara din vän. ” Pm 
your friend”  —  tyvärr har tiggeriet till
tagit med den ökande turismen och mång- 
a av barnen tilläde: ” give me a dalasy” 
(lanclets pengar). Hotellen i Gambia är 
få, byggda av skandinavier med skandi
naviskt kapital. De ligger vid havet om
gärdade av stängsel. Små privata öar, 
där ingen gambian har tillträde utan till- 
låtelse. Jag upplevde det mycket skräm
mande, att man på detta sätt stängde ut 
folket från den ” europeiska härligheten” , 
som på så sätt blev oerhört åtråvärd. Tu
rismen har, enligt min mening, en nega
tiv inverkan på den naturliga sociala 
utvecklingen i landet. Man har i FN s 
regi öppnat en hotellskola, där man ut
bildar gambianerna i att betjäna turis
terna. Många kommer direkt från bus
hen. Visst lär de sig servera, även om ett 
missöde händer då och då. Någon stac
kars turist får såsen i knäet eller en het 
potatis i håret. Själva behåller de sina 
gamla matvanor. De lagar mat över öp
pen eld och äter gemensamt med fing
rarna ur en stor järngryta. Tyvärr har

många, som kommit i beröring med tu
rismen, svårt att förstå sitt eget lands 
kultur, och drömmen om Sverige, dess 
rikedomar och höga standard, är det en
da eftersträvansvärda. Hela tiden man 
vistas i landet blir man ombedd att 
hjälpa någon att komma till Sverige. 
Livet kring hotellen och gambianerna, 
som berörs av detta, skapar en slags 
subkultur som föga hör hemma här.

Efter en resa ute i bushen blev kont
rasterna ännu mer uppenbara. Resan 
blev en oförglömlig upplevelse. V i star
tade i gryningen. Solen höll just på att 
gå upp, och himlen skimrade i guldvio
letta färgtoner. Turen gick längs kusten 
ner mot Senegalgränsen. Karta hade 
vi med oss, men på den var enbart de 
stora huvudvägarna markerade. V i valde 
att åka rakt in i bushen. V i svängde in 
med jeepen på en liten stig, som ingen 
visste vart den gick. Efter ett par tim
mars färd skymtade vi taken på några 
hyddor, väl dolda i det täta vegetationen. 
— Djungeltelegrafen hade varit i funk
tion, ty plötsligt var vi omringade av 
mängder med skrattande, glada männis
kor, som tog i oss, dansade runt och 
sträckte fram barnen mot oss. V i kände 
oss som Livingstone måste ha känt det 
och saknade plötsligt ” pärlor”  att dela 
ut bland folket. Även pärlorna borde ha 
varit ätbara. Någon direkt undernäring 
tycks befolkningen inte lida av, men mång- 
a är plågade av tropiska sjukdomar, 
där malarian är den vanligaste.

Bushen var fylld av ljud och inte på 
minsta sätt lik våra svenska skogar. I 
träden fanns ett enormt rikt fågelliv. Jag 
hade aldrig kunnat drömma om, att det 
fanns så många arter i så många olika 
färger, klarröda, turkosa, violetta, gula, 

Forts, å sid. 15.
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Bestämmelser för 
Orsa Skoltidnings 

Stipendiefond
(Antagna den 19 sept. 1932 med änd
ringar den 9 sept. 1943, 14 nov. 1951, 
27 okt. 1960, 20 okt. 1961, 22 nov. 
1965 och 20 okt. 1975)

§ 1. _
Orsa Skoltidnings Stipendiefond har 

till ändamål att ekonomiskt understödja 
från Orsa grundskola avgångna elever, 
som efter avslutad skolgång önskar ut
bildning i visst yrke eller ämne, för vil
ket de har särskilt intresse.

§ 2.
Stipendiefonden erhåller sina medel 

av behållningen på Orsa Skoltidning 
samt genom gåvor.

Av de årliga belopp, som tillföres fon
den, skall minst en fjärdedel fonderas.

§ 3.
Stipendiefonden förvaltas av Orsa Lä

rarförenings styrelse, förstärkt med re
daktören för Skoltidningen och Stipen
diefondens studieledare. Studieledaren 
utses av Skoltidningens redaktionskom
mitté.

Inkomna stipendieansökningar hand- 
lägges av ett verkställande utskott, be
stående av tre personer, nämligen lärar
föreningens ordförande, skoltidningens 
redaktör och studieledaren. I tveksam
ma fall kan utskottet överlämna ett ären
de till hela fondstyrelsen för beslut.

§ 4.
Studieledaren förvaltar fondens medel.
Räkenskapsåret räknas från 1 juli till 

nästkommande 30 juni. Senast den 1 
sept. skall räkenskaperna överlämnas till 
revisorerna.

§ 5.
Revisionen utföres av Orsa Lärarför

enings revisorer.
Kassarapport och revisionsberättelse 

skall föreläggas Orsa Lärarförening vid 
dess ordinarie höstsammanträde.

§ 6.
1. Stipendium utgår för studier vid 

korrespondentinstitut. Ansökan om bi
drag ur stipendiefonden kan inlämnas 
till styrelsen när som helst under året 
tidigast det kalenderår, som avgångs
betyg erhålles från grundskola och senast 
det kalenderår sökanden fyller 18 år. 
Elev som med gott resultat genomgått 
kurs, kan inkomma med ny ansökan även 
efter fyllda 18 år, dock ej senare än det 
år han fyller 20 år.

Endast personer, som under sista 
grundskolåret varit och fortfarande är

Åk 6 STACKMORA

Bakre raden från 
vänster: Lena Slott, 
Annelie Hedström, 
Anette Mängs, Eva 
T egmyr

Främre raden fr. 
vänster: Örjan Friberg, 
Mikael Dufva, Bror 
Nilsson

Lärare Kjell Enmalm

kyrkoskrivna i Orsa eller Skattunge för
samlingar, äga rätt att ansöka om sti
pendium.

2. Ansökan, som utskrives på fastställd 
blankett, skall tillställas styrelsen vid 
kursens början och vara åtföljd av av
skrift av betyg från grundskola samt ev. 
andra skolor, från vilka betyg erhållits.

I ansökningen skall uppgivas den kurs 
eller det ämne, som den sökande önskar 
studera, kostnaden härför och hur stort 
bidrag som önskas från stipendiefonden. 
Elev bör bidraga med minst 25 %  av 
kursavgiften.

3. Inom en månad, sedan ansökan in
givits, skall verkställande utskottet sam
manträda och besluta i anledning av 
densamma.

Därvid skall hänsyn tagas till den sö
kandes betyg i kunskaps- och övningsäm- 
nen, till förmågan att på egen hand be
driva studier samt till vederbörandes 
ekonomi.

4. Omfattar önskad kurs flera mindre 
delkurser, bör i regel beslut fattas endast 
för en delkurs i sänder.

5. Stipendiat har att antingen själv 
anmäla sig vid korrespondensinstitut och 
erlägga stadgad avgift för önskad kurs 
eller också kan anmälan ske genom stu
dieledaren, sedan avgiften inbetalats till 
honom.

Stipendiebeloppet erhålles, då kursen 
blivit fullständigt genomgången och ef

ter uppvisande av betyg eller intyg från 
korrespondensinsti tutet.

Om elev önskar ta kurs på avbetal
ning, utbetalas av stipendiebeloppet vid 
behov så mycket som behövs till avbetal
ningarna fr. o. m. andra avbetalningen, 
dock endast under villkor, att studierna 
bedrives i takt med avbetalningarna och 
inom ramen för beslutat belopp.

6. Stipendium skall givas med villkor, 
att därest stipendiat brister i uppförande, 
styrelsen äger rätt att ändra beslut om 
stipendium eller återkräva förskottsvis 
utbetald del av stipendiebeloppet.

§ 7.
Dessa bestämmelser, som är antagna 

av Orsa Lärarförening, kunna förändras 
endast enligt bestämmelserna i denna 
förenings stadgar, § 10.

Orsa Sparköp

O

LÅGPRISBUTIKER
med förstklassiga varor
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Orsa vuxengymnasium
planerar följande utbildningar med början den 23 augusti 1976.

Grundskolkurser i alla ämnen fö r slutbetyg i åk 9 1— 2 år
Grundskoikurser fö r rörelsehindrade samt syn- och hörselskadade 2 år
Hemslöjdsutbildning fö r ,, „  „  1 år
Social linje, ämnesvis e ller hel examen 2 år
Ekonomisk linje, ämnesvis eller hel examen 2 år
Vävning med fackteckning 1 termin
Sömnad med fackteckning 1 termin
Kurs för läkarsekreterare 1 år
Kontorsteknisk utbildning motsvarande ekonomisk linje samt vissa ämnen 
från d istributions- och kontorslinjen 1 år

Orsa gymnasieskola
Platser kan finnas kvar i de utbildningar som börjar den 18 augusti 1976.

Verkstadsmekanisk utbildning 2 år
Fordonsmekanisk utbildning 2 år
Hemteknisk utbildning med vävning 1 år
Hemteknisk utbildning med vävning 1 termin
Hemteknisk utbildning, allmän 1 termin

övriga upplysningar.

Samtliga utbildningar är kostnadsfria, Fria läroböcker, Fri skollunch.
Statliga studiemedel kan erhållas. V id utbildningsbidrag kontakta AMS.
Studiepenning skall sökas före den 15 maj.

Ansökan skall vara skolan tillhanda enligt följande:

Vuxenutbildningen sökes före den 7 maj av de som ämnar söka studiepenning.
I övrigt ta r vi emot kursdeltagare så länge plats finns på kursen.

Gymnasieskolan skall sökas på blankett f  v b till Intagningsnämnden.

Vår exp. står till tjänst med råd, upplysningar,prospekt, schema, ansökningshandlingar o s v .  
Ring oss på tfn 0250 - 402 72, 404 60 e ller besök oss.
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Orsa Skolors Idrottsförenings 

Skidtävling
Detta år kördes Orsa Skolors IF :s skid

tävling vid Digerbergets skola onsdagen 
den 25 februari. För första gången del
tog även högstadiet i denna anrika täv
ling. Detta berodde på att idrottsföre
ningen nu ombildats till att innefatta he
la grundskolan i Orsa.

En tillfällig värmebölja spolierade det 
fina vinterföre vi haft bara ett par dagar 
före tävlingen. Spåren höll dock fint, 
varför resultaten får anses rättvisande. 
Startlistan var glädjande stor med 263 
deltagare. Här följer resultaten:

Åk 1 flickor
1. Carina Wohlmer Di 3.18
2. Helena Örnas St 3.30
3. Elisabeth Hielle Ky a 3.37

Pojkar åk 1
1. Ulf Borgert Di 2.50
2. Erik Ulvenvall Tr 2.56
3. Erik Spång Di 3.03

Åk 2 flickor
1. Anette Köpman Ha 2.32
2. Erika Jacksson Ky a 2.41
3. Kerstin Lind Tr 3.05

Pojkar åk 2
1. Patrik Hansson Di 2.24
2. Martin Wulff Di 2.31
3. Per Ulvenvall Tr 2.36

Flickor åk 3
1. Marit Lindberg Di 6.10
2. Camilla Herman St 6.53
3. Maria Wohlmer Di 6.56

Pojkar åk 3
1. Håkan Östling Di 5.09
2. Roger Olsson Ky a 5.46
3. Börje Sundqvist Ky a 6.02

Flickor åk 4
1. Pernilla Jugås Ha 5.20
2. Helena Levenius Ha 5.33
3. Anna-Lena Jacksson Ha 5.47

Pojkar åk 4
1. Erik Sparby Di 5.33
2. Hans Tomth Ky a 5.38
3. Jens Gunnars Di 5.48

Flickor åk 5
1. Susanne Bälter Di b 11.29
2. Carina Dahlberg Di a 13.09
3. Eva Britt Wallin Ky b 13.31

Pojkar åk 5
1. Mats Moraeus Di b 8.44
2. Torbjörn Södersten Di a 8.46
3. Roland Storm Di a 10.06

Pojkar åk 6
1. Anders Östling Ky a 8.42
2. Lars Moraeus Di 9.16
3. Magnus Östberg Di 9.24

Flickor åk 6
1. Pernilla Rosensson Ha 9.45
2. Lena Mohlin Ky a 10.41
3. Maria Jonasson Ky b 12.13

Flickor åk 7
1. Annika Storm 7 a 9.52
2. Gitte Gunnars 7 c 10.52
3. Monica Spännar 7 c 13.32

Pojkar åk 7
1. Roger Thylén 7 c 8.34
2. Lars Stegervall 7 c 9.22
3. Pär Riis 7 c 9.29

Flickor åk 8
1. Marianne Löhf 8 a 19.50
2. Majvor Johansson 8 c 23.33
3. Karin Nyhlén 8 a 30.47

Pojkar åk 8
1. Lars Olof Svensson 8 b 17.24
2. Hans Lind 8 c 18.15

Flickor åk 9
1. Annelie Matslofva 22.50

Pojkar åk 9
1. Urban Hornberg 9 b 16.17
2. Gert Lind 9 c 16.54
3. Håkan Loman 9 b 18.37

Lag pr is åk 1 åk 2
1. Di 9.11 1. Ha 8.14
2. Ky a 10.29 2. Tr 8.40
3.Ky b 11.19 3. Di 8.43

åk 3 åk 4.
1. Di 17.28 1. Di 17.37
2. St 19.34 2. Ky a 17.51
3. Ky b 19.43 3. Ha 18.02

åk 5 åk 6
1. Di b 30.48 1. Ky a 30.15
2. D ia  32.01 2. Ha 31.07
3. Ha 36.40 3. Di 31.08

Orsa
Lastbilcentral
u tfö r alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

O R S A  K Ä T T IN G
Telefon 420 20 

ORSA

Slipstensloppet
Det 45:te Slipstensloppet gick av sta

peln i Kallmora onsdagen den 25 febr. 
Vädergubben försökte till en början sätta 
sig ordentligt på tvären och ställde till 
med snöyra dagen före och fortsatte med 
plusgrader, regn och friska vindar på 
tävlingsdagens morgon. Men strax innan 
tävlingen började, tittade solen fram, 
och den sken sedan vänligt hela tiden 
på 42 skidlöpare och nästan lika många
intresserade åskådare. —  Här följer 
namnen på de tre främsta i varje grupp.

Pojkar åk 1— 2
1. Magnus Fläck 3.06
2. Roger Wallberg 3.16
3. Leif Dahlfors 3.25

Flickor åk 1— 2
1. Therés Larsson 3.33
2. Lillan Lovar 3.34
3. Marie Östlund 4.50

Pojkar åk 3— 4
1. Mikael Olsson 11.33
2. Mikael Forsman 14.05
3. Stellan Tegnér 15.02

Flickor åk 3— 4
1. Madelén Hansson 8.48
2. Maria Fläck 9.19
3. Anna Eriksson 12.08

Pojkar åk 5— 6
1. Hans-Erik West 12.58
2. Lars Eriksson 13.23
3. Roland Erkapers 13.49

Flickor åk 5— 6
1. Ann-Christin Eriksson 13,02.
2. Ing-Marie Larsson 15,55.
3. Eva Stfafas 19,05.
3. Lissla Thuresson 19,05.

Polaroid solglasögon
i vårens nya modeller.

Vintersportcremer 
för skidturen.

Tel. 401 55, Orsa
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O R S A  S K O L T ID N IN G

NÄR JAG V A R PÅ SKID-SM

Jag var ute en dag. Vi skulle ut och 
se på tävling. Det var jätte-kul. De åkte 
30 km. Jag satsade på Kennet Sandström. 
Vi gav honom dricka. Jag vet inte, vad 
han blev.

Erik Ulvenvall, 
åk 1

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

KESO

Keso är en schäfer. En illmarig schä
fer, inte elak, men full i sjutton. Hans 
husse leder en AMS-kurs i Vingåker. 
Keso får följa med husse till verkstaden 
varje dag. En gång råkade Keso se, 
att Sune, en av killarna som jobbar där, 
låg på ett rullbräde under en bil. Keso, 
som trodde att Sune var skadad, tog tag 
i byxbenet och drog fram honom. Sune 
såg förvånad ut, men när han fick se 
Keso, skrattade han och sa åt Keso, att 
han skulle låta bli. Sune åkte under bi
len och fortsatte jobba. Keso gjorde sam-

Toyota
Alfa-Romeo

Alltid
bra, begagnade 

bilar 
i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 404 57, 40/20

ma sak igen, men den här gången blev 
Sune arg, och slängde en skruv efter Ke
so. Keso gick och lade sig i sin korg, 
som står bredvid stora ingången. Han 
vaktar dörren så att ingen slipper in. 
Lilla dörren bryr han sig inte om, för 
där går bara arbetarna in. På kvällen 
gick Sune och badade bastu. Keso kom 
in i omklädningsrummet och tog blixt
snabbt kalsongerna för Sune. De letade 
och letade efter dem, men kunde inte 
hitta dem. Några dagar senare hittade 
man kalsongerna under julgranen.

Marlene Simonsson, åk 5

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

Frick & Bergman
Tel. 406 96

Närbutik som är öppen när andra 
har stängt. . .

Fullständig bil
verkstad • Allt 
inom däckservice

Tvättmaskin som 
tvättar, vaxar 
och torkar bilen

12

När vi sitta i vår 
bänk . . .

Teckning: överst: Anna Smids, åk 6,  o c h  u nderst: Catarina Hellström, åk 4



ORSA SK O LTID N IN G

EN DRÖM

När jag låg och sov så drömde jag, 
att jag var på en Mini-bajk-firma. Jag 
skulle köpa en mini-bajk. Jag fick köpa 
en Husqvarna.

När jag kom hem, köpte vi bensin, 
och sen åkte jag hela dagen. Nästa dag 
skulle vi åka upp till Hansjö och när 
jag skulle starta, då vaknade jag.

Per Hansson, 
åk 3

WASHINGTON

Sommaren 1975 var jag i Amerika. 
Ett av många intryck var Washington. 
Jag kom dit från Chicago via Cleveland 
och Pittsburgh. Jag bodde på hotell Sky- 
lincin. Jag var och såg på ett vaxmu- 
seum. Det tog 20 minuter att gå igenom 
det. Efter det såg jag på Museum of Na
tural History. Där fanns dinosaure-ske- 
lett, som var 8 meter höga. Sedan var 
jag på Museum of History. Där såg jag 
på amerikansk krigshistoria. Där kunde 
man också prata med Gerald Ford. Jag 
såg sedan på Vita Huset, Capitolium och 
en stor obelisk. I Washington var jag 
fyra dagar. Sedan åkte jag till New 
York.

Lars Moraeus, 
åk 6

DRAKULA I ORSA

Greve Drakula hade rest till Sverige 
för att dricka sig mätt. Han satt på sitt 
hotellrum i Orsa. Det var första kvällen 
på hans resa. Plötsligt hördes en väldig 
åsksmäll, och det började hagla. Flera 
åsksmällar och blixtar kom.

Drakula flög upp från stolen han satt 
på, drog på sig sin överrock och sprang 
ut. Det här var ett bra väder för en 
blodsugande greve. Han tog en taxi och 
åkte till ett pensionat. När de hade kom
mit fram och Drakula klivit ur, åkte 
taxin iväg igen. Det kliade i Drakulas 
tänder. Försiktigt smög han sig in i tam
buren och fortsatte tyst in i vardagsrum
met. I en gungstol satt en ensam liten 
farbror och rökte pipa. Det hade hunnit 
bli midnatt nu. Just som moraklockan 
i hallen lät sin första klang ljuda genom 
huset och en fruktansvärd blixt fyllde 
rummet med ljus, störtade Drakula fram, 
grep mannens hals och högg till, ett för
färligt skrik hördes, sen blev det tyst, 
hara ett svagt litet slurpande ljud hör
des. När Drakula druckigt sig mätt, ring
de han efter taxin och for tillbaka till 
hotellet, packade sina saker och tog tåget 
till Bromma, där han skulle ta flyget till 
England.

Kerstin Jönsson, 
åk 4

Orsa Begravningsbyrå
Tel. 400 78, 402 16

O m besörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud fö r Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan

Vi har Jolle
-  Den riktiga seglarstöveln från Finland -

Finnpers Skoaffär

Stenkul(or)
hos

Klockars
Tel. 403 20

Nytt i LEGO 
DOCKSKÅPSMÖBLER 

BARBIE ■ ALBUM

AMflERSMÄSimm o o  )

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas $3- Fönsterglas 

Inramningar
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Teckning: Maria Andersson, åk 4 Teckning: Marie Ihrén, åk 5
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FISKTJUVEN

Pappa och jag såg en mink i går. När 
vi såg minken förstod vi, varför fisken 
var borta. Men nu sitter pappa på vakt 
varje kväll. För vi vill ha bort minken, 
så att inte den tar all fisk för oss.

Mikael Forsman 
åk 3

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
M O R A , tel. 100 00

Varför inte säga JA
till något fackmannamässigt 

och bra!

Entrab Rör ab
—  Hans Rabenius —

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

Swälasgården 
790 74 SKATTUNGBYN

För
hemmet. . .

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

r  ^
Luxor

Radio ■ TV
_____________ j

Vänd Er
med förtroende till

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

NÄR JAG GICK SLALOMSKOLA

Vi höll till i Grönklitt. De som kunde 
åka lift fick gå i en annan grupp. Vi fick 
börja från första backen, alltså vi som 
inte kunde åka lift. Nästa dag fick vi 
också pröva på att åka liften. Vi åkte 
bara på lördagar och söndagar. När vi 
åkt upp första gången, åkte vi skrå ner. 
Nästa gång åkte vi plogsvängar.

Jag tycker att det är jättekul att åka 
slalom.

Pernilla Kandre, 
åk 2

OM  LONDON

Jag flög till London och Parlament 
House. Det var mycket folk. Sedan gick 
vi till Madame Tussauds vaxkabinett. 
Jag såg Pelé. Så såg jag Long John, 
Adolf Hitler och H.C Andersen.

Mats Kärn, 
åk 2

EN RESA

När jag var i Värmland på skidskolan, 
då var vi på utflykt. Jag tittade på fot
boll och en rullskidtävling. Sedan åkte 
vi tåg. Jag fick sitta framme hos föraren. 
Vi stannade bredvid järnvägen. Sedan 
gick vi till stugorna. Det var roligt.

Per Ulvenvall, 
åk 2

TO TTE OCH DÉNIS

Totte och Dénis var två boxrar. 
Dénis var svart, och Totte var brun. 
En dag, när Totte och Dénis var ute 
och gick, så kom en gammal hund gå
ende. Dénis tyckte inte om hunden och 
började att slå hunden med knytnä
varna i magen. Då slog hunden tillba
ka, och så började dom slåss. Totte 
försökte få slut på bråket, men det 
var svårt. Till slut fick han i alla fall 
slut på bråket. De båda hundarna 
skakade tass och sa: •—• God match. 
Sen gick dom hem till hunden som sa, 
att han hette Oscar och drack te.

Malin Ohlsén, 
åk 4

H ÄSTDIKT

Sandy är en ponnyhäst, 
en av de jag gillar bäst.
När jag kommer ut i hagen, 
buffar han mig i magen.

Och när vi över hinder hoppar, 
han aldrig i livet ” stoppar.”

Nu kan jag inte skriva mer, 
för Sandy står i hagen och på 
mig ser, och jag får lov att 
springa ner.

Erika Levenius, 
åk 5
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Teckning: överst: Lena Lindberg, åk 6,  o c h  u nderst: Marie-Louise Hansson, åk 1



Avdragaren BeO (Patent) 
Påpressningsdon 

Smide & Mek

Q D  CF CARLSSOfl AB
ORSA • Tel. 401 88, 419 11

F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

BECKMANS TRYCKERI AB 

Tel. 402 47

Karin Dahls 
F risérsalong

för industri, bygge och jordbruk

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

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

Byggnadsplåtslagerier samt alla 
övriga slag av plåtslageriarbe

ten utföres

GUMMI-
verkstad
•  Bilringar
•  Batterier

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

Gambia Forts, från sid. 8.

gröna, ja hela spektrat tycktes represen
terat. Då och då såg vi en apa, som kläng
de i ett träd. Några krokodilliknande va
relser dök upp i det höga gräset, en 
slags ödlor, cirka 1 m långa. De såg 
skräckinjagande ut men lär vara helt 
ofarliga. Ett par ormar ringlade över 
stigen, där vi for fram. ” En mamba,” 
tänkte jag och rös till.

Efter timmars kringfarande nådde 
vi åter havet med sin starka bränning. 
Vi kastade oss i vattnet, smutsiga och 
dammiga. Det var som att bada hemma 
i badkaret cirka +  26°. Plötsligt upp
täckte jag något som flöt omkring, det 
såg ut som en träbit. Döm om min för
våning, då jag upptäckte att det var en 
sköldpadda, som simmade fredligt vid 
sidan av mig.

Ett stadsbesök hörde också till en av 
de mer exotiska upplevelserna. Huvud
staden Banjul ligger på en ö vid Gambia- 
flodens mynning. Staden består till stör
sta delen av vad jag vill kalla plåtskjul. 
Här bor cirka 35 000 människor. De gam- 
bianska familjerna bor i så kallade ” com- 
pounds” , en inhägnad markbit på vilken 
ett flertal hus är uppförda. Själva in
hägnaden består ofta av stora plattor ko- 
rugerad plåt eller av flätad säv. Man 
lever enligt ” the extended family sys
tem” , en form av kollektiv. Ofta är det 
föräldrar, vuxna barn eller släktingar, 
som har sitt hus. Maten lagas gemensamt 
av kvinnorna, och de flesta dagliga syss
lorna fördelas på kollektivets medlem
mar.

Jag blev hembjuden till en batikkonst- 
närinna. Batiken är Gambias förnämsta 
hantverk. Damen, som vägde minst 150 
kg, var insvept i en mycket vacker blå 
batikdräkt. Hon bar sina kilon med en 
grace och en värdighet jag sällan skådat. 
Överallt i hemmet hängde de vackraste 
batiktyger, hela familjen deltog i till
verkningen. Jag blev förd till husets prakt
möbel, en röd plastsoffa samt ett vit- 
rinskåp fyllt av plastblommor. Detta stod 
i bjärt kontrast till de smakfulla tyger 
som förevisades.

Ett skolbesök hann jag också med. 
Barnen undervisades på engelska och var 
vana vid turistbesök. Man fick genast 
små vänner, som ville ha vykort från 
Sverige. Flera lärare bad om hjälp med 
att få komma till vårt land. Några tyckte 
att det var jobbigt med alla dessa nyfikna 
människorr, som störde undervisningen. 
Man kan förstå dem. Vilken svensk 
lärare skulle stå ut med att ha en massa 
turister, som stör undervisningen flera 
gånger i veckan? Många av barnen ville 
heller inte gå i skolan. Oförståndiga tu
rister stoppar slantar i fickorna på bar

nen. Det är lättare att gå och tigga än 
att gå i skolan.

Gambia bjuder resenären på oändligt 
många annorlunda upplevelser. Man hin
ner knappast fördjupa sig och smälta alla 
intryck på så kort tid. Det är ett spän
nande litet land, som man gärna vill 
återvända till.

Kerstin Ängeby Ryffé

LITE RIM

Nu är det vinter,
och skidorna slinter,
man åker skridskor på isen
och efteråt hänger sockorna på spisen.

Ibland åker jag till Bergkarlås 
och min farmor lagax köttfärssås.
De har en jättemysig bana 
där vi brukar åka kana.

Farfar och farmor har tre hundar, 
och när man ena hörnet rundar, 
då hör man deras skall, 
och snön de går på är mycket kall.

Min syster och jag brukar leka i en vrå, 
om man ska klättra där, får man nästan 

stå på tå.
I skogen finns det frusna bär, 
bananer och apelsiner växer inte här.

Snart blir det vår 
och då fyller jag år.

Annika Karlsson, 
åk 4

_____________  ORSA SK O LTID N IN G

Anlita W S -
fackmannen 

-innan något 
händer

wesströms w s
Orsa, tel. 0250/409 25 växel
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OP.SA SKOLTIDNING

Skolnytt

Det var år 1913, när det ännu fanns skolor i nästan varje by i socknen, som det 
här kortet togs utanför skolan på Heden. Svea Andersson, Lindänget, som då 
hette Svea Kratz, har skickat oss den trevliga bilden från sin skoltid.

Främre raden från vänster: Anna Dahl, Gunhild Nilsson, Emmy Hane, Vega Karls
son, Anny Karlsson, Margareta Sundström, Olga Vahlherg 
Mellanraden från vänster: Nia Liljeholm, Elin Jonsson, Svea Kratz,
Bakre raden från vänster: Ernst Dahl, Rudolf Karlsson, Olle Jonsson, Frits Karlsson, 
Sam Knorring Lärare: Teckla von Knorring

Kyrkbyns lågstadium
har som ny lågstadielärare för vårter
minen fått Kristina Blomqvist som vika
rie för tjänstlediga Margareta Back- 
Mattsson

Kyrkomusikertjänsten 
i vilken ingått fyllnadstjänstgöring på 
grundskolans högstadium kommer på be
gäran av kyrkorådet att omändras till 
fyllnadstjänstgöring inom kommunala 
musikskolan.

Musiklärare
på Orsaskolan under vårterminen är 
Erik W. Eriksson från Sågmyra.

Till ny kontorist
på Skolkontoret har på halvtid av skol
styrelsen anställts Marianne Stäring.

Vaktmästartjänsten
på deltid vid Kallmora skola blir vakant 
fr. o. m. läsåret 1976/77 och kommer 
under våren att ledigförklaras. Likaså 
blir två tjänster som skolmåltidsbiträden 
lediga vid Kyrkbyns skola.

Elevutrymmena
på Orsaskolan kommer under ett par 
kvällar i veckan att öppnas för skolans 
elever under förutsättning att kommunal
fullmäktige anslår medel till ledare.

Planeringen
för den nya skolan på skjutbaneområdet 
har kommit så långt, att både sociala 
centralnämnden och skolstyrelsen hos 
kommunalfullmäktige anhåller om att 
projektering igångsattes. Skolan planeras 
inrymma lokaler för förskola och låg- och 
mellanstadium. B).

Julpristävlingen
Det gällde, som ni kanske minns, att 

bilda ett så stort antal ord som möjligt 
av bokstäverna i ORSA SKOLTIDNING. 
Förutsättningen var att endast vanliga 
svenska ord skulle godkännas och det 
skall genast erkännas, att det inte var nå
got lätt arbete för red. att gå igenom 
svaren. Sammanlagt hade 13 lösningar

ORSA SKOLTIDNING
Nr 186 ■ 25 mars 1976 

Utgives av Orsa Lärareförening 
Ansvarig utgivare: S.-O. Bjärkmar 
Red. Christina Hjelte, tel. 412 65 

Postgirokonto 13 65 58 - 4

Prenumeratton sker genom Insättning å 
tidningens postg iro  av 10 kr. Skriv tyd lig t 
namn och adress å g irokorte ts  kupong.

sänts in, och av dessa hade tre tävlande 
bildat över 1000 ord, de övriga mellan 
omkring 100 och 700 ord var.

Efter att vi konsulterat ordböcker och 
uppslagsverk och samrått sinsemellan 
blev det en del strykningar, men någon 
förändring i den inbördes rangordningen 
blev det inte fråga om.

Största antalet ord, 1225 stycken, ha
de Maj Nordström, Täby, presterat.

Därnäst kom Lars Nyström, Orsa, med 
1055 och Karin Hedman, Rättvik, med 
1029 ord. Oscar Svensson, Orsa hade 
hittat 710 och Eva Jakobsson, Västerås, 
kom strax efter med 702 ord. V i gratu
lerar och översänder priserna.

Red.

EN SAGA OM  EN K ATT OCH 
EN MUS

Det var en gång en mus, som bodde 
i ett hål i skafferiet. Hon åt ost varenda 
dag och frun i huset märkte, att en av 
ostarna försvann. Då gick hon till sin 
man och sa: ” Nu får vi skaffa oss en 
katt.”  Så gick hon ner på torget och 
köpte en katt, som deras två barn döp
te till Misse. Så släppte de ut katten i 
köket. Natten därpå hände något spän
nande. Katten åt aldrig den lilla mu
sen, ty den tyckte inte om möss. Men 
musen flyttade bort till sin mamma 
och där dog den. Nu är sagan slut.

Maria Sjöberg, 
åk 4

V L Ä N S S P A E R B A N K E N
DALARNA
— HEMMABANKEN

NITTIO KONTOR RUNT O M  1 DALARNA

ORSA tel. 402 66. Exp.-tider månd.-fred. 9 .3 0 -1 5 .oo, torsd. även 15.oo-18.oo

Upplaga 1.650 ex. Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1975 Pris kr 2 : - .

Det var på den tiden...


