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O R S A  S K O L T ID N IN G

Möte med afrikansk ungdom av Tore Östlund
U nder en studieresa till Etiopien och 

Tanzania i höstas fick jag  också se och 
träffa samman med en del barn och 
ungdom. Några glimtar från dessa mö
ten skall jag här försöka ge.

Addis Abeba, Etiopiens huvudstad, 
gjorde ett mycket blandat intryck. Man 
förstod, a tt det råder starka sociala mot
sättningar. Det finns många rika m än
niskor, men flertalet av befolkningen, 
som uppgår till ca 750.000, lever tyd
ligen under mycket knappa omständig
heter. Det märktes också på bebyggelsen. 
Från m itt hotellrum på fjärde våning
en kunde jag se ner över ett bostads
område med ett gytter av små enkla hus 
med rostiga plåttak. Det fanns gott om 
fattiga människor i alla åldrar3 som 
vandrade omkring på gatorna. N är vi en 
dag passerade marknadsplatsen, omring
ades bussen av barn, som sträckte fram 
enkla lerkrus eller andra kramsvaror, 
som de ville sälja.

Skolväsendet är lågt utvecklat i Etio
pien. D är bor ca 26 milj. människor, 
varav 22 milj. är analfabeter: de kan 
inte läsa eller skriva. Av barnen i åldern 
7— 12 år får endast 10°/o undervisning 
och av 13— 14-åringarna bara 2,5 °/o. 
Den evangeliska Mekane Yesus-kyrkan, 
som stöds bl. a. av Svenska kyrkans mis
sion, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 
och Lutherhjälpen i Sverige, har star
ta t över 1000 läskunnighetsskolor. Vux
enundervisning bedrivs också i viss om
fattning. En del av ansvaret för den har 
kyrkorna i landet tagit på sig.

Jag  hade tillfälle a tt besöka ett gym
nasium och lärarseminarium i staden 
Debre Zeit, 5 mil söder om huvudsta
den. D et drivs också av Mekane Yesus- 
kyrkan. Sedan starten 1956 har ca 500 
elever gått u t från gymnasiet och om
kring 60 fått lärarutbildning. I kollegiet 
fanns en svensk kvinnlig och en norsk 
m anlig lärare.

N u  kommer våren  —  

då behövs

Solglasögon
med Polaroid eller optiska glas. 
N ya piffiga modeller-

(TZiek. ^öliotby cÅrB
UR • O P T IK  • G U L D  

Tel. 400 90
Av socialstyrelsen leg. optiker

Strax utanför Addis Abeba har kyrkan 
en förskola, där 400 barn tas om hand. 
Lokalerna var mycket enkla, och det 
syntes på barnens klädsel, a tt de kom 
från fattiga hem. Men de såg glada och 
pigga ut och samlades nyfiket kring de 
långväga gästerna, som visserligen inte 
kunde språka med dem men som gärna 
ville ta  bilder för a tt bevara minnet av 
dem.

*

I staden Bukoba i nordvästra Tan
zania bodde jag och de flesta av mina 
reskamrater på kyrkans ungdomsgård. 
Den står öppen för all ungdom, oavsett 
ras och religion. Förutom afrikaner finns 
här ganska många indier. Av landets 
befolkning uppges 4,5 milj. vara kristna 
och 3 milj. muhammedaner, medan 4,5 
milj. håller fast vid traditionell afrikansk 
religion. Kyrkan satsar målmedvetet på 
ungdomsarbete. Det är mycket viktigt 
i ett land, där hälften av befolkningen 
är under 18 år. Omkring 10.000 barn 
går i de 230 söndagsskolorna i nord
västra stiftet av den evangelisk-lutherska 
kyrkan, som vi gästade. Stiftets ung- 
domsrörelse heter ”Omushubiro” . Det 
betyder ” Hoppet” och är ett ord på 
haya-språket, som talas i den här delen 
av Tanzania. På swahili, som jämte 
engelska är landets officiella språk, kal
las ungdomsrörelsen ”U m oja wa vijana” 
—  ”Enhet av ungdom” . M er än 5000 
ungdomar tillhör de omkring 100 ung
domsgrupper, som samlas varje vecka. 
Åtskilliga av dessa barn och ungdomar 
kommer från icke kristna hem.

Personligen träffade jag endast några 
få ungdomar. Särskilt roligt tyckte jag 
det var a tt bli bekant med en ung man 
vid namn Gideon Lutambika, som just 
förberedde sig a tt resa till D alarna. Han 
finns nu här sedan ett par m ånader och 
håller som bäst på a tt lära sig svenska.

Eftr.
Tel. 400 25, 402 55

har allt N i v ill ha i mat
väg och delikatesser

— Grillade revbensspjäll —

H an skall hjälpa till med ungdomsarbe
tet i Vikmanshyttan under ett år. Vi 
hoppas, a tt han också får tillfälle a tt 
hälsa på oss i Orsa.

En svensk ungdomssekreterare, Anna- 
Stina Persson, som arbetar i Bukoba- 
stiftet, berättade, att en gång om året 
anordnas en ungdomsdag för hela stiftet 
under mottot ”Ungdomen och Bisko
pen” . Den samlar omkring 4000 delta
gare, som får häm ta uppbyggelse och 
inspiration i gudstjänster och samvaro 
med varandra och med stiftets unge, 
duglige biskop, Josiah Kibira. Inte mind
re än 16 körer från olika delar av 
stiftet medverkade vid denna ungdoms
dag i höstas. För att utspisa denna sto
ra skara fick man slakta två kor och 
koka 600 kg ris i jättestora grytor, som 
man fått låna från den närbelägna mos
kén.

Analfabetismen är stor också i T an
zania. Bland folk över 15 år uppges den 
vara högre än 80 °/o. Endast hälften av 
skolmogna barn kan få börja skolan. 
Stora ansträngningar görs dock för att 
förbättra förhållandena, både från re
geringens sida och från olika kyrkor. 
Jag minns särskilt ett besök vid en gym
nasieskola, som ligger på  en höjd ovan
för Bukoba med en vacker utsikt över 
Viktoriasjön. Bland lärarna där fanns 
Per Larsson, som tidigare verkat som 
präst i Ludvika. I den här skolan spe
cialiserar man sig på jordbruksunder- 
visning. En tredjedel av tiden ägnas åt 
sådana praktiska ämnen som djurskötsel, 
fruktodling och arbete i plantskolor. N är 
eleverna gått färdigt skolan, skall de 
kunna tjänstgöra som instruktörer i de 
kooperativa byar —  ”ujam aa-byar” —  
som nu organiseras överallt i landet för 
a tt hjälpa människorna att bättre u t
nyttja jorden, som 9 5 %  av befolkning
en lever av.

Varför inte säga JA
till något fackmannamässigt 

och bra!

Entrab Rör a b
— Hans Rahenius —

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

Swälasgården 
790 74 SKATTUNGBYN
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De här barnen går 
i en av kyrkans 
över 1000 läs- 
kunnighetsskolor. 
Här har de just 
fått sina första 
böcker. För några 
av dem är det den 
allra första kon
takten med böcker 
över huvud taget.

D et betygades, a tt de ungdomar, som 
får möjlighet a tt gå i en högre skola, 
betraktar detta som en stor förmån. 
Skolk och diciplinproblem är därför ock
så helt okända företeelser. På en tavla 
i den här skolan fanns ett utdrag ur ett 
tal av landets president, Julius Nyerere, 
som visar vad Tanzania väntar sig av 
skolungdomen. Jag  citerar orden på 
engelska som en nyttig språkövning för 
Orsa Skoltidnings läsare:

”Those who receive this privilege, there- 
fore, have a duty to repay the sacrifice, 
which others have made. They are like 
the man who has been given all the food 
available in a starving village in order 
that he might have strength to bring

supplies back from a distant place. I f  
he takes this food and does not bring 
help to his brothers, he is a traitor. Si- 
milary, if any of the young men and 
women who are given an education by 
the people of this Republic adopt atti- 
tudes of superiority, or fail to use their 
knowledge to help the development of 
this country, then they are betraying 
our Union.”

(De som tar emot denna förmån har 
därför en plikt a tt återbetala de offer, 
som andra har gjort. De är lik den man, 
som fått all tillgänglig föda i en sväl
tande by för a tt han må ha kraft att 
skaffa dit förråd från en avlägsen plats. 
Om han tar emot denna föda men inte

bringar hjälp till sina bröder, är han en 
förrädare. Likaså, om någon av de unga 
män eller kvinnor, som får utbildning 
genom folket i denna Republik, intar en 
hållning av överlägsenhet eller försum
mar a tt använda sin kunskap för a tt 
hjälpa till a tt utveckla detta land, så 
förråder de vår Union.” )

E tt trevligt minne har jag också från 
besöket på Ntoma hemtekniska skola, 
där 60 flickor undervisas i två årskur
ser. Vi bjöds på kaffe i deras matsal, 
och flickorna ställde upp sig och hälsa
de oss med en sång, som visst var dik
tad och komponerad för detta tillfälle. 
Den började med ordet ”Karibuni” —  
”Välkomna!” Rektorn, Judes Kamala, 
överraskade oss med att tala god svenska. 
Hon har gått ett år på folkhögskola i 
Hjo och deltagit i ungdomsarbetet i 
Skara stift. Nu berättade hon om sin 
skola, där flickorna får undervisning i 
matlagning, sömnad och jordbruk men 
också får en kristen fostran, där bibel
kunskap ingår som en viktig del.

På samma ställe fanns ett barnhem, 
som förestods av en svensk diakonissa, 
M argareta Danell. H är ta r  man hand 
om sådana barn, som förlorat sin mor 
vid födelsen eller strax efteråt. De får 
stanna ett par år på barnhemmet, tills 
fadern eller andra släktingar kan ta an 
svar för dem. Bilden av dessa rara småt
tingar, som såg så glada och goda u t, 
får bilda slutvinjett på dessa minnen 
av m itt möte med det unga Afrika.

Tore Östlund
Foto: Kyrkans internationella AV-tjänst
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Nya vårmouet 
just inkommet. . .
Stor sortering i klänningar och 
blusar. Billiga strum pbyxor.

DAHLS EFTR.
Tel. 401 91

Stenkul(or)
hos

”KLOCKARS”
Tel. 40J 20

NYTT i LEGO 
DOCKSKÅPSMÖBLER

BARBIE • ALBUM

Betala bara 
för finesser som 

du har verklig 
nytta av!

★

Dom nya 
tvättautomaterna 

från

Zanussi
★

Järnbirger AB
Tel. 409 00 

Orsa

Egen service

Skidtävlingarna
för eleverna på låg- och mellanstadierna 
gick i år av stapeln i Hansjö respektive 
Skattungbyn. H är följer namnen på de 
tre främsta i varje grupp och vi börjar 
med Slipstensloppet.

Pojkar 750 m
1 Magnus Fläck 3,25. 2 Per-Erik Mång- 
sén 3,49. 2 Roger Wallberg 3,49

Pojkar 1,25 km
1 Roland Erkapers 5,56. 2 Lars Eriksson 
6,18. 3 Göran Björkkvist 6,36

Pojkar 2,5 km
1 Lars-Göran Dahl 12,06. 2 Mikael Borg 
12,59. 3 Hans-Erik West 13,19

Flickor 750 m
1 K atarina Johansson 3,52. 2 Theres 
Larsson 4,14. 3 Ingegerd Lovar 4,18

Flickor 1,25 km
1 M aria Fläck 6,19. 2 Christina Geger- 
felt 7,28. 3 Lista Thuresson 7,48

Flickor 2,5 km
1 Lisbeth Bengtsson 13,10. 2 Ing-M arie 
Larsson 14,27. 3 Eva Staffas 14,39

*

I Hansjö-tävlingen fick prislistan 
följande utseende.

Flickor åk 1
1 Anette Köpman H a 3,13. 2 K arin Eld 
St 3.45. 3 Annica Gilius Di 3,53

Åk 1 pojkar
1 Per Ulvenvall T r 3,15. 2 Patrik Hans
son Di 3,24. 3 Roger Berg Ky b 3,29

Flickor åk 2
1 M arit Lindberg Di 3,52. 2 Eva Hille 
K yB  3,55. 3 Camilla Herman St 3,59

Åk 2 pojkar
1 Håkan Östling Di 3.02. 2 Roger Ols
son T r 3.21. 3 Glenn Dahl Ky b 3.23

Flickor åk 3
1 Helena Levenius H a 8,11. 2 Madeleine 
Hansson St 8.31. 3 Anna-Lena Jacks- 
son H a 8.36

Pojkar åk 3
1 Hans Tomth K yA  8.25. 2 Peter Krats 
Di B 8,43. 3 MatsHanser D i B 9,17

Flickor åk 4
1 Erika Levenius Di A 8,05. 2 Susanne 
Balter Di B 9,54. 3 K arina Dahlber? 
Di A 10,15.

Pojkar åk 4
1 Torbjörn Södersten Di a 7,03. 2 Hans 
M årts H a 7.30. 3 Nils Anders Svensson 
H a 7.42

Flickor åk 5
1 Pernilla Rosensson H a 20,36. 2 Anna- 
Lena Berglund Di 21,21. 3 M arita Fri
berg Di 21.44.

Pojkar åk 5
1 Jan  Erik Köpman H a 15,43. 2 Anders 
Östlind Ky a 16,09. 3 Mikael Köhler 
Di 16,13

Flickor åk 6
1 K arin Andersson H a 16,54. 2 Annika 
Storm Di 18.27. 3 Monika Spännar Ha 
20,12

Pojkar åk 6
1 Per Riis H a 14,48. 2 Roger Tylén H a 
15,52. 3 O la Granholm D i 16,17

ÅK 6 STACKMORA
Bakre raden från vänster: Håkan Sinders, Anna-Lena Gisslar, Maria Britte, Jan- 
Anders Ernlund, Erik Hinders.
Främre raden fr. vänster: Hans Enmalm, Ulla-Greta Nyman, Morgan Sjögren, Per 
Liljedahl, Rose-Marie Johnsson. Lärare: K jell Enmalm.
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Orsa-elever i TV av Um

Eleverna från Skattungbyns skola tillsammans med Tommy Körberg. Foto: Anders Hanser.

Den femte och sjätte februari i år 
blev oförglömliga dagar för årskurserna 
5 och 6 i Skattungbyns skola. D å be
fann sig nämligen eleverna i Stockholm 
för a tt medverka vid en TV-inspelning 
av musikprogrammet Kika Digga Ding. 
Sveriges Radio bjöd rundhänt på resa, 
lunch, logi och frukost på sängen, vilket 
begränsade elevernas egna utgifter till 
ett minimum. Programinspelningen före
gicks av ett besök i Orsa av ett filmteam 
under ledning av Anders Hanser (produ
cent med Orsa-förankring), som filmade

spelmän och folkdansare samt natursce
nerier från bygden. I  TV-programmet 
sjunger eleverna V årvindar friska på 
orsa-mål, den lille glade spelmannen 
Kalle Moraeus spelar fiol, Pelle Jakobs
son trakterar kohorn, näverlur och spilå- 
pipa och Hanser Lina Göransson 
kular en egen vallat. Programmet har 
redan sänts som skol-TV vid tre till
fällen, men kan också förhoppningsvis 
dyka upp bland eftermiddagsprogram- 
men under hösten.

Um

gor, medan de övriga handlade om lite 
allt möjligt. Ingen i vår klass hade väl 
några större förhoppningar om a tt få 
komma med bland de å tta  klasser, som 
Sveriges Radio efter rättning skulle ta 
ut. Men den 10 februari ringde de från 
Sveriges Radio i Göteborg och medde
lade a tt klass 5 i Digerbergets skola 
hade kvalificerat sig till TV-tävlingen. 
De tre i klassen som uppnådde högsta 
poäng och således får vara med och täv
la är Mikael Köhler, Lars Moraeus och 
Thomas Ivares. Reserv är Mats Lind. Vi 
blev förstås rysligt glada över m eddelan
det. Men nog pirrade det i magen alltid, 
och inte blev väl den kommande n a tt
sömnen så bra heller. Nu får vi i alla fall 
resa till Göteborg den 28 mars och möta 
en femteklass från Bollnäs. Det skall bli 
spännande.

För den här tävlingen har Sveriges 
Radio delat in landet i fyra regioner: 
Norr, väster, öster och söder. K oppar
bergs län hör till norr. Två lag från 
varje region har tagits ut, och dessa mö
ter varandra i de fyra första omgångar
na, kvartsfinalerna. Första tävlingen går 
i TV  2 fredagen den 7 mars. De övriga 
går sedan den 14, 21 och 28 mars. Dc 
segrande lagen går därefter till semifi
naler. Programledare för tävlingen är 
Berndt Friberg och domare är Lennart 
Edberg.

Fina priser delas u t också. 1 :a pris är 
15 000 kr, 2:a är 10 000 kr, 3:e är 
7 500 kr och 4:e är 5 000 kr. Dessa pri
ser går förstås till hela klassen och skall 
användas till resor.

Nu hoppas vi, a tt ni som titta r på 
oss den 28 mars håller tum marna or
dentligt.

Mikael, Lars, Thomas och M ats

Fr. v. Mikael Köhler, Lars Moraus, Thomas Ivares och Mats Lind, som skall representera 
Digerbergsskolan i TV-programmet “Vi i 5:an” den 28 mars.

Tisdagen den 14 januari ägde en ut- 
tagningstävling till TV-f rågeprogram
met ” Vi i 5:an” rum. Det gällde då för 
landets femteklassare a tt på en tipsku

pong svara på 25 frågor på ungefär 25 
minuter. Frågorna lästes upp i radio, 
och var omväxlande lä tta  och svåra. 
Åtta av frågorna var rena kunskapsfrå-

*

PÅSKEN

Jag  tycker det är roligt, när det är 
påsk. Då får man vara påskgumma. 
Förra året fick vi många gotter. Jag  
och min kompis Mats delade på det. 
Jag  hoppas, a tt det blir lika roligt i år 
som förra året.

M ikael Olsson, 
åk 3

PÅ SK H ISTO RIA

Det var en gång en elak gammal häxa, 
som bara glömde bort saker och ting. 
En gång hade hon tagit ett lamm och 
en ko på en bondgård. Hon tänkte ha 
dem till middag, men det glömde hon 
bort. Så gick hon och lämnade tillbaka 
kon och lammet.

Susanne Persson, 
åk 3
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Toyota
Alfa-Romeo

Alltid
bra, begagnade 

bilar 
i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 404 57, 407 20

Plastmattor
70 cm bred. 15:-/met. 

N Y H E T !

Korkmattor
29:50 /  met. Extraerbjudande!

— Den färgglada butiken —

Efter några veckors 
byggande är vi nu 
färdiga
att hälsa Er välkomna till 
en nyrenoverad och större 
lokal.
Vi tror inte N i skall behöva 
åka till de större orterna för att 
handla kläder — v i  har det 
mesta av det bästa.

Urval - Kvalité - Service

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Anna Keding 
Till Minnet av Ragnhild Garby f. Grindal

Hösten 1903 började fyra små för
väntansfulla flickor sin skolgång i första 
klassen i Holens småskola, som det hette 
på den tiden. Det var många pojkar i 
klassen, men vi fyra flickor slöt oss till
sammans från första stund och blev 
vänner för många år framåt. D et var 
Ulas Anna från Vångsgärde, Kerstin 
Bruksner från Holen, Anna Julia Löf fr. 
Lunden och Ragnhild Grindal från Lind- 
änget.

Jag minns denna vänskap från små
skolan som en betydelsefull period i mitt 
liv. D et var första gången jag  fick vän
ner utanför syskonkretsen. O ch så hade 
vi en idol gemensam, vår första lära
rinna Olivia Lundvik, som var så söt 
och vacker i sin sammetsblus med små 
vita prickar och en fin spetshalsduk 
kring halsen.

V åra skolvägar skildes tidigt, mina 
syskon och jag kom till Torrvåls folk
skola, de andra skolkamraterna till K år
gärde. Vi höll dock kontakten med va
randra så gott vi kunde. Två av de fyra 
gick tidigt bort, Kerstin och Anna Julia. 
Ulas Anna och jag råkades av och till, 
men på 20-talet kom vi a tt under ett 
par år träffas nästan dagligen. Jag  tjänst
gjorde som lärare vid K årgärde folk
skola och Anna hade flyttat in i lärar
bostaden som maka åt Ernst Keding.

Jag minns henne så väl från den tiden;

glad, gästfri och vacker med sitt ljusa 
hår och sin friska hy, alltid sysselsatt 
med arbete ute eller inne, alltid färdig 
att hjälpa och uppm untra, där det be
hövdes. Hon älskade att dansa och från 
de gånger vi tillsammans firade mid
sommar kring majstången i Holen kan 
jag ännu se henne framför mig.

Åren gick. Jag lämnade m itt barn
domshem och mina besök i Orsa blev 
färre och kortare. Men ett besök hos 
Anna Keding var alltid en angelägen 
punkt på programmet. Sista gången var 
sommaren i förfjol. Jag hade mycket ont 
om tid  den gången. Jag  skulle hälsa på 
Bäck-Kisti i Vångsgärde. Jag hade vid 
en USA-resa varit på besök hos hennes 
yngre syster och vi hade mycket a tt tala 
om. På återvägen från Vångsgärde gick 
jag upp till Anna på några minuter.

Det var en underbar eftermiddag. So
len stod på nedgång, sjön låg spegel
blänk och luften var full av alla som- 
marns dofter. Tiden blev så kort, jag 
måste snart gå. Anna följde mig u t på 
gården för a tt säga adjö.

D är stod vi, två gamla kvinnor, vi 
höll varandras händer och såg u t över 
vår barndoms landskap: Orsasjön med 
holmarna, Våmhus och Elfdalsbergen på 
andra sidan. Och vi lovade varandra, 
a tt nästa gång vi träffades skulle vi ha 
god tid a tt tala om allt gammalt och 
att minnas.

Det blev inte så.

Ragnhild Garby f. Grindal

Åk 6
DIGERBERGET.

Bakre raden fr. v. 
Per- Jonas Jugås, 
Kenth Käck, Hans 
Erik Kans, Lars 
Hanses.
Mellanraden fr. v. 
Björn de Vreeze, 
Ola Granholm, 
Mats Loflers, Jan 
Schneider, Mats 
Lusth.
Främre raden fr. v. 
Annika Storm, 
Anita Norman, 
Anna Broberg, 
Ingela Westergaard 
Birgitte Gunnars. 
Lärare: Sven Lilja.
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Det var på den tiden... 
— UR LASSAR HANS DAGBOK — av Erik Lassar

Min farbror Lassar Hans Hansson var 
född år 1870. H an drabbades i 4— 5-års- 
åldern av en sjukdom, som gjorde båda 
benen förlamade för all framtid. Vi låter 
honom själv berätta:

”Sen dess har jag fått gå knävägen. 
Till närmaste läkare var det 2 mil, och 
dit for mina föräldrar med mig flera 
gånger. Läkaren förklarade, a tt det var 
”riset” ( =  engelska sjukan) och ordine
rade olika smörjelser varje gång. När 
ingenting hjälpte, började min mormor, 
född 1816, och hennes syster anlita alla 
möjliga kloka gubbar och gummor.

Sålunda minns jag, a tt min fader en 
gång var till en sån gumma i Rättvik. 
Hon sade, a tt jag  var ”förgjord” . Hon 
lade mig på en soffa, smälte bly i en 
panna och hällde det i en vattenfylld 
skopa, som stod på m itt bröst. Hon bröt 
också sönder några synålar över m itt 
huvud. U nder tiden skulle jag se gum
man i ansiktet.

Jag  minns, a tt hon såg u t som en 
häxa, och jag sade: Twi uko ljot keling! 
(Tvi sån ful käring!)

Sedan besökte de olika kvacksalvare 
i både Rättvik, M ora och Älvdalen, men 
ingenting hjälpte.

En sommar var jag hos mormor i fä
bodarna, och där blev jag föremål för 
alla möjliga experiment. Det blev k as ta t’ 
för mig i korsvägar på torsdagsnätter. 
Jag blev dragen under rötterna på en 
gammal tall, varje gång från samma

Lassar Hans på sin trehjuling

håll och motsols, ty jag var jo rd h an 
den’. En gång lindade de en becktråd 
kring halsen på mig. Jag  måste gå med 
tråden omkring halsen i flera dagar.

M ina föräldrar voro m era upplysta 
och trodde ej på sådant skrock. Det var 
nog barnförlamning jag haft, men ingen 
visste om denna sjukdom på den tiden.”

Lassar Hans blev en begåvad och hän
dig karl. H an byggde fiol och gjorde 
sigill, gjorde lyktor och lampor, lagade 
silvertumlare och andra saker. M ed nå
gon hjälp av uppfinnarsnillet Tim ander 
gjorde han sig en 3-hjulig cykel, som 
han kunde veva sig fram med. D et finns 
säkert många orsabor, som ännu minns 
honom på sin kärra. H an dog år 1938.

Det här blev en lång inledning till 
Lassar Hans dagbok, som han noggrant 
förde dag för dag en tid under sin ung
dom. Följande utdrag är från ”Dagbok 
för år 1893” . (För a tt icke orsamåls- 
kunniga ska förstå, har vissa dialektord 
översatts, t. ex. ackat =  hackat, hekter 
=  häkten m. fl. V idare har gammel- 
stavningen ändrats för a tt underlätta 
sättarens arbete.)

Januari. Måndag 16. Kölden är lika 
i dag också. I  dag har det varit husför
hör, som hölls hos O llar Anders av kom
minister Carlsson. Jag fick läsa 2 bibel
verser Luk. 11:9— 10. Efter förhörets 
slut höll han en dundrande predikan, 
ropade och såg barsk ut, så han tänkte 
visst skrämma djävulen ur våra synda
kroppar. H an både knöt händerna och 
ropade som en kommenderande officer. 
H an tycktes ha glömt orden: Lären av 
mig, ty jag är mild och ödmjuk av hjär
tat.

Tisdag 17. Samma skarpa köld 30—  
35 grader. Jag lappade några kläder åt 
mig, hackade ris och högg ved. Om af
tonen var jag till Mickelvål på  bön . . 
Efter gudstjänstens slut var jag inne i 
kammaren hos skollär. P. A. Andersson. 
K ullorna från Orsbleck och några från 
Mickelvål voro där också. Andersson 
bjöd på karameller samt läste några styc
ken ur Fänrik Ståls sägner för oss. Så 
pratade vi och skämtade med varandra 
till kl. 10, då vi gingo hem.

Mars. Onsdag 1. Vackert väder, 5 
grader varmt. Jag gjorde häkten, hac- 

Forts. å sid. 11.

Till Eder tjänst i 
Ho len och Mässbacken!

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

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

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

Armbandsur
Solglasögon
Urmakare

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

Radiator-TERMOSTAT
Ekonomisk värmekomfort. Prisbillig. 
5-års garanti.

NILSONS VVS AB
0210 I 400 31

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Telefon 402 08
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ORSA SKOLTIDNING

Orsa Trafikskola
— Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

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

Denim-jeans, 
Lee, Petroff, 
Silverdoläar
i flera modelier

Storlekar från 155 c-long 
även D 155 - D 185

Vårens nya

Mode-byxor
nu inkomna i nya 

färger

Ekipera med kva lité

Jbu j. Åakssons
TEL. 40021  O  P fl A

ÅK 6 A KYRKBYN
Bakre raden jr. v. Ulrika Bengtsdotter, Ann-Marie Erkapers, Karin Jagas, Anna 
Leksell, Marina Jansson, Lena Jäderbrink, Birgitta Långh, Marie Andersson. 
Främre raden jr. v. Ann-Loise Asp, Anders Hansson, Ola Rehn, Peter Karner, 
Mikael Semneby, Mikael Matsson, Torbjörn Holmström, Christina Sandberg.

Lärare: Gustav Montelius

AK 6 B KYRKBYN
Bakre raden jr. v.: Carina Eiritz, Christine Persson, Karin Frisk, K im  Wikström, 
Lena Eriksson, Christina Näsström, Ingela Andersson, Sven-Åke Gölén.
Främre raden jr. v.: Anna-Kari Gustavsson, Marita Bäckman, Lena Löfqvist, 
Anr.elie Hansson, Lars Erik Dölfors, Lars Stegervall, Göran Lindgren.

Lärare: Arne Svadling

V Ä L K O M N A  T IL L

OK
Öppet
Vardagar 7.oo — 22.oo 
Helgdagar 8.oo — 22.oo

ORSA • Tel. 40208
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SPO RTLOV ET.

N är vi var uppe i Grövelsjön, då träf
fade jag  Fredrik, och vi åkte till en lavin. 
Fredrik hoppade ner från lavinen, men 
jag  vågade inte först. M en när han hade 
hoppat några gånger, såg det inte så 
farligt ut, så jag gick upp och hoppade 
jag  med. Första gången var det otäckt, 
men sedan var det ingen konst.

Nästa dag fyllde jag åtta  år. Jag  bjöd 
Fredrik, därför a tt jag kände ingen mer 
i Grövelsjön. N är vi kom hem till Orsa, 
lekte vi igen.

Jan Mohlin, 
åk 2

SK ID U T FLY K T  T IL L  FRYKSÅS

Tisdagen den 11 februari 1975 åkte vi 
buss till Fryksås. Först åkte jag  spår. 
M en när jag kommit nog långt, började 
jag bli rädd och trodde, a tt jag hade 
åkt vilse i fryksåsskogarna. D å jag  var 
som mest rädd, kom fröken bakom mig. 
D å suckade jag  av lättnad. Sen måste 
jag leta efter de andra. Som tu r var 
hittade jag dem. Sen åkte jag hem och 
åt frukost. D å gick min termos sönder. 
Sen åkte vi hem.

A nna Uhlén, 
åk 2

SK ID U TFLY K T

Tisdagen den 11 februari 1975 läste 
vi Expressen. På sista sidan så läste vi 
a tt det fanns sjörövare uppe i bergen, 
och vi hörde a tt det var några som 
sjöng på en sjörövarsång. Vi blev rädda 
och gjorde ett lappkast, men när vi hade 
vänt så såg vi a tt vi var omringade och 
vi blev slavar.

Per Sjöström, 
åk 2

KALLE PÅ PROM ENAD

Kalle gick u t på promenad i skogen. 
Det växte små granar intill vägen, men 
när han kom djupt in  i skogen, blev 
granarna högre och högre. N är han 
skulle gå hem, hittade han inte hem. 
H an hade gått vilse, och hur än han 
gjorde, hittade han inte hem. Så såg 
han en sten. Bakom stenen kom det fram 
en tomtepojke, som hjälpte honom hem.

Kalle blev så glad, så glad.

Hans Sinders, 
åk 2

H UN DEN, SOM DRÖ M D E A TT 
HAN VAR EN HÄST

D et var en gång en hund, som drömde 
a tt han var en häst. H an drömde att 
han sprang på en äng med blommor och 
fjärilar och bin och fåglar. Sen vaknade 
han och såg a tt det var lill-matte som 
väckt honom. Hon ville gå u t med ho
nom. H an gick väl med då, men han 
tänkte bara på drömmen.

Hillevi Andersson, 
åk 3

Teckning: Sven Hinders, 
åk 2

ORSA SKOLTIDNING

För
hemmet!

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

r ^

Luxor
Radio ■ TV__________ J

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns Elaffär
Orsa
Tel. 401 50, bostad 40203, 421 20

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

9

När vi sitta i vår 
bänk. . .

Teckning: Anders Rosenquist, 
åk 2

Teckning: Ann-Britt L ind, 
åk 9



ORSA SKOLTIDNING

Orsa Gymnasieskola - 
Kommunala vuxenutbildningen
planerar följande kostnadsfria utbildningar på dagtid 
under läsåret 1975/ 1976.

HELTIDSKURSER ELLER ÄMNESKURSER

1- årig Grundskoleutbildning
2- årig Grundskoleutbildning
2-årig Speciell grundskoleutbildning för synskadade, hörselskadade och rörelse

hindrade kursdeltagare.
2-årig Social linje 
2-årig Ekonomisk linje

x) 1-årig Kvalificerad kontorsteknisk utbildning
1-årig Speciell kontorskurs för synskadade, hörselskadade och rörelsehindrade 

kursdeltagare.
1-terminskurs i Sömnad med fackteckning 
1-terminskurs i Vävning med fackteckning 
1-terminskurs för Läkarsekreterare 

x) 1-terminskurs i Kontorsteknisk utbildning

x) gren för maskinskrivning och sekreterarkunskap 
gren för företagsekonomi

Utbildningen står öppen för alla intresserade oavsett bostadsort och kommuntillhö
righet.

Prospekt och ansökningsblanketter kan erhållas från Orsa gymnasieskolas exp-
tfn 0250/402 72,404 60 skol- och kommunalkontor, bibliotek eller närmaste arbetsför-
medling.

Skolans expedition är öppen varje dag måndag—fredag klockan 08.00—17.00.
Ring eller besök oss. Vår exp. en servicecentral.

Ansökan skall vara Intagningsnämnden för Kommunala Vuxenutbildningen,
Orsa gymnasieskola, 794 00 ORSA, tillhanda senast den 1 juli 1975. Även senare om 
plats finns på kursen.

Rektor
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O R S A  S K O L T ID N IN G

STOCKHOLM SRESAN

U pp klockan halv sex. N är vi kommit 
nästan fram till vägen, dit bussen ska 
komma, kom pappa på a tt vi hade glömt 
fiolen. D et var inget annat a tt göra än 
a tt springa hem igen. Så kom bussen. 
V i skulle egentligen försöka vara tysta 
och sova, men det tror jag ingen kunde. 
M an hade ju  så mycket a tt p rata  om. 
V i stannade på ett ställe hitom Sala, 
som hette Silvköparen. D är fick vi äta 
vår matsäck.

Så började vi närm a oss Stockholm. Vi 
frågade en vakt var Studio H  låg. Nu 
först började det kännas som man hada 
en svärm med fjärilar i maggropen. 
N är vi kommit in, .kom en studiovär
dinna och tog emot oss. Hon visade 
var vi skulle hänga av oss kläderna, och 
var toaletterna var någonstans. Så fick 
vi gå till en matsal. (Klockan var 12). 
V i fick köttbullar, potatis och mjölk. 
T ill efterrätt fick vi apelsiner. Sedan 
gick vi till e tt rum  med en massa my
siga fåtöljer och bord. Vi tog några kort 
och var nervösa för resten (i alla fall 
jag ). Så kom producenten och talade om 
vad vi skulle göra, och a tt programmet 
hette Kika D igga Ding. (Fast det visste 
vi förstås förut). Därefter gick vi in i 
Studio H. V i fick lov a tt ta  av oss skor
na, och så gick vi och satte oss. M an 
fick sitta på ”hyllor” och på en ”kub” 
som låg bredvid orkestern. Så fick vi 
öva. Sedan gå u t igen medan dom grej- 
ade med lamporna. Så fick vi gå in och 
spela in en bit, och så där fick vi hålla 
på. D et var ganska varm t och ganska 
jobbigt a tt sitta där inne från klockan 
e tt till klockan sex.

Äntligen gick vi u t och väntade på 
bussen. Oj, jag  har visst glömt a tt tala 
om vad han hette som körde bussen. 
H an hette i alla fall Stefan och var 
jättebussig! Så kom bussen och häm 
tade oss. Vi åkte igenom stan en bit 
och kom till hotell Berna, som låg vid 
Upplandsgatan 13 B. N är m an hade 
stånkat uppför en trappa, så nog fanns 
det en till bakom nästa krök! Pust, stånk, 
stön! Jag, Ingela, Ing-M arie och Åsa 
låg i samma rum. Vi kunde ju  inte gå 
och lägga oss klockan sju, så vi gick ut 
med magistern och pappa Pelle (han 
medverkade i TV -program m et). V i gick 
till en liten kiosk en bit bort. D et var 
ganska mysigt med alla husen och lju
sen och bilarna runt omkring en.

Så gick vi hem igen. Alla sprang om
kring med tandborstar och tidningar i 
högsta hugg. (I pyjamasar också). Alla 
skulle låna tidningar av varandra, så det 
dröjde nog ett tag, innan det blev tyst 
överallt. Hum, hum. Jag vaknade mitt 
i natten av a tt Immi låg och kramade 
mig i sömnen.

é "

ti

I  TV-studion.

Per Kusen, åk 6.

På morgonen fick vi te, rostat bröd, 
ost och marmelad. D et var jättemums! 
Så packade vi alla våra pinaler och gick 
u t i farstun för a tt vänta på magistern.

Stefan åkte run t med oss i bussen i 
stan och berättade om en massa saker. 
Sedan åkte vi till Wasa! N är vi kom in 
stod det på en skylt: Varning! Trappor
na är hala! eller något sånt. Och det 
var dom också. Jag fick nästan svindel 
av a tt titta  ner där, och jag  fick ännu 
mer svindel, när vi kom ända upp. Nå
gon råkade knuffa till Per-Axel, så han 
tappade ner en blixt till kameran. Jag 
var jätterädd och trodde nästan, att 
han hoppade ner själv!

Guiden berättade om skeppet och 
visade vad dom olika delarna var. Sedan 
gick vi till de två museerna och tittade. 
N är vi titta t klart, gick vi till bussen 
och åkte till slottet. Vi tittade på Skatt
kammaren. Det fanns en massa kronor 
och grejor. M an fick inte ta  kort där 
inne, men man fick köpa vykort om man 
ville.

Så åkte vi med bussen igen. Nu åkte 
vi till en tunnelbanestation! V i fick åka 
tunnelbana till Hötorget, där vi fick 
gå i affärer. Vi var på  ett jättestort 
varuhus, som hette PUB. D et var sju 
våningar högt, och ändå var det två hus.

Jag, Ingela och Kalle åkte rulltrappor 
upp, men jag hann inte köpa någonting, 
förrän det var tid a tt åka ner igen.

Så gick vi till N orra Bantorget och 
åt på ett ställe, som hette Rundan. 
Nästan alla beställde korv och pommes 
frites, så man tyckte nästan synd om 
de stackars kockarna. D et fanns spel
autom ater där, men m an måste vara 
minst 15 år innan man fick spela på 
dom, och det var mångas stora sorg. 
Slutligen gick vi på en ”kiosktur” igen 
innan vi gick till bussen. O ch så började 
den långa resan hem igen. Det enda vi 
hade glömt i Stockholm var en mössa, 
ett örhänge och ett par vantar.

Lena Jakobsson 
åk 6

Teckning: ”Amerikanare” av 
Mats Lusth, 

åk 6

Stackmora Blommor i Orsa AB
Tel. 418 40, bost. 443 66

Snittblommor • Krukväxter • Binderier

B E N G T S S O N S  B E G R A V N IN G S B Y R Å ,  SBF, tel.
Ombesörjer allt inom branschen

Vi har STAR
-  Den riktiga seglarstöveln från Finland -

Finnpers Skoaffär

interflora

418 40
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Teckning: I  TV-studion av 
Per Kusen, åk 6

Teckning: Pia Eklind, 
åk 3



ORSA SK O LTID N IN G

PU TT E , M IN  LILLA  KALV

Putte är en svart-vit kalv.
N är han föddes, benen skalv.
Nu han är den största tjur, 
inom denna ladugårdsmur.
H an är go och söt och rar, 
äter hö mest alla dar.
Nu han är så tjock och trind, 
hoppar över våran grind.
I går jag  fick en stenhård spark, 
av denna tju r så stark, så stark.
I  dag han är så stor, så stor 
och u ti Stackmora han bor.

Annalena Berglund, 
åk 5

EN FABEL

Geparden och snigeln skulle tävla. 
Snigeln sa: Jag  slår vad om min snäcka 
a tt jag vinner över dej.
—- Sällan, sa geparden och skrattade 
för fullt.
—  Ska vi springa en mil? sa snigeln.
—  Gärna, sa geparden och skrattade. 
Nu ska jag vinna.
—  D et får vi se, sa snigeln.
Efter 7 km blev geparden trö tt och 
somnade.
Adjöss, sa snigeln och red iväg på en 
annan gepard.

Per Liljedahl, 
åk 6

Teckning: Lena Hermansson, 
åk 1

Ring 416 30
för barn- och familj e- 

fotograferingen
Serier i färg eller svartvitt

Tips • Tobak • Tidningar 
Penninglotter
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Butiken med det stora sortimentet
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D ET  HÄRLIGASTE JAG VET. SK ID TU REN

Det härligaste jag  vet ä r a tt 
stå och titta  r å  fjäll.

Det härligaste jag vet är a tt 
åka skidor i solsken.

Det härligaste jag  vet ä r a tt 
duscha i varmvatten.

D et härligaste jag  vet ä r a tt 
få åka skridskor.

D et härligaste jag  vet ä r a tt 
gå på cirkus och zoo.

D et härligaste jag  vet ä r a tt 
gå i skogen.

Det härligaste jag vet är a tt 
gå och lägga sig.

Roger Olsson, 
åk 2

ORSA KÄTTING
Telefon 420 20 

O R S A

Jag och en som heter Christer, var 
ute och åkte skidor en söndag. Vi skulle 
åka till farmor och farfar. N är vi kom 
halvvägs, såg vi en hare komma spring
ande över skidspåret.

N är vi kom upp till min farfar och 
farmor, fick vi saft och bullar. Så åkte 
vi hem igen, då var vi så trötta.

Anders Hjalmarsson, 
åk 3

Teckning: Susanne Balter, 
åk 4

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA, tel. 100 00
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Teckning: Maria Andersson åk 3
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Rebus av Eva Carlsson, Karin Jalking, Maria Nyström, åk 5

SK ID U TFLY K T T IL L  FRYKSÅS

Tisdagen den 11 februari 1975 var 
vi i Fryksås. V i fick åka med en jä tte 
fin buss. N är vi hade kommit fram så 
delade de u t skidorna. D å jag fick mina 
skidor så frågade fröken, om jag skulle 
åka i spår eller i backe. D å svarade jag, 
a tt jag  skulle åka i backe. N är jag åkte 
i backen första gången, så ramlade jag, 
men sen kunde jag åka. Jag  åkte ganska 
många gånger. Sen kom de andra och 
då fick vi äta. Lotta och jag åkte kana 
en pytteliten stund i en jättehal backe. 
Sen gick jag  och band ihop skidorna. 
D et dröjde en stund innan vi åkte hem. 
M en sen åkte vi hem i den jättefina 
bussen och så fick vi gå hem och vila.

Anita Andersson, 
åk 2

O

NÄR JAG SÅG EN TJÄ DER

Morgonen den 24 april kom pappa 
upp och väckte mig.

Det sitter en tjädertupp ute på Lasses 
bil, sa han.

Jag  sprang upp och fram till ett 
fönster och såg ut.

D et satt en stor tjäder ute på bil
taket. V i satt och tittade på den, och 
då kom mamma på a tt jag skulle gå u t 
och knäppa kort på den, men det tordes 
jag inte. Hon fick göra det själv. Hon 
tog en massa kort och till slut flög den 
iväg bort till grannen och satte sig på 
deras tak.

M am ma ringde dit och sa det, så de 
gick u t och filmade den.

N är jag sedan skulle cykla till sko
lan, var jag  så rädd, a tt den skulle få 
syn på mig. M en det gjorde den inte, 
som tu r var.

Åsa Stenberg, 
åk 6

Teckning: Dan Bengts, 
åk 6

Även i vår ekiperar 
Ni Edra barn i

BARNGARDEROBEN
Tel. 402 19

Orsa Sparköp

2
L Å G P R ISB U T IK E R

med förstklassiga varor

Kyrkogatan 23
Tel. 400 48

Järnvägsgatan 25
Tel. 402 2S, 402 33

M IN  R ID H Ä S T
Du föddes på Gotland en stjärnklar natt 
där låg du i mossan så liten och svart. 
Du föddes till frihet så stolt och vild 
men från de andra du snart blev skild. 
D u var för vacker. Du fick ej gå fri. 
Du kom till ranchen och ridhäst fick bli.

Marita Friberg, 
åk 5

ANDERS NÄS

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas Sj- Fönsterglas 

Inramningar

13

Teckning: Mats Thalin, 
åk 4



ORSA SKOLTIDNING

V LÄNSSIPMBANKEN
DALARNA
— H E M M A B A N K E N

NITTIO KONTOR RUNT OM  1 DALARNA

ORSA tel. 40 2  66. Exp.-tider månd.-fred. 9 .3 0 -1 5 .O O ,  torsd. även 1 5 . 0 0 - 1 8 . oo

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

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

Piano-Nisse
Musik

Radio • T V

Tel. 406 04

Q 2 4 tiu tm
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

Det är dags att plantera om hemmets växter!
Vi har jord -j- blomkrukor (även stora).

BEGONIA och G LOXINIA knölar och sorterade färger. Träd- 
gårdfröerna har kommit. Kom till oss med Era planterings- 
bekymmer så får N i fackmässig hjälp. interflora

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

Vblkswagen 
-m er an en bil

Nu är dom här!
Succébilarna

G olf
och

P a s s a t
75 års modell —  

ännu bensinsnålare!

”Passat
säljkom et i Sverige” IhI&IwM

Långkatekesen i Fredshammar

Rättelse
I förra numrets artikel om ” E tt brev 

från 1881” påstods, a tt det gamla huset, 
som nu rivits i Kallholn, hette Lång
katekesen. Jag  kollade m itt vetande ge
nom att ringa till en person från näm nda 
by. Antingen missuppfattade han min 
fråga, eller också missuppfattade jag 
hans svar. I varje fall blev det fel. Men 
K ajsa Karlsson-Wickström i Uppsala, 
som känner Kallholn, reagerade genast. 
Det är alltså Långholmen som rivits. 
Långkatekesen hör till Fredshammar, 
som vi nu alltså alla vet. Tack, Kajsa, 
för påpekandet!

Så kan jag tala om, a tt det hittats 
en hel mängd brev i det rivna huset. 
M ånga är så roliga och intressanta, 
a tt vi har all anledning att senare åter
komma till dem. H j. H-n.

Julpristävlingen
V år senaste pristävling rönte inget 

större intresse. Det kom bara ett enda 
svar. Redaktionen undrar mycket över 
orsaken. Uppgiften kunde väl inte vara 
för svår? D etta har påståtts om 
vissa tidigare pristävlingar. Men ändå 
har vi i regel fått in flera tiotal svar, 
ibland nära eller över 100. — Eller var 
den för lätt?

Det enda svaret kom från en lågsta
dieelev i Gävle. Han heter Anders Mår- 
sén, och red. misstänker på goda grun
der, a tt han har farmor och farfar i 
Skattungbyn. Anders har redan få tt sitt 
pris. Gratulerar! Red.
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Teckning: Eva Persson, 
åk 3
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Avdragaren BeO (Patent) 
Påpressningsdon 

Smide & Mek

©S> CF CARLS s o n  AB
ORSA • Tel. 401 88, 419 11

FRE U N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

BECKMANS TRYCKERI AB 
Tel. 402 47

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

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

GUM M I-
verkstad
•  Bilringar 
O Batterier 
® Bensin 
9 Oljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

Lassar Hans dagbok Forts, från sid. 7.
kade ris och lagade ett tändstickshus 
å t J. E. Eriksson. På aftonen till Mickel- 
vål på bön. Talaren var en Eriksson från 
Korsnäs. H an talade över berättelsen 
om Sackeus i mullbärsträdet. H an hade 
en väldig gitarr med 10 strängar. M ar
git Anders från Slättberg var också där 
med gitarr. De stämde ihop gitarrerna 
och sjöngo många sånger, så det var mu
sik och h arm on i. . . Sen fick jag åka med 
M argit Anders, som hade häst, till Ors- 
bleck.

Fredag 3. 2 grader köld med blåst och 
snö. Idag har far rest bort och färdas 
med slipstenar. Per Andersson följer 
honom. Jag har lagat skor åt Erik, hac
kat ris och huggit ved. På aftonen var 
jag och skollär. Andersson i Mickelvål 
b judna till lärarinnan här. D är hade vi 
en rolig stund. Hon trakterade oss med 
te. Hon väntade främmande från Kyrk
byn. Bäst vi sutto där och pratade, fingo 
vi veta, a tt de voro ute på gården, var
för vi så fort som möjligt avlägsnade oss.

Lördag 4. Blid temp. Jag  och Erik 
hjälptes å t a tt skura golvet. Därefter 
lödde jag  några småsaker. Aftonen var 
jag hemma och läste.

Söndag 5. Töväder. Jag  läste tidning
ar och böcker nästan hela dagen . . .

M åndag 6. Omkring 5 grader varmt. 
Jag  limmade fast locket på den påbörja
de fiolen, hackade ris och gjorde några 
häkten. I  afton är det bön i västra 
Stackmora.

Onsdag 8. Mellan 5— 10 grader kallt. 
Jag arbetade på fiolen och hackade ris. 
På aftonen var jag till L ilja i Stack
mora. Hans Iiolner är där och snickrar.

Lördag 11. Mellan 3— 5 grader varmt. 
Jag började med ett sigill å t H err Gus
tav L i n d . . .  I dag har byamännen 
mockat gatorna, som voro ofarbara i 
följd av gårdagens yrväder.

Söndag 12. E tt härligt vårväder med 
strålande sol. V ar hemma hela dagen, 
skrev ett brev till Lund-Anders, som är 
i Sandsjö och hugger timmer. På af
tonen var jag i Elingspers, där kullorna 
övade sig i sång.

M åndag 13. Vackert väder. Jag  gra
verade det påbörjade sigillet, hackade 
ris och sågade ved med Erik. Aftonen 
tillbringade jag med a tt läsa tidningar. 
Erik har gått på bön i Slättberg.

Tisdag 14. Mulet, 5 grader varmt. 
Jag  arbetade på ett sigill och sågade ved. 
D ärpå var jag  till Jönsås och handlade. 
Aftonen hos skollär. Andersson.

Onsdag 15. 10 grader varm t. Jag 
graverar ett sigill åt Jacksons expedit S.

J. Andersson. D ärpå var jag till Timan- 
der och fick tre skaft åt sigill svarvade.

Fredag 17. K lart och 5 grader varmt. 
Jag var till Kyrkbyn och lämnade sigil
len, ett åt S. J. Andersson för 1:25 samt 
ett åt G. Lind för 1 krona. Jag  var på 
bokhandeln, apoteket, station och flera 
bodar.

M åndag 20. Aftonen var jag till Stack
mora . . . N är jag kom hem, hade far 
kommit hem från färdresan.

Tisdag 21. Vackert, 2-3 grader varmt. 
Jag  gjorde nästan ingenting, än var jag 
i Elings och än hemma. D et var som ett 
litet ”emkumel” (hemkomstöl =  väl- 
komstfest). Ty far och Elings Per hade 
kommit hem från sin färdresa.

Erik Lassar.

ir Gynna
★  Skoltidningens
★  annonsörer!

Karin Dahls 
P risérsalong

<
4... # 
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ws
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A nlita W S -
fackmannen 

-innan något 
händer

jljlj wesströms w s
Orsa, tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt
Den kommunala vuxenutbildningen 
i Orsa kommun är sedan flera år tillba
ka väl utbyggd och i sin omfattning 
bland de absolut största i vårt län. 
Genom a tt man koncentrerar hela u t
bildningen till anläggningen för gymna
sieskolan får man allt samlat under ett 
tak och gymnasieskolan har därigenom 
kommit a tt bli en slags folkhögskola för 
ungdomar och vuxna, där alla trivs och 
tycker skolarbetet är roligt oavsett om 
man är 17 eller 70 år.

M ånga har under årens lopp med 
glädje kunnat konstatera a tt ”m an ald
rig blir för gammal för a tt lära” . E tt 
inbillat sämre minne vägs m ånga gånger 
upp av rik livserfarenhet, förmågan a tt 
skilja väsentlighet från oväsentligt, för
måga a tt kunna koncentrera sig och sist 
men inte minst av den gemenskap och 
samhörighet man känner inom klassen 
där ju  alla är ”vuxna” och där alla 
upplever vuxenutbildningen som något 
verkligt positivt och tillfredsställande.

Förutom gymnasieskolans ca 100 ele
ver har vi i å r på vår skolenhet ca 100 
vuxenstuderande på dagtid och ca 250 
på kvällstid.
Skolan är faktiskt utnyttjad  till 100%  
och vi gläds åt det stora studieintresset.

Vi frågar oss ibland . . . K an det möj
ligen bero på vårt schema, kursupp
läggningen, lärare som nu är inkörda 
på vuxenutbildning, folkhögskoleandan. 
åldersfördelningen, små klasser . . .

De nu annonserade utbildningarna 
som är avsedda , a tt börja i augusti m å
nad 1975 bedrivs redan under detta läs
år vid vår skola. Vi har alltså redan 
kurserna planerade, lokaler och utrust
ning finns och framför allt så har vi lä
rare som redan är väl inkörda i vårt 
kursprogram. Du är välkommen att 
söka. Av erfarenhet vet vi a tt D u inte 
kommer a tt ångra Dig.

Rune Sahlin

Kyrkbyns lågstadium 
har som efterträdare till höstens lärar
kandidater i klass 1 b fått Iågstadielärare 
M argareta Back-Matsson.

Lärarkandidater
finns det däremot fortfarande i både 
Kyrkbyn och Digerberget. I  årskurs fem 
i Kyrkbyn tjänstgör Britt-M arie Enlöl 
och Inger Johnsson, och i Digerbergets 
fyra tjänstgör Marie Fallqvist och Ing- 
vor Nordkvist.

Noppikoskieleverna
kommer enligt skolstyrelsens beslut och 
föräldrarnas önskemål a tt även under 
sitt fjärde skolår gå kvar i klass 3— 4 i 
Tandsjöborgs skola läsåret 1975-76.

O R S A  S K O L T ID N IN G  ____________

Upplaga 1.600 ex.

Till ordinarie speciallärare 
fr.o.m. 1 jan 1975 har Länsskolnämnden 
förordnat talpedagog Hjördis Storm för 
tjänstgöring i hela kommunen, spec.- 
lärare Agneta Leksell för tjänstgöring 
i Kyrkbyn och spec.lärare U lla Bjärk- 
m ar för tjänstgöring på Orsaskolan.

Från Liperi,
Orsas vänort i Finland, kommer under 
tiden 10— 16 maj en orkester bestående 
av 11 pojkar och 27 flickor med fyra 
ledare. D etta är ett svarsbesök på den 
resa som Orsaelever gjorde till Liperi 
i höstas.

*

NÄR NELLY ÖPPNADE DÖRREN

Min hund är rolig. Hon kan öppna 
dörren, när hon vill in. N är pappa ska 
u t och jaga hare, och pappa sen kom
mer hem, då är Nelly inte med. Efter 
fyra timmar, då kommer Nelly och öpp
nar dörren. Det ser så kul ut, när 
Nelly öppnar dörren.

Anna Eriksson, 
åk 3

BJÖRNENS ÄVENTYR

En björn skulle u t och leta honung. 
D å såg han tre bikupor. H an gick fram 
till en av bikuporna. N är han skulle 
sätta in sin tass, då kände han ett stick 
i tassen. Alla bin flög u t u r bikupan och 
jagade björnen ända hem.

Åke Klarquist, 
åk 2

Beckmans Tryckeri AB, Orsa. 1975

Skolfilmföreningen
har hållit ombudsmöte i Furudals skola. 
Avgående styrelseledamöter omvaldes. 
Styrelsen består alltså av K nut Edm ar
ker, Orsa, ordförande, Bo Wallner, Ore, 
vice ordförande, Hj. Hedman, Orsa, sek
reterare och kassör, samt Bertil Wenn- 
gren, Ore, och Sven Lilja, Orsa.

I arkivet finns nu 123 filmer. O ch vid 
mötet beslöts a tt inköpa ytterligare tre, 
nämligen ”Bygga bo och m ata ungar”, 
”Eskimå” och ”Insekter” . Tillsynslära- 
ren Gustav Montelius är fortfarande 
filmarkivarie.

Hambrazus-numret
av skoltidningen (nr 4 år 1949, med 
prosten Hambraeus spelande fiol på  om
slaget) är alldeles slut. H ar D u någon 
sådan tidning liggande, vill vi köpa den. 
För ett rent och felfritt ex. får D u 10 
kr. För ex. med mindre skador eller fläc
kar något lägre pris, dock minst 5 kr. 
Lämna in tidningarna på skolkontoret, 
så kommer pengarna på posten. Du 
kan också, om Du bor i Orsa, ringa 
404 79, så häm tar vi.

ORSA SKOLTIDNING
N r 182 ■ 20 mars 1971 

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

Postgirokonto 13 65 5 8 - 4

Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postg iro  av 6 kr. Skriv ty d lig t 
namn och adress ä g irokorte ts  kupong.

Pris kr 1: 50.


