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ORSA SKOLTIDNING.

— Egentligen skulle man ha extra 
betalt såna här svinkalla nätter, sa 
Simon, när han kom tillbaka till läg
ret efter sitt vaktpass. Det var ingen 
som svarade honom, så han gick fram 
till en eld, som såg ut att. vilja ge upp 
den också i kampen mot »kylan, gick 
fram och sträckte ut händerna mot 
glöden för att få lite värme. — För
står inte vad husbonden tänker på. 
Gräset är ju så magert, så det håller 
på att svälta ihjäl och fåren springer 
oroligt och girigt hit och dit för att 
få något i sej. Nog kunde han ha råd 
att ha fåren inne så här års, men det 
tar väl för hårt på vinterfodret ska 
en veta — och plånboken hans. 
— Ja, nog är mitt vinterfoder slut, 
sa Josef och tittade på ett hål i sin 
slitna mantel, och vår lön den är ju 
så liten, så man ser inte röken av 
den ens. — Nog hade ni väl kunnat 
hålla elden vid liv åtminstone, mutt
rade Simon och gnuggade händerna 
för att få liv i sina stelfrusna fingrar. 
Stämningen sjönk mer och mer och 
snart var det bara Andreas, hjälpher- 
den, som ingenting sagt. Han var ju 
yngst också, och yngst skall tiga, det 
visste han. Han slet av ett stycke lin
tyg och lindade om benet på ett stac
kars får, som han för en stund sen 
tagit loss ur en snårig törnbuske, där 
det fastnat i sin hungriga iver att få 
några halvvissna strån. — Det är 
mest synd om fåren, sa han liksom 
ut i luften bara. —■ Har ni sett ett så 
underligt ljus det är i kväll bortemot 
stan? — Sett och sett, sa Simon, du 
pratar som du har förstånd till. Man 
kan inte vänta sej mer av . . .

Längre kom han inte, förrän det 
■ hände. Det blev alldeles bländvitt 
med ens, ljusare än mitt på dagen, 
och instinktivt höll herdarna manteln 
för ögonen eller föll ner mot marken 
för att undgå att bländas. Alldeles 
tyst blev det, Simon sa inte ett ljud 
och inte någon av de övriga heller, 
och ändå hördes en röst som från en 
annan värld.

— Varen icke förskräckta.
Jag bådar Er en stor glädje.
I dag har en Frälsare blivit 
född i Betlehem. Ett nyfött 
barn ligger lindat i en krub- 
ba.

Ljusskenet drog sej tillbaka bortåt 
Betlehem till och Andreas hörde sång
en alldeles tydligt som om det sjung
it inom honom

Ära vare Gud i höjden 
och frid på jorden . , .

och så var det som vanligt igen. Eller 
var det inte? Förbluffade såg de på 
varandra. Ingen sa något på en lång 
stund. — Vad var det, sa Josef, var 
det inte underligt? Simon sa inget. 
— Jag går i alla fall, sa Andreas och 
nappade till sej extrafilten ur pack
ningen. Det blev tre som gick. De 
sökte, och i ett stall fann de ett litet 
barn med far och mor. Det såg så fat
tigt ut och kallt, till och med för An
dreas’ ögon, som var vana vid fattig
dom. Men barnet — stilla och lugnt låg 
det och sov och Andreas måste gnug
ga ögonen för at-t se om han sett rätt, 
han tyckte att skenet, det bländvita, 
satt kvar i hans ögon, när han såg åt 
krubban till. Josef berättade för dem 
där i stallet, det var svårt att finna 
de rätta orden, man kände sej ovärdig 
på något vis, så ovärdig att man böj
de huvudet djupt ner mellan skuld
rorna. Det kändes som om något höll 
på att arbeta sej fram inifrån hjärtat, 
något som liknade en stor glädje. An
dreas lämnade filten kvar i stallet, 
när han gick tillbaka till fåren och 
Simon. Men Simon fanns inte där. 
Han kom efter en stund och då sa 
han bara: — Det är så synd om fåren 
i den här kylan, och Andreas såg att 
rynkorna i hans ansikte hade slätats 
ut och han såg mycket yngre ut nu, 
än när han stod vid elden för en 
stund sen. Yngre, nej gladare, ljusare. 
Och det måtte ha kommit inifrån det 
ljuset eller bortifrån.

Hela natten talade man sakta runt 
elden om det som hänt;, om ljuset och 
sången och barnet i krubban, och An
dreas kände, att han fått del av något 
stort, blivit delaktig i en stor hemlig
het, som framtiden skulle avslöja nå
got om. När den nya dagen grydde 
borta i öster och fåren skulle ledas ut 
igen till sitt magra bete, då sjöng det 
inom Andreas en melodi, som 'han 
inte kunde göra sej fri ifrån:

Åra vare Gud i höjden 
och frid på jorden till män
niskorna ett gott behag.

 

Till 
flyktingen Pavlo

Pavlo, spring över gränsen, 
bort från ditt krigshärjade land. 

Pavlo, vänd dig inte sen,
Du vet att ditt hem och din jord 
står i brand.

Pavlo, tag din familj med, 
fastän bördan redan är tung. 

Pavlo, nu är allt bombat, 
dina djur och din säd.
Men glöm inte att du ännu är 
ung.

Pavlo, du måste lämna ditt hus 
för fienden härjar i ditt land. 

Pavlo, spring fortare tills du ser 
lägrets ljus.
Nu måste du bryta alla knutna 
band.

Pavlo, en dag kanske olyckan 
vänder,
då kanske du kan vända åter. 

Pavlo, tag en dag i sänder.
Allt blir nog bra, bara du inte 
gråter.

Monika Arvidsson 
13 år

____________________ J

G. Holmströms 
Måleri
Idrottsgatan 5 B, Orsa 

Tel. 402 35

R E K O M M E N D E R A S !

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

Åke Nilson AB
Telefoner 400 35, 405 76, 120 97
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Av Knut Edmarker
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Välförtjänt vila efter 35 år i skolans tjänst. Märta och Lennart Knorring med 
trogen följeslagare. Foto: Ingemar Nilsson

En tillbakablick av Eder forne ”vaktis” med fru aka Lennart Knorring
Jag minns det som det vore igår 

den dagen vid månadsskiftet septem
ber—oktober för jämnt 35 år sedan, 
då jag gick min första rond på de do
mäner som blivit ”mina” , sedan skol
rådet som det hette på den tiden, ge
nom enhälligt beslut bland 62 sökan
de valt mig till vaktmästare vid 
Kyrkbyns folkskola fr. o. m. 1 okto
ber 1934. Det var en mycket lycklig 
ung man, som då stod redo att axla 
Axel Hjorts kappa och ta hand om 
ett arbete som sannerligen inte rosa- 
des av min företrädare. Jag förstår 
honom nu, när jag själv kommit upp 
i åren. Gubben var ju 69 år då 
han slutade tjänsten, alltså fyra år 
äldre än jag var vid mitt frånträde. 
Han var mycket enveten med att 
framhålla för mig att ”när du har va
rit här i 14 år, liksom jag har varit, 
då är också du nöjd på det här” . 
Jag vägrade emellertid lika envist att 
ta hans profetia ad notam, fast det sa 
jag förstås inte direkt till honom. Det 
skulle med tiden visa sig, att det hann 
gå 2 V2 gånger 14 år, innan jag fick 
nog.

En fast anställning med månadslön 
i början av 1930-talet var ”en nåd att 
stilla bedja om” . Och visst hade jag 
blivit bönhörd. över hövan. För ar
bete fanns i överkant från vedhugg
ning till skötsel av skolans utedass, 
som låg där nuvarande vaktmästar-

bostaden är belägen. Men med någor
lunda vettig planering och med god 
hjälp av min alltid friska hustru hann 
jag också med en del extraknäck så
som vedhuggning vid lärarbostäder 
och prostgården. Under många år in
nan kyrkvaktmästare anställdes sköt
te jag städningen av Orsa kyrka mot 
ett kontant vederlag av kr 12: 50 per 
månad.

När Hjort slutade tjänsten var hans 
lön 175 kronor i månaden, men den 
skulle justeras — nedåt. Det fanns 
två förslag på skolrådets bord, ett på 
125 kr och det andra på 150 kr. Till 
den gamle hedersmannen och mång
årige kommunalpampen Bengtars he
der kan nämnas, att han i egenskap 
av ordförande vid det aktuella sam
manträdet, vid röstfördelningen fifty- 
fifty, med sin utslagsröst fastställde 
det högre beloppet. Det var så sant. 
I löneförmånerna ingick också fri bo
stad om rum och kök högst uppe un
der takåsarna i vad vi nu kallar gam
la skolan, men å andra sidan var 
vaktmästaren skyldig att själv bekos
ta städredskap och rengöringsmedel, 
ombesörja tömning av latrinkärlen 
samt betala den legohjälp som erford
rades, när de nerslitna skolgolven 
skulle skuras och sedan inoljas med 
dammbindande olja. Men tack vare 
min hustrus goda arbets- och hushåll- 

Forts. å sid. 14.

Allt för julen! 

Presentartiklar!

Stackmora Handel
Tel. 403 22

Julekipera 

era småttingar i

Barngarderoben
Tel. 402 19

Gammal

tradition
i nya mönster . . .

Välj även i år t ill bordet

en tjusig plastduk
Av ett flerta l m önster hoppas vi 
att något fa lle r Er i smaken. Se 
dem medan sorteringen är s tö rs t!

V år avdelning fö r

parfymeri- och 
toalettartiklar
är bättre rustad än någonsin och 
vår kvinnliga personal står gärna 
till tjänst med tips och råd vid val 
av lämpliga ju lk lappar fö r såväl 
damer som herrar.

-  den färgglada butiken -
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T O M T E T IP S
med kvalité
finns för både

Henne och Honom
hos

l/% T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

GOD JUL med 

§
SIEMENS

nyh e ti

Siemens exklusiva 
villatvättmaskin 
med ”BIO”-program
Helautomatisk. 2 av de 12 tvätt
programmen är anpassade för de 
nya biologiska (enzym) tvätt
medlen.
Den har en diskret, barnsäker 
ytterlucka och ofattbart ljudlös 
gång, varför den med fördel kan 
placeras i ett kök.

•Tärnvägsg. 27, ORSA 
0250/417 60

Orsamålsstudier 
på Hembygdsgården av Berth Nordlund

I vår del av världen håller vi i vår 
lilla kulturhistoriska ”pusselbit” . Vad 
består då denna ”pusselbit” av i Or- 
sa? Jo, det är ett stycke bondekultur, 
förstås. Med allt vad därtill hör. Ar
bete, kläder, byggnader, musik, dans 
och språk för att ta några exempel. 
Det är med andra ord Hembygdsför
eningens hela intresseområde.

Det föll sig därför ganska natur
ligt, att vi — ett 20-tal personer — 
samlades i höst under Slöjdstugans tak 
för att diskutera på och om orsamål.

Bygdemålets vara eller inte vara 
har diskuterats länge och i många 
sammanhang. Motståndarna, som till 
stor del, åtminstone förr, fanns bland 
lärarna, har hävdat, att de barn som 
växer upp i en bygdemålstalande om
givning av typ Ovansiljan, får svåra
re än andra att lära sig svenska. Trots 
detta tycker många av dessa männi
skor, att de inte haft några som helst 
problem med sin tvåspråkighet. Mot
satsen finns dock också.

Om vi orsabor inte vill att orsamå- 
let skall dö stilla och försynt inom en 
snar framtid, då måste vi göra något 
för att det skall få leva. En drunk
nande person kan ofta räddas genom 
konstgjord andning. Om livskraften 
inte totalt försvunnit börjar änd- 
ningsapparaten att fungera av egen 
kraft. Med denna liknelse menar jag, 
att vi genom t. ex. kursverksamhet 
och all möjlig annan aktivitet kring 
orsamålet skall ge ”konstgjord and
ning” . Sedan får vi se, om vårt Byg
demål har så stark livskraft, att det 
klarar sig självt ännu en tid.

Ännu viktigare än kursverksamhet 
är dock att försöka påverka orsa- 
målstalande föräldrar att tala orsa
mål med sina barn. På det viset lär 
barnen sig bygdemålet både snabbt, 
lätt och riktigt.

De på Hembygdsgården startade 
samtalsaftnama kring orsamålet får 
ses som ett försök att stimulera män
niskor att tala orsamål samt till att 
öka förståelsen för varandras olika

k o r t  —
dem jåp di kumiug.

D alalF® 1!?®
Järnvägsgatan 27, Orsa. Tel. 0250-40055

uttal. Det finns ju t. o. m. helt olika 
ord för samma sak. Alla dessa är na
turligtvis lika ”riktiga” .

Första gångerna vi träffades kän
des det ganska ryggradslöst och svä
vande. Vi hade ju ingen kursplan, som 
man eljest är bortskämd med i alla 
studiesammanhang. Vissa linjer ut
kristalliseras dock vartefter vi träf
fas. Entusiasmen får sedan kompen
sera vad som för övrigt saknas.

Först och främst gjorde vi klart för 
oss, att vi inte kan räkna med att göra 
någon forskarinsats. I det avseendet 
har Folkmålsarkivet i Uppsala säkert 
allt material som står att få. Kontakt 
finns dock med denna institution och 
viss hjälp har utlovats. Nej, orsamåls- 
grappen skall ägna sig åt att verka 
på det lokala planet. Dels skriva upp
satser på orsamål inom olika ämnes
områden — dessa uppsatser skall se
dan läsas in på band av respektive 
författare, så att uttalet kommer 
fram exakt (stavning med vanliga 
bokstäver räcker inte alltid, det vet 
den som försökt). Dels ordinvente
ring, med genomgång av hur samma 
ord uttalas i varje enskild by. Dels 
bandinspelningar med gamla perso
ner.

Alla i gruppen, utom underteck
nad, är födda och uppväxta i orsa- 
målstalande miljöer. Det garanterar 
ju stora praktiska kunskaper i ämnet. 
De representerar olika byar inom 
Orsa och följaktligen olika varianter 
av orsamålet.

Både det skrivna och det bandin- 
spelade materialet avses att arkiveras, 
önskvärt är att gjorda inspelningar 
kan avlyssnas och skrifter vara till
gängliga för intresserade. T. ex. på 
Biblioteket. Eventuellt kan kopior av 
detta material komma till använd
ning i en kommande kursverksamhet.

Förr har det ju varit så, att allt 
bygdebetonat varit något att skämmas 
för. Riktmärket eller modellen har va
rit staden och allt stadsmässigt. Vi kan 
väl i dag börja ana en omsvängning. 
Vi kan nu vara tacksamma för att vi 
lever på en ort, där en hel del av det 
gamla finns kvar och kan tas till 
vara, t. ex. bygdemålet. Jag hop
pas och tror att den nedvärdering, 
som tidigare fanns, inte existerar i 
dag. Tvärtom bör det kännas beri
kande att kunna sin hembygds så kal
lade vilda tungomål.

Berth Nordlund
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Passer domesticus 
eller En solig sommarsaga som är sann av Fiback

Tänk vad man kan tycka om en 
gråsparv! En av dessa ringaste simp
laste småfåglar som vår Herre ska
pat!

Det var på skolavslutningsdagen 
just i början av sommaren, den där 
ständigt vackra, soliga och varma 
sommaren 1969. Vid hemkomsten 
möttes jag av min fru som talade om 
att vi just hade fått en liten sommar
gäst. Hon förde mig in i vardags
rummet och visade mig på en liten 
fågelunge som låg på golvet i en bas
kermössa och klarögd tittade på oss 
när vi trädde in. Den lilla stackaren 
som väl bara ett par dagar tidigare 
hackat sig fram ur skalet, hade av allt 
att döma fallit ner ur boet. Min fru 
berättade att hon länge iakttagit ho
nom, där han uppehållit sig på gräs
mattan och förtvivlat, men alltid för
gäves, vädjat till alla fågelmammor 
om mat, och när han till sist börjat 
visa tecken till utmattning i solhet
tan, hade hon känt sig tvungen att 
hjälpande gripa in.

Och där låg han nu i baskermös
san. Han var inte särskilt vacker att 
skåda, hade knappast mer än några 
skylande fjun på kroppen och bara 
en liten tillstymmelse till vingar och 
stjärt. Men stora präktiga fötter, som 
kunde gripa ordentligt tag, och ett 
brett gulkantat gap som girigt öpp
nade sig så snart det trodde att föda 
fanns i närheten. Och så hade han 
som sagt ett par svarta vakna ögon, 
och pipa kunde han påfallande kraf
tigt. Det var alldeles tydligt att han 
redan med största självklarhet accep
terat min fru som ställföreträdande 
fågelmamma. Hon fick alltså helt 
oväntat en mycket ansvarsfull posi
tion. För hur skulle man väl sköta en 
gråsparvsunge — om det nu var en 
sådan — och vad skulle man ge den 
att äta? Fågelboken som plockades 
fram upplyste om att gråsparvsför- 
äldrarna uppföder ungarna med frön 
och massor av insekter. Att i all hast 
tillhandahålla sådan proviant över
steg fosterföräldrarnas förmåga. Så 
första dagen fick ”Pippo”, som han 
redan döpts till, nöja sig med fransk
bröd doppat i mjölk och serverat me
delst en näbbliknande pincett tilltäljd 
av en vanlig tvättklädklämma. Fågel
mamman får som bekant i början lov 
att stoppa födan långt ned i halsen 
på ungen för att denne skall kunna

svälja. Nå, Pippo åt med frisk aptit, 
och det skulle vara tätt mellan målen, 
och han gjorde förstås också på få
gelungars vis fullt med fläckar om
kring sig, dock aldrig i boet-basker- 
mössan.

Redan på tredje dagen efter Pip- 
pos ankomst skulle familjen göra en 
resa över Stockholm ned till sydspet
sen av Södertörn. Som vi inte lycka
des hitta någon inackordering för ho
nom i Orsa, fick Pippo följa med i 
bilen, och där satt han då, den lille 
halvnakna krabaten, vid infarten till 
Stockholm med ett fast grepp om 
mattes upplyftade pekfinger och ki
kade med synbart intresse på stor
stadstrafiken.

Efter ett par veckor var vi tillbaka 
i Orsa. Pippo hade under tiden ut
vecklats en hel del, fått en ulliknande 
dunbeklädnad, och den gula kanten 
till gapet hade växt ut till något som 
började likna näbb. Men ving- och 
stjärtfjädrar var ännu mycket små

och flygförmågan inskränkte sig till 
ett slags flaxande småhopp. Dieten 
hade nu förstärkts med banan, ost 
och ägg, tomatkärnor och annat 
smått och gott, t. o. m. små masklik- 
nande styck-en av rå kycklinglever 
serverades och togs emot med lite 
undran men slank dock ned. Träpin- 
cetten hade vid det här laget kunnat 

Forts, å sid. 13.

Julklappar
med bestående värde . . .
Ur

Guld

Armbandsur, fickur, stoppur, väggur, köksur, 
signalur, resur, väckarur, ringar, armband, 
kedjor, berlocker, pärlcollier, broscher, ör-

Silver hängen, smycken, manschettknappar, bok-

Nysilver märken, pappersknivar, skedar, gafflar, knivar,

Tenn druvsaxar, besticksaker, skålar, ljusstakar,

Rostfritt
brickor, fat, bägare, kannor, askfat, skrin m. m. 
Glasögon, glasögonfodral, kikare, barometrar,

Optik läsglas, lupper. mikroskop m. m.

Cigarettändare - Förlovningsringar - Presentkort

'm. Oliö tby, c /t{3
UR ■ OPTIK • GULD 

O R S A

5



ORSA SKOLTIDNING

Pryo-premiär i OrsaGod Jul önskar

Liljas
Damfrisering
Bom gärde t Tel. 403 06

MAJA-GRETA HOLTING

För modern hårvård 
i färg och form . . .

Tel. 402 08

Tomte
erbjudande 
från Berglinds...

I  år ger vi nyttiga 
julklappar
FINGERVANTAR 6: 75 pr par.

FINGERHANDSKAR i vinylm ocka 
7 :-  pr par.

SPORTSKJORTOR i flanelltyp,
12: 50 pr st, 2 st 2 4 :- .

Mönstrade HERRBENKLÄDER - 
100% bomull -  krym pt -  långa 
ben 10:25, 3/4-långa 8 :75  pr st.

Ta en titt på vår pre
senthylla, där kan Ni få 
många bra julklappstips

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

En upplevelse av lite ovanligare 
slag har eleverna i klass 8 på vårt 
högstadium fått göra bekantskap med 
i höst. De har varit ute på olika ar
betsplatser och fått praktisk yrkes
orientering, eller pryo som man of
tast säger. Det är första gången som 
detta genomförts enligt grundskolans 
läroplan här i Orsa. Även tidigare 
har förekommit ett slags pryo, näm
ligen i den gamla folkskolans sjunde 
klass, fast då under kortare tid.

Den praktiska yrkesorienteringen 
ute i arbetslivet kompletteras och 
förbereds genom en teoretisk oriente
ring i skolan. Denna tar upp största 
delen av tiden i årskurs 7, och då går 
vi igenom de vanligaste yrkesområ
dena och behandlar arbetsuppgifter, 
yrkeskrav, arbetarskydd o. s. v.

Vad tjänar då pryon för syfte? 
Först ska sägas, att det inte är fråga 
om någon yrkesutbildning, eftersom 
eleven ju får en ganska ytlig kontakt 
med yrket under den korta tiden. 
Däremot ska han få möjlighet att 
skaffa sig en så allsidig bild av yrket 
som möjligt. Han ska få uppleva yr
ket inifrån och få se och kanske prö
va på de uppgifter man ställs inför i 
yrket och naturligtvis också erfara 
hur de egna anlagen och intressena 
passar mot yrkeskraven. På så sätt 
påskyndas elevens ”yrkesvalsmog- 
nad”, d. v. s. han får ett bättre un
derlag för sitt framtida yrkesval. Ett 
annat sätt att se på pryon är att be
trakta den som en slags samhällsori- 
entering. Man får en verklig upple
velse av det samhälle i miniatyr som 
en arbetsplats är med dess speciella 
miljö, förhållandet mellan arbetare- 
förmän-tjänstemän-arbetsgivare, löne- 
sättning o. s. v. Denna senare syn på 
pryon har blivit alltmer skjuten i för
grunden på senare tid, eftersom det 
egentliga yrkesvalet numera upp
skjuts till allt högre åldrar, och tiden 
för skolutbildning blir allt längre.

Pryon omfattar sammanlagt tre 
veckor i årskurs 8 och de är fördela
de på båda terminerna (för vår del en 
vecka på hösten och två på våren). 
Vid båda tillfällena delas klasserna 
upp i två delar så att vardera delen 
praktiserar en period medan den and
ra läser som vanligt i skolan, varefter 
klasshalvorna byter. Om möjligt ska 
pryo-eleven följa arbetstiderna som 
gäller på hans arbetsplats, men efter
som våra elever till stor del reser 
långa vägar har detta inte alltid gått 
för sig. På arbetsplatsen bör finnas en

särskild handledare som ser till att 
eleven får en så allsidig bild som möj
ligt av yrket i fråga. Det är också till 
honom eleven bör vända sig för att få 
upplysningar, t. ex. om utbildningen 
till yrket. Värdefulla informationer om 
yrket, som eleven får under perioden, 
samlar han i en särskild pryobok. Den 
ligger sen som grund för det efterar- 
bete som kommer i skolan i form av 
pryorapport, någon uppsatsövning 
e. d.

Eleverna har inte placerats ut i ar
betslivet slumpvis utan de har fått 
ange önskemål om pryoyrke. Det har 
sedan varit arbetsförmedlingens sak 
att placera ut eleverna och då helst 
efter deras önskemål, och med detta 
har förmedlingen lyckats över för
väntan trots att Orsa har ett ganska 
begränsat näringsliv. Bara 35 elever 
av ungefär 180 har måst placeras i 
Mora och några i Furudal.

Affärslivet och industrin samt bygg
nadsverksamhet har tagit huvuddelen, 
men en ganska stor grupp 'har varit 
på Mora lasarett, några på olika tid
ningsredaktioner. 5 elever har pryat 
på Dalregementet i Falun, 3 på lant
bruksskolan i Rättvik, och ganska 
många har prövat på att arbeta ” i 
katedern” , och då i regel på lågsta
diet.

Som helhet får sägas, att pryo-pre- 
miären för Orsas del gått mycket bra 
och detta tack vare två saker, 
dels har eleverna själva skött sig ut
omordentligt bra och fått enbart lov
ord från sina pryovärdar, och dels 
har arbetsgivarna visat ett mycket 
stort och positivt intresse och verkli
gen uppoffrat sig för att syftet med 
den praktiska yrkesorienteringen har 
kunnat uppnås.

Einar Skött.

Mitt pryo-yrke
Under veckan 20—25 oktober har 

jag varit ute och haft pryo. Pryo, tän
ker många, vad är det för något? Jo, 
det ska jag förklara. Pryo är en för
kortning av praktisk yrkesoriente
ring. Det innebär att alla elever i års
kurs åtta i en vecka under hösttermi
nen och två veckor under vårtermi
nen får pröva på ett yrke man tycker 
verkar intressant. Jag valde att få en 
inblick i småskollärarens yrke. Av 
yrkesvalsläraren fick jag reda på var 
jag skulle vara. Kyrkbyns småskola 
föll på min lott.

Forts, å sid. 12.
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Orsaföreningen 
Slipstenen

bildades 1949. Dess ändamål är att 
samla orsabor som bosatt sig i Stock
holm med omnejd och att genom 
kamratlig samvaro skapa och behålla 
känslan av samhörighet med hembyg
den.

Föreningens förste ordförande var 
framlidne orsabon Hans Laggar.

Medlemsantalet har ständigt ökat 
och är för närvarande 130 personer 
däribland glädjande många ungdo
mar. Kontakten med hembygden och 
Orsa hembygdsförening är mycket 
god.

Orsa spelmän har många gånger 
glatt oss i storstaden med att komma 
och spela sina vackra låtar. Folkdans
laget har också haft uppvisningar för 
oss.

Föreningen har representerats vid 
flera tillfällen i Orsa och de flesta 
medlemmarna besöker väl någon gång 
under sommaren sin hembygd.

Slipstenen har nyligen firat sitt 20- 
årsjubileum. En buss med orsabor gäs
tade och deltog i den festlighet, som 
ägde rum på Skansens Högloft. 
Stämningen var synnerligen god med 
många tal och underhållning av skil
da slag.

Vi hoppas på fortsatt framgång för 
orsaföreningen Slipstenen.

Karin Rudolf son

PIANON O RGLAR 

Gitarrer

T  ransistorbandspelare 
Skivspelare 

Grammofonskivor
och massor av andra 

ju lk la p p s tip s !

Piano-Nisse
M U S i k  Radio - TV

O R S A  Tel. 406 04

Åk 6 Skattungbyn.
Lärare: Eric Ullström.
Fr. v.: Börje Engström, Leif Sten, Mats Jonsson, Lars-Erik Björkkvist, Lars 
Skarp, Anmarie Kusen, Ingela Eriksson, Britt Enocksson, Eva Gustavsson.

Åk 6 Hansjö.
Lärare: Hans-Erik Laggar.
Fr. v.: Robert Nissa, Marita Ersson, Lotti Nissa, Lars Mängs, Åsa Difs, Berit 
Gunnerfeldt, Peter Hellenberg.
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Julklappen 
för hemmet

FRYSSKÅP, 
FRYSBOX eller 
TVÄTTM ASKIN?

Radio ■ TVI
__________j

Vi utför även reparationer 
av alla slag

Vänd Er med förtroende 
till

Kåhléns
Elektriska
Orsa Tel. 401 92, 410 37 

Bostadstel. 350 77, 408 34, 402 48

Julklappen 

för hela familjen: 

Någonting i F O T O !

★  Kameror
★  Projektorer och
★  Filmkameror
★  Elektronaggregat
★  Album m. m.

o r b i l c M
FULLT SORTIMENT LÅGA PRISER 

SERVICE ■ GARANTI

J folkvimlet en skyltsöndag av E. S.
Jag slår upp kappkragen och 

stampar med fotterna i marken. Sen 
går jag resolut fram till en tjock 
gubbe och frågar, om han inte möj
ligtvis vill köpa en julkärve. Han 
stirrar på mig, som om jag vore från 
månen. Sen går han. — Det är väl
digt vad folk är snåla, säger jag till 
Karin. — Um, får jag till svar. Vi är 
som ” gamla scouter” ute i Orsa på 
skyltsöndagen och säljer julkärvar. 
Hela samhället är julpyntat, och det 
lyser överallt. Gatorna är fulla av 
människor, som springer hit och dit, 
men konstigt nog har de flesta 
”glömt” portmonnäer och plånböcker 
hemma, så några kärvar kan de inte 
köpa. Snart är vårt pass slut, och 
några andra flickor avlöser oss. Då 
är det vår tur att roa oss.

Snön knastrar under allas fötter. 
Det ryker som från ett lok ur mun
narna på oss. Vi möter röda näsor 
och kinkiga småbarn. Man lyssnar på 
Frälsningsarmén, handlar på Husmo
dersföreningens julbasar, tittar på el
ler dansar pjäxdans, röstar på det — 
som man tycker — vackrast dukade 
bordet samt fantiserar och planerar 
med näsan tryckt mot skyltfönstrens 
glas.

Skyltfönstren ja! Där har affärs- 
innehavarna låtit fantasin flöda. Där 
finns inte så mycket tomtar i år, men 
kulor, glitter, blommor, belysning och 
gotter gör, att allt ser extra inbjudan
de ut. I nästan varje affärsfönster 
finns en fråga, och man får välja mel
lan olika svarsalternativ: 1, x eller 2. 
Frågorna är svåra, men så är också 
en flygresa till Rimini första pris i 
denna tävling. Vi gissar och tippar. 
Sen lämnar vi in kupongerna. Många,

många finns där redan. Tänk, om 
man skulle vinna! Tanken är hisnan
de. Är det månne därför, som alla 
människor går och ser så förväntans
fulla ut? Eller är det ”bara” julen?

Oj, så vi fryser nu! Därför går vi 
raskt en sväng till Frelins, ty där
utanför säljer Lions granar och jul
glögg. Man får ganska mycket för en 
krona. Det värmer gott, och medan vi 
dricker den söta juldrycken, studerar 
vi människorna som köper granar. De 
frågar först, om granen är färsk, mä
ter den med armarna, går några steg 
bakåt för att bättre kunna se, hur den 
ser ut, frågar än en gång om den är 
färsk, undrar var den kan ha växt 
och frågar till sist, hur mycket den 
kostar. Sen köper de den, eller också 
gör de det inte.

Plötsligt hörs ett förskräckligt ovä
sen. Alla småbarn kommer springan
de — jag vet inte varifrån. Tomten, 
ropar de, tomten. Då får jag se ho
nom. Han åker häst och vagn, eller 
är det släde? Agneta, min klasskam
rat, kör hästen. Det här är Lions och 
Orsa Ponnyklubbs påhitt. Småbarnen 
stormar tomten och hans nissar, för 
dessa delar ut julklappar. Hästen blir 
orolig och stampar. Jag tycker han 
är duktig ändå i detta larm. Så små
ningom ger de sig av. Allt blir som 
förut. De små försvinner in i en skog 
av höga, vuxna människor.

Vi börjar bli trötta. De flesta har 
gått hemåt. Åtminstone har de små 
barnen vilt protesterande dragits från 
skyltfönstrens önskepresenter. Vi läm
nar glittret och musiken bakom oss. 
Men allt det där finns ändå kvar in
uti oss. Det känns, som om julen har 
börjat. E. S.

Nu är det jul igen med 
el-julklappar från

elbolaget Tel. 412 55, 413 55

Där finne r Ni den rätta ju lk lappen fö r 
hela fam iljen.

Lussa utan eldfara
med Osram

,»>jt LuciakronaÄ och
Tärnljus

Julgransbelysningar (16 och 10 ljus), elektrisk ljusstake, mo
dern belysningsarmatur, elektriska apparater av alla slag.

8



ORSA SKOLTIDNING

När vi sitta i vår 
bänk . . .

EN VERS 
I dag är det kallt
och solen skiner och himlen är blå. 
Träden är vita av rimfrost och 
skridskoplanen är spolad och 
fåglarna kvittrar så vackert.

Anna Jäderbrink, 
åk 2

PRINSESSAN OCH JÄTTEN
Långt bortom bergen bodde prin

sessan Mimmi. En dag skulle prinses
san Mimmi gå ut i skogen och plocka 
bär. Då mötte hon jätten Klumpe- 
duns. Han sa, att hon skulle följa med 
hem till honom, hon sa att hon inte 
ville följa med hem till honom. Hon 
var rädd och började springa. Hon 
sprang långt, långt och till slut kom 
hon till ett annat slott. Där bodde en 
kung. Han hade en son, som hette 
Jakob. En dag kom Jakob upp till 
hennes rum. Han frågade var hon 
kom ifrån. Hon sa att hon kom från 
ett annat slott långt bortifrån. Han 
frågade, om hon ville gifta sig med 
honom och hon sa ja. De gifte sig och 
levde lyckligt i hela sitt liv.

Anne Eriksson, 
åk 4

TALGOXEN
Det vargen gång en talgoxe som 

bodde i en fågelholk. Han hade en 
pappa och en mamma. Det var fult 
väder ute. Det var en höstdag, snart 
skulle dom åka utomlands för att 
övervintra. Nu höll pappa och mam
ma på att packa för resan medan den 
lilla talgoxen var ute och lekte. Det 
var bara en dag kvar tills de skulle 
resa. Nu var det kväll och de flög in 
i fågelholken och somnade. Nästa dag 
tog de väskorna och så flög de iväg.

Ann-Marie Gallon, 
åk 3

LINDORNAS FÄBOD
I sommar var jag på en fäbod, som 

heter Lindorna. Där har jag varit tre 
somrar förut också. I ladugården ha
de vi fem mjölkkor, två kvigor och 
en kalv, och i stallet hade vi två får. 
Det fanns en familj till som också 
hade två får. Jag och min lillasyster 
gick ofta dit. Men vi tog inte fåren 
med, för den ena av dem bara stånga
des. Han hette Patrik, och den andra 
som nästan var för snäll hette Putt- 
rik. Den andra familjens får hette 
Pelle och Lisa. En dag sprang äntli
gen Pelle eller Lisa bort, vilket av 
dem minns jag inte.

Vi letade och letade men vi kunde 
inte hitta det. På eftermiddagen kom 
min kusin Boris till Lindorna. Vi åt 
och sen gick vi upp till den andra fa
miljen för att leta efter fåret. Då 
hade det kommit tillbaks. Då gick vi 
hem och lekte med våra får.

A strid Smids, 
åk 4

T O M T E T IP S
med kvalité

finns för både

Henne och Honom
hos

jU u j. Å a te ssö tts
TEL.4 0 0 2 1  Q R S A

ANDERS NÄS
m m  m \____________________ oo \

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas 5} Fönsterglas 

Inramningar

Vintersporta
med utrustning från specialaffären

Rörslipning - byten 
Skidor vallas och monteras

Oléns Sport
Tel. 402 81

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62

MORA, tel. 100 00

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

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

hos

Ohlins 
Möbler AB
Tel. 405 64

- I ropet mer och mer -

EN RESA TILL STOCKHOLM

När det blev åt oktober till bröt 
Björn båda häl-benen. Då skulle vi 
åka och hämta honom. På lördagen 
åkte vi till Stockholm. Jag åkte förbi 
pappers-bruk och det luktade pyton. 
Sen kom vi till Sala, där dom har 
haft Sveriges största silvergruva. I 
Uppsala såg jag domkyrkan och den 
har väldigt höga torn. Och slottet i 
Uppsala, det är så fina runda torn 
på det. Så kom vi till Stockholm. 
Björn var inte gipsad men han kröp 
på golvet. Vi såg på tv och sen gick 
vi och lade oss. Nästa dag åkte vi 
hem.

Maria Berglund, 
åk 3

Julklappstofflor 
i stor sortering . . .
PJAXOR

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

Husqvarna 2000 -
en modern nyttosömsmaskin 
med elastisk raksöm . . .

Säljes och demonstreras av

B. A. Sjödén
Tel. 402 87, Orsa

MIN HÄST

Min häst är så liten, 
dess stall likaså,
men aldrig en bättre kamrat kan 

jag få.

Vi vandrar i mörker
vi vandrar i ljus,
men aldrig hittar vi något hus.

överallt är det fullsatt, 
det finns ej plats till mig 
och min lilla ponny.

Vi fortsätter att vandra,
det är väl bäst,
säger jag till min lilla häst.

Åsa Claussen, 
åk 4

VÄGEN TILL KÖRKORTET
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -

Tel. 406 85, Orsa 

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Te!. 404 30, 404 31

T rä ff
punkten 
i ju l
brådskan!

Varma
och
grillade
rätter

ÖL - Läskedrycker - Kaffe - Glass - Juice - Saft

Teckning: Monica Holmström, 
åk 6
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Skolnytt
LÄRARRUM

och telefon ska det nu bli i Stackmo- 
ra skolhus. Ingen lärare kommer att 
bo vid skolan efter nyår. Och skolan 
måste kunna nås per telefon både av 
rektor, skolsköterska och tandklinik. 
Byggnadskontoret har fått i uppdrag 
att snarast utföra nödiga arbeten i 
det föreslagna utrymmet för lärar
rum.

NY LÄROPLAN
ska träda i kraft fr. o. m. nästa läsår. 
Man hinner i vår tid knappt mer än 
”köra in sig” på ert läroplan och skaf
fa nödiga lokaler och nödig materiel, 
så kommer det något nytt. Nu kan vi 
dock konstatera, att det var rätt, när 
det vid föräldramötena i samband 
med grundskolans införande från oli
ka håll sades hårda ord om nuvaran
de läroplanen med dess hundratals 
olika valmöjligheter. I nya planen 
finns endast fyra tillvalsgrupper, 
nämligen ett språk (franska eller tys
ka), ekonomi, konst och teknik. Vi
dare kan man även enligt nya planen 
välja mellan större och mindre kurs i 
språk och matematik. En nyhet, som 
mycket låtit tala om sig, är införan
det av engelska redan i åk 3. Läro
planen ska starta i åk 1, 4 och 7. 
Största förändringen gäller högstadiet. 
Jag hoppas att O. S. i ett senare 
nummer kan presentera nyheterna där 
mera utförligt.

ORDINARIE TJÄNST 
för yrkesvalsläraren vid Orsaskolan 
har skolstyrelsen begärt hos länsskol- 
nämnden.

SKOLMÅLTIDERNA 
kostade läsåret 1968—69 inte mindre 
än 476.096: — kronor. För den sum
man har serverats 176.000 måltider. 
Det blir 270,3 öre per måltid, vartill 
kommer elströmskostnader och av
skrivningar.

EN FÖRETAGSNÄMND 
för skolorna i Orsa har börjat sin 
verksamhet. I nämnden ingår från 
skolstyrelsen ordf. Knut Edmarker, 
vice ordf. Ruhno Svensson, ledamo
ten Gudrun Eriksson och de tre rek
torerna, från kommunalarbetarför
bundet vaktmäst. Lennart Pettersson 
och bespisningsbiträdet Kerstin Wik, 
från lärarförbundet småskollär. Ma
rianne Ehrlin och folkskollär. Rune 
Mångs, från facklärarförbundet slöjd
lär. Allan Berglund och från SACO 
adjunkt Börje Leksell.

Musikbelöningar
Vid musikuppvisningen i våras er

höll följande elever Musikdiplom III 
efter att ha deltagit i musikskolans 
instrumentalsundervisning i fem år:

128 Anette Lindh
129 Ellinor Andersson
130 Susanne Nilsson
131 Ingrid Ullström
132 Kerstin Björkqvist
133 Bengt Andersson
134 Catarina Ström.
Orsa Skoltidnings premium till elev 

som avgår ur den obligatoriska sko
lan tilldelades Margareta Hållen. Hon 
spelar fiol med stort intresse. Vi ön
skar henne lycka till, när hon fort
sätter spela i musikskolan, i skolor- 
kestern och i andra musikaliska sam
manhang!

P■ ]■

ELEVSTUGAN VID GYMNASIET 
beräknas vara färdig att tas i bruk i 
mitten på januari 1970.

TILL VAKTMÄSTARE 
vid Orsaskolans gymnastikbyggnad 
har valts bilskollär. Sven-Olof An
dersson, Sandhed.

Hj. Hn.

B d lg t S S O n S  begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23, Vångsgärde 443 66

O m besörjer allt inom  branschen
Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

GOD JU L 
önskas ärade kunder!

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

Armbandsklockan —
ju lk lappen av bestående värde!

Urmakare
GUST. HELGESON
UR - OPTIK

Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

Julklappar
hattar och mössor, garn 
handarbeten, modeartiklar
Albert Andersson
M ode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

Advokaten 
Curt Carlström

MORA
Kyrkogatan 6

Tel. 13310, 133 11 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

Levande jul

med vackra blommor

Vi sänder Edra 
blom hälsningar 
över hela världen

Levenius

Blomsterhandel 
Orsa, tel. 400 92

Julen nalkas ■..
M assor av trevliga  ju lsaker och 
läm pliga ju lk lappar

Orsa Tobaks- 
& Pappershandel
Tel. 402 38
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GOD JUL önskas oåra kunder!

/  DAMFRISERING
Telefon 410 80

Nya julkortet
av Hasmats 
till Jemt-Hans dikt 
”JE  JO LW A JSA ” 
utkommer till jul.

O h

Ni vet väl om
att vi utför effektiv

N O B Ö  el-värme
med garanti

elbolaget
Orsa
Verkm. 513 55

Orsa
Sparköp

LÅ GPRIS- butiker
med förstklassiga varor

Kyrkogatan 23 
Järnvägsgatan 25 
Trunna

Mitt pryo-yrke Forts, från sid. 6.

Måndag morgon stod jag utanför 
”mitt” klassrum. Jag knackade på, 
steg in och presenterade mig. Min 
handledare och jag blev genast du 
med varandra. Hon visade mig runt 
och berättade lite om barnen.

Så ringde det in. Nu började det 
verkligen kännas spännande. Hur 
skulle barnen bete sig? Tyckte de om 
att få en till ”fröken” i klassen? Na, 
jag skulle snart få svar på mina frå
gor.

Barnen kom in i klassrummet. De 
var verkligen livliga, men jag tyckte 
om dem från första stund. Eleverna 
verkade ta det här med att jag var 
där helt naturligt. En sak som jag 
verkligen uppskattade.

De två första dagarna gjorde jag 
inte så mycket. Jag gick omkring och 
hjälpte barnen. Ni skulle ha sett med 
vilken iver de arbetade! De hade en 
underbar skaparglädje.

Det härskade ett fint förhållande 
mellan fröken och barnen. De kallade 
henne du som en helt naturlig sak.

På onsdagen hade jag en lektion i 
svenska. Det var mycket lärorikt för 
mig, vilket jag hoppas att det också 
var för barnen. Jag började med en 
lek som heter ”Vad tycker kejsaren 
om” ? Den går till så här. Jag frågar 
t. ex. Tycker kejsaren om kött? Ja, 
svarar barnen. Den här konstiga kej
saren tycker nämligen bara om saker 
som börjar på k. Därefter hade vi lite 
rättstavning. Sedan skrev barnen i 
sina skrivböcker. Lektionen gick över 
mina förväntningar. Barnen skrattade 
nämligen inte en enda gång åt mig, 
även om jag gjorde fel.

Onsdag eftermiddag hade vi fri
luftsdag. Vi höll till i Lillåskogen. Där 
lektes kuragömma, spårövningar och 
en hel del andra lekar. Jag fick göra 
en ” komma ihåg-övning” . Barnen 
fick titta på en del saker en viss tid. 
Sedan skulle de skriva upp vad de 
hade sett. Dagen avslutades med ut
delning av karameller.

På torsdagen hade jag lektion i ma
tematik. Vi övade tvåans och treans 
tabeller. Sedan fick de räkna i sina 
böcker, och jag gick omkring och 
hjälpte dem.

Några av arbetsuppgifterna under 
den här tiden var att sitta med vid 
matbordet och se till att de inte brå
kade alltför mycket. Ibland fick jag 
be dem ställa upp i korridoren efter 
rasterna.

På fredagen, som var min sista dag 
här, gjorde jag inte så mycket. Jag 
hjälpte barnen och rättade lite böc
ker. Under dagens lopp fick jag vara 
med på ”Roliga timmen” . Där löste 
man rebusar, hade frågesport, dikt
läsning och spelade skivor. Tre flickor 
framförde en pjäs. Det hela var myc
ket roligt.

Det var med vemod jag lämnade 
skolan efter dagens sista lektion. Jag 
hade verkligen trivts där.

Jag skulle vilja summera min pryo- 
tid så här: Det har varit mycket ro
ligt och jag har verkligen fått en in
blick i småskollärarens yrke. Jag upp
skattade verkligen de samtal min 
handledare och jag hade under ras
terna. De lärde mig mycket. Kanske 
kommer jag att ägna mig åt det här 
yrket i framtiden.

Berit Örnast 8 c

bil&buM
A LLT  I B R A N SC H E N

Volkswagen ■ Scania
SERVICE • TV Ä TTH A LL • DÄCK 

H JU LBALAN SERING • TILLBEHÖR

O R S A
Tel. 409 10
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Passer domesticus Forts. fr. sid. 6.

läggas åt sidan, för Pippo kunde själv 
både hacka och svälja och även dric
ka. Det senare gjorde han redan med 
den utsökt vackra, smått högtidliga 
rörelsen på hals, huvud och näbb, 
som är så karakteristisk för fåglarna.

Och nu skulle Pippos fostran bör
ja. Målet för den var att anpassa ho
nom till ett framtida naturligt grå- 
sparvsliv. För någon burfågel var det 
inte meningen att han skulle bli. Det 
blev alltså dagliga flygövningar ute 
på gräsmattan och försök till när
mande och bekantskap med kvarte
rets övriga sparvar. Detta skedde i 
början alltid under husses eller mat
tes övervakning, vilket var nödvän
digt, eftersom Pippo inte förvärvat 
vildfågelns naturliga skygghet. Och 
det finns kattor och än farligare rov
djur på Västeråkern. En gång blev vi 
vittne till hur en sparvhök mitt på 
blanka eftermiddagen slog ner på en 
frände till Pippo bara ett par meter 
från honom och flög bort med den 
olycklige i klorna.

Efter ytterligare ett par veckor in
såg vi att vår lilla skyddsling inte 
växte riktigt som han borde. Ving
pennornas tillväxt gick för långsamt 
och stjärten var alldeles för kort och 
klen, och hela fågeln mindre än de 
ungar som vi antog vara ur ungefär 
samma kull. Brevvågen med Pippo 
placerad på plattan gjorde ett utslag 
på blotta 20 gram. Vi framförde våra 
bekymmer till färghandlare Hedin, 
som saluför fågelfoder också, och han 
föreslog att vi skulle pröva ett hol
ländskt kraftfoder för undulater. Pip
po accepterade villigt den nya födan 
och hade faktiskt redan efter ett par 
veckor en riktigt vacker fjäderskrud 
som han dagligen ansade på det mest 
systematiska och minutiösa sätt med 
en näbb som nu vuxit sig riktigt stor 
och fin. Det visade sig för övrigt av 
fjäderbeteckningen att 'han, Pippo, 
med största sannolikhet var en hon, 
men vi lät honom behålla det en 
gång givna namnet.

Under mer än fem veckor levde 
Pippo dygnet runt tillsammans med 
oss. Vi hade alltså tillfälle till ingå
ende ömsesidig bekantskap. Sitt bo 
hade han i samarbete med matte ar
rangerat av en servett uppe på en ta- 
velram, som hade visat sig vara en 
favoritplats sedan han börjat kunna 
flyga. När han hade krupit in där på 
kvällen var det inte värt att sticka 
dit handen. Han gjorde då ett blixt
snabbt utfall och högg en i fingret. 
Och det var inte någon lek, det var 
ett instinktivt, kraftfullt försvar av

boplatsen i syfte att jaga bort den 
nattliga fridstöraren. Men annars 
kunde Pippo ”busa” mer på skoj 
också. När matte gjorde i ordning 
hans morgonmål satt han alltid på 
hennes fot — hur hon är rörde sig i 
köket — och bet henne otåligt i tårna 
tills maten var klar att serveras. Då 
flög han med ett glatt kvitter upp 
och satte sig att äta ur mattes hand. 
Det var den allra bästa matplatsen. 
Efter måltiden brukade han flaxa upp 
i husses knä, sitta där och putsa näbb 
och fjädrar och kanske rent av ta en 
liten lur, då ögonen slöts och den 
lilla fågelkroppen lätt hävdes uppåt 
och sjönk nedåt i den snabba and
ningens rytm. Eller också satt han på 
husses axel och bet honom i örat el
ler rumsterade omkring och luggades 
i nackhåret.

Liten som Pippo var och en smula 
klen i flygfärdigheten, var han dock 
alltid pigg och vaken, full av energi 
och sprudlande livslust, som tog sig 
uttryck både i rörelser och ljud. Han 
hade många läten. Den förste av fa
miljen som steg upp på morgonen häl
sades av ett välkomnande kraxande 
som hade en klang av jubel i sig. Om 
man lockade Pippo med hans namn, 
svarade han alltid omedelbart med 
ett klart pip, vare sig han var inne 
eller ute. Blev han skrämd lät han 
höra ett högt krax i snabbt staccato, 
och om man på morgonen hade ho
nom på axeln, kunde man ibland få 
höra hur han prövade en riktigt me
lodisk liten tonföljd som man knap
past kunnat tro en gråsparv om. Men 
allra ”gulligast” var han — enligt 
matte — då han efter middagsbadet 
i det vattenfyllda tefatet på balkong
en låg i hennes knä i ett lämpligt 
draperat klädningsveck och småpra
tade, ja faktiskt pratade med små

ljud långt nerifrån strupen. Det var 
hans uttryck för höjden av välbefin
nande.

Under senare hälften av juli börja
de vi på kvällen placera Pippo utom
hus i en hög vildvinsspalje på östväg
gen av närmaste grannens villa. Han 
fanns sig väl tillrätta där i lövverket 
bland massor av övernattande art- 
fränder, kom snart att så gott som 
ständigt vistas utomhus och anpassade 
sig alltmer till den normalare grå- 
sparvstillvaron på Västeråkern. Men 
han kom alltjämt dagligen på regel
bundna besök i barndomshemmet: 
klockan 9 för morgonmål, klockan 1 
för lunch och bad, och omkring kloc
kan 4 på em. för ett stadigt middags
mål. Han hade nu den allra vackraste 
brungråa fjäderdräkt med långa fina 
vingpennor, bara stjärten var allt
jämt för kort. Och hans flykt hade 
blivit säker och stadig, även om han 
inte svingade sig upp till allra hög
sta taknocken.

Och himlen var blå, och solen sken 
och sken ..  . och sken varenda dag.

Men samma dag skolan började 
igen efter det långa sommarlovet ute
blev Pippo vid morgonmåltiden och 
syntes inte till på hela dagen. Och 
inte heller de följande dagarna visa
de han sig. Till slut måste vi med 
stor saknad slå fast att Pippo var 
borta. Han hade säkert nu då ving
arna verkligen bar, känt att han var 
vuxen och lockats att söka sig till ett 
nytt revir. En god uppväxttid tror vi 
väl han hade haft hos oss i alla fall 
under de många härliga sommarvec
korna. Han hade ju fått mat och 
vård och en oändlig mängd kärlek. 
Och i gen gäld hade han skänkt oss 
mycken glädje med sitt charmerande 
lilla fågelväsen.

Fiback

Presentartiklar -  
julklappstips
★  HUSHÅLLSARTIKLAR
★  HUSHÅLLSMASKINER
★  PRYDNADSSAKER
★  SPORTARTIKLAR M. M.

Se våra utställningslokaler! 
Välkom na till e tt besök - det lönar sig !

j  i l i n
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Något 
extra
gott till jul måste det 
naturligtvis vara .. .

Åbergs Eftr.
har allt Ni vill ha i matväg 
och delikatesser

Grillade revbensspjäll

Villa-

och husägare!

Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

Nääs Måleri
golvavd.
M O R A , Vasagatan 11 (m itt emot 
Shell) Tel. 0250/136  62

När det gäller

JULKLAPPAR

JU L P Y N T

K L O C K A R S
Tel. 403 20

En tillbakablick Forts, från sid. 3.

ningsförmåga, en nästan obefintlig 
skatt, billiga livsförnödenheter och 
inte minst postsparbankens budget
bok, gick det att få debet och kredit 
att stämma. I sammanhanget vill jag 
låta läsaren ta del av hur en ”provi
antnota” från den 24/10 1934 kunde 
se ut:

An 4 kg. vetemjöl 1: 52
1 „ bröd 60

V2 „ kaffe 1: 50
1 „ bit 48
1 ,, strö 42
1 „ sill 55

V2 ,, smör 1: 30
V 2 „ ister 60

1 ,, växtmargarin 1: 30
ägg 49

V2 „ såpa 21
1 burk lutpulver 35

jäst 5
garn 1: —

2 V2 meter väv 63
3 dockor garn 45

Summa kronor 11: 45

Intressant, inte sant?
Jo, visst är det sant.
Som jag nämnde låg min bostad

under takåsarna. Jag hade 84 trapp
steg ned till pannrummet och pan
nan skulle eldas med ved. Den gick 
för all del utmärkt att elda med koks, 
men den skulle ju importeras och 
bönderna stod i kö för att få leverera 
ved. Varje år fick jag en lång lista 
på de utvalda, som skulle svara för 
kommande års förbrukning och fått 
sig en viss kvot tilldelad, till priserna 
4—5—6 kr per kubikmeter allt efter 
kvalitet. Det var inte så lätt alla 
gånger att ena skilda uppfattningar 
om vad som var vad. För mej som 
skulle svara för värmen blev vedeld
ningen naturligtvis betungande. På 
vintrarna när det var riktigt kallt, 
gällde det att sticka fyr vid 4-tiden 
på morgonen och kl 10 på kvällen 
lade jag in nattfyren av utvalda raka 
och grova grankubbar, som ej orsa
kade sotbeläggningar trots hårt strypt 
drag. Jag vet inte om ordet ” fridygn” 
var uppfunnet på den tiden, men i 
skolvaktmästarinstruktionsvokabulä- 
ren förekom det då inte. Det gällde 
alltså att ligga i selen i såväl helg 
som socken hela vintrarna igenom. 
Gissa om man var glad när våren 
kom och solen började hjälpa till.

Efter tre-femtedelar av min an
ställningstid kom så nya skolan till, 
och dess skötsel krävde mindre av 
hästkrafter men desto mera av huvud

bry, som jag brukar uttrycka det. 
Men nya rön som lett till konstruk
tionsförbättringar av vissa detaljer, 
som nyligen inmonterats, har gjort att 
anläggningen nu fungerar bättre än 
någonsin tidigare. Jag hoppas och 
tror, att min efterträdare skall få det 
betydligt lugnare, än det var för mig 
i början och önskar honom lycka till.

Så några ord om kontakten och 
förhållandet mellan mig och skolans 
elever samt deras uppträdande. Hur 
underligt det än kan låta, så inte har 
det varit så värst stora problem. Visst 
har det funnits klasser där s. k. ledar
typer på gott och ont kunnat fördärva 
hart när hela klassen, men dessbättre 
har detta hört till undantagen. Jag 
vågar påstå att vid en jämförelse 
med många andra skolor i vårt land, 
skulle den utfalla till fördel för våra 
elever. Visst kan man spåra en tillta
gande nonchalans för ordningsregler 
och förbud men det bottnar nog i de 
flesta fall i ren tanklöshet och ung
domlig yra. Jag lärde mig ganska 
snart att en fingervisning framförd 
på ett humoristiskt eller ironiserande 
sätt tog vida mer än hotfull åthut- 
ning. Jag har också för det mesta bli
vit bemött med en nästan vördnads- 
full respekt. Jag noterar med till
fredsställelse, att någon direkt upp
studsighet vid en tillsägelse har jag 
aldrig mött. Det stora problemet är 
och har alltid varit att barn har så 
lätt för att glömma. Du kära elev vid 
Kyrkbyns folkskola som eventuellt 
läser dessa rader, gör ett allvarligt 
försök att räkna ut och minnas, vad 
papperskorgarna på skolgården är till 
för. Du, kanske just du lyckas. Vem 
vet?

Trettiofem år sett ur historisk syn
vinkel är ett intet. Men vilka enor
ma förändringar och omdaningar har 
inte vår generation fått uppleva inte 
minst på undervisningens område. Vi 
hinner knappt genomföra den 9-åriga 
grundskolan förrän ett 12-årigt obli
gatorium ligger i stöpsleven.

Till sist vill jag framföra ett varmt 
tack till arbetsledningen, främst re
presenterad av skolchefen, för det 
goda samarbete, som varit rådande 
under alla år. Ett tack också till lä
rarna för den förståelse för en ofull
komlig vaktmästares problem, som 
kommit till synes och sist men inte 
minst ett varmt tack till alla arbets
kamraterna för gott kamratskap och 
visad uppskattning som tog sig ut
tryck i samkväm och avtackning med 
så storslagna minnesgåvor.

Varma 'hälsningar från
Eder forne ”vaktis” med fru.

14



.ORSA SKOLTIDNING

F RE  L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

•
Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

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

Byggnadsplåtslagerier samt alla 
övriga slag av plåislageriarbe- 

ten utföres

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, W allboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

för industri, bygge och jordbruk

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

C. F. Carlsson AB 
Å K D O N S F A B R I K

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!
Tel. 440 01

GUMMI- 
verkstad
•  Bilringar 
8 Batterier
•  Bensin
•  O ljor

Orsa
Ringcenfral
A lf Andersson

Tel. 403 55

r ---------------- ^
Snö stjärnor

Jag ser snöstjärnor överallt, 
på marken, på granarna, 
som stå allvarliga 
som resliga kungar.
Den vita mjuka manteln 
gör värdigheten vänlig, 
nedåtblickande.
Vid skogskanten 
dansar gärdsgården 
en lustig långdans — 
ringen buktar ut och in, 
och varje stör 
har en vit tomteluva.
Vårt vita land är ett drömland, 
stort, rikt på orörd vithet.

☆

Vi som ser — är vi de lyckliga
som har råd
med skönhetsdrömmar?
Andersens flicka i sagan 
drömde ej om snöstjärnorn a 
som glänste i hennes hår.
Hon drömde om 
en doftande stek 
och en varm kakelugn.

Elna Granholm

S.____________________ J

Jerry Limby 
åk 3
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BECKMANS TRYCKERI AB 

Tel. 402 47

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 

Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, W allboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

i r  Gynna 

i r  Skoltidningens 

i r  annonsörer!

A N L I T A  V V S -
f a c k m a n m e m

= WESSTRÖMS
rörledn in gs ab  

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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Julpristävling 1969Känner du igen sommarens blom
ster? Nej, jag kunde väl tro det? För 
så ser dom då inte ut! Tecknaren har 
nämligen blandat ihop blommor och 
blad.

Nu är det alltså så, att du ska finna 
rätt namn på blomma och rätt namn 
på blad och sedan ge blommorna

Upplaga 1.600 ex.

A—L nya namn. Så kombinerade 
skulle blommorna X, Y och Z få 
namnen ”styvmors-kåpa” , ” dagg-ros” 
och ”maskviol” !

Till hjälp kan sägas, att av de öv
riga 12 inom Orsa förekommande 
vilda blommorna har tre mänsklig an
knytning, tre anknytning till husdjur,

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1969

tre till färger och tre till flygande va
relser av skiftande storlek. (Intet del
namn upprepas två gånger.)

Senast Trettondedagen (6 jan.) ska 
du som önskar pris ha sänt in lösning
en till ”BLOMSTER” , Orsa Skoltid
ning, 794 00 ORSA. Fem goda priser 
utdelas. God Jul! Hs.

Pris kr. 1:25.


