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ORSA SKOLTIDNING

God Jul! av Knut Edmarker

Tre gånger har jag varit där på rik
tigt och stått alldeles intill den plats där 
Jesus-barnet föddes och där krubban 
var, den som Maria lade honom i när 
han skulle sova. Kanske stod Josef bred
vid och sjöng stilla och tyst en liten 
vaggvisa:

”Sov lilla barn —  därute är mörker 
och natt.

Sov nu min skatt . . Åsnan är trött . . 
sover så sött och oxen han vilar 

i halmen . .

Änglarna dansar på himmelens äng . . 
sov nu i krubban . . sov lille dräng . . 

snart får vi en morgon tillbaka . ”

När Josef stocl där vid krubban, då 
fanns där ingen stor silverstjärna lagd i 
golvet, som det gör nu. Då var det bara 
den nakna hårda stenen. Och inte fanns 
det hundratals oljelampor som lyste, som 
de kan göra nu,utan bara en enda enkel 
lerlampa.

Tolv mil hade de vandrat och gått. 
Från Nasaret och hit. Tolv tröttsamma 
mil. Maria hade väl fått rida på åsnan 
då och då. Josef hade gått före och 
hållit i grimman. Åsnan hade stora blan
ka ögon. som då och då såg på den lille 
i krubban och öronen hennes, de stora 
jåsneöronen lyssnade, som om de hörde 
pn sång långt borta . . .

Jag har aldrig trott att jag någonsin 
Skulle få komma till Betlehem och se. 
Nu minns jag det så tydligt hur det var. 
Alla har vi sett bilder av stallet mecl 
krubban och Josef och Maria och den 
allra minste, som egentligen är den allra 
störste. När jag stod där var det fullt 
med folk omkring och ganska trångt. 
Trångt men ändå stilla. Någon började 
sjunga ”När juldagsmorgon glimmar, jag 
vill till stallet gå, där Gud i nattens tim
mar ren vilar uppå strå . Och när den 
sången var slut, började någon annan 
sjunga: ”Holy night, silent night . ” och 
ännu en stämde in med orden ”Stille 
Nac-ht, heilige Nacht”, och våra svenska 
röster kunde finna melodien i orden: 
?’allt är frid, stjärnan blid . . ”. Och så 
stod vi där och sjöng var och en på sitt 
språk. Men vi sjöng om samma barn och 
vi bar inom oss alla samma glädje. Den 
som änglarna Lade talat om för så länge 
sedan. Och jag glömde nästan bort var 
jag var och tyckte att jag såg en mjuk 
åsnemule leta några strån i en krubba 
med ett litet nylindat barn . . .

När det blir julafton ska vi ställa upp 
•en julkrubba i kyrkan, och barn ska 
sjunga sånger från många länder. Alla

de kända figurerna ska vara med. I år 
får kamelen sällskap med en ny kamel, 
som också han kommer från Betlehem 
alldeles som de andra. Och vi skall höra 
Orsa kyrkas äldsta kyrkklocka ringa, 
den klocka som har namnen på heliga 
tre kungar ingraverade. Tre konungar 
som kom ”ridande på kameler så höga 
som hus . .** De hette Kaspar, Baltasar 
ock Melkior, och klockan med deras 
namn, se det är en riktig julklocka! Men 
han, som är den minste i julkrubban, 
han är den allra störste. Och han, som 
ser ut att inte ha något att ge oss, där
för att han är så liten och fattig att han 
inte ens fick en egen säng utan fick låna 
en av djuren —, han har allra mest att 
ge oss. Hela Guds kärlek ger han. Hela 
Guds glädje ger han, och när vi tänker 
så då blir det en GOD JUL inom oss.

De allra första besökarna vid stallet 
i Betlehem, det var några fattiga och 
frusna fåraherdar som inget hade att 
ge . . men vad de hade att berätta om 
ljusskenet och änglasången! De gick sä
kert därifrån för att fortsätta att berätta. 
Efter dem kom de tre kungarna. De ha
de gåvor av guld. rökelse och myrra. 
Rika kom de dit, men med en större ri
kedom lämnade de stallet. Rika gåvor 
hade de lämnat, men än mer hade de 
fått ty:

”Ett barn har två små händer 
men i de händren har 
Gud Fader lagt sitt rike 
i förvar .

Och med tre strofer om heliga tre 
konungar önskar jag till sist en riktigt 
GOD JUL till alla som orkat läsa ända 
hit!

Djupt i sadelsäcken
ligger myrra, rökelse och gull.
Lång är vägen än, 
över Kidronbäcken, 
för en stjärnas skull.

Högt däruppe glimmar 
Stjärnan, deras glädjes ljus.
Lång är vägen än, 
genom nattens timmar 
där en konung väntar dem 
i djurens hus.

Djupt i hjärtats gömma 
ligger hemligheten —  deras tro. 
Lång är vägen än —

Konung, låt oss drömma . . 
drömma oss 
från tro till ro. . .

Knut Edmarker

N iå r s - S o li  av Jemt Hans Jonsson

Sent stajg soli evör Diggerbjar, issån 
steckug witturdåjn,
wörkör dåli evör grå-tölla demdå jend 
tåjmå o skåjn.
Steckön i dåjn, tidöt kum kweldn.
Snårt soli krop jessn nid-i stjifeldn.

Sö a jett år jessn fro wöss feri, 
mi tidömå, sö bö bra ö katugör weri. 
Wi fom-för wa fåjnör fär öllt wi åm 

fendji,
um äm e a we putöt, e a do sö gendji.

Men summör int negdör, ur bra döm 
se a-ä.

Dem sku krigå ö tass ö fro ödrömå ta-ä, 
bö låndi ö makti, ja öllt wil döm a. 
Men assint nid-i gravi döm fo mi si ta.

Näj, mo wi wa skåmprör ö jåp orån nästa 
ö kenn in-i lajvi: wi åm gart ort bästa, 
ö upås att wi fom ”Jett gwött nitt år”, 
um ån se i ung eld gåmmål ö grår.

Jemt Hans Jonsson (1891— 1964)

* * *

Dikten är hämtad ur Per Lindvalls 
antologi Ossfok. Den har tidigare varit 
publicerad i Mora Tidning 1975.

Ordförklaringar och kommentarer av 
Lindvall:

steckug - kort, gråtöll - grå eller mörk 
tall, demdå jend tåjmå - de där enda 
eller få timmarna, stjifeld - skinnfäll, här 
om molnen, kcitug - besvärlig, fåjn - 
(här) tacksam, e a do sö gendji - så har 
det i alla fall gått, krigå ö tass - ”kriga 
ock tampas”, låndi - plur. av lånd - land.

Några stämningar och reflexioner vid 
ett årsskifte.

Dikten börjar med lite naturbilder. 
Sent på förmiddagen stiger solen över 
Digerberget. Den hänger över furornas 
toppar och går tidigt till vila bakom 
snömolnen i sydväst.

Blicken ut över människolivet dröjer 
i några sarkastiska vändningar vid streb- 
rar och ha-människor och deras jäkt och 
stress.

Stövlar, to fflo r —
populära julklappar

F in n p e rs  Skoaffär
Järnvägsgatan 

Tel. 402 32
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ORSA SKOLTIDNING

Karl Lärka i Orsa av Greta Jakobsson
”Bört - i Solcl dar vikingär a bott !” 

(Borta på Sollerön där vikingar har 
bott.) Så yttrade en gång Gössa Anders 
far, då Karl Lärka gjorde ett av sina 
många besök i Holen och Orsa. Karl 
ansåg att yttrandet säkerligen grundade 
sig på urgammal berättar tradition. Om 
man nu inte visste, att vikingar verkli
gen bott på Sold, så var det ändå en ut
saga som senare skulle få sin bekräftelse. 
1928 upptäcktes det väldiga vikingagrav- 
fältet på Sollerön, och den upptäckten 
ledde till att Karl sedan såg som sin 
huvuduppgift att rädda gravfältet och 
ortens märkliga kulturhistoria till efter
världen.

Under en tioårsperiod före gravupp
täckten hade Karl Lärka intensivt ägnat 
sig åt dokbimentation av Solleröns och 
övriga Dalarnas historia, detta med hjälp 
av kamera och penna. Han fotografera
de och upptecknade flitigt.

Det kanske föll sig naturligt, att han 
utanför Sollerön och Mora gjorde sina 
flesta besök i Orsa. Men han har också 
flerfaldiga gånger, både muntligt och 
skriftligt, bedyrat sin särskilda kärlek till 
orsabygden och dess folk. ”De blå ber
gen, skogsvidderna, ja, skogshavet, drog 
mig till sig med en oemotståndlig makt. 
och det resliga, rättframma och på sam
ma gång veka i orsakynnet fängslade 

berättade Karl.

I 1920-talets första år gjorde Karl 
flera av sina forskarfärder i Orsa. Det 
kostade honom försakelser och umbäran
den att genomföra dessa resor. Karl var 
nästan helt utan pengar, och inga bidrag 
fanns på den tiden att hämta.

Vintertid packade han sin lilla släde 
spände för hästen och drog åstad genom 
orsabyarna. Sommartid kunde det gå an 
att färdas med cykel. Karnerautrustnin- 
gen var otymplig och tung med alla glas _ 
plåtar. Denna packning bar Karl i ei. 
skinnryggsäck, då han cyklade. Slädfär
derna kunde därför vara något bekvä
mare.

Karl Lade många vänner i orsabyg 
den, vänner som Lan flitigt besökte och 
som lånade honom logi under forsknings
arbetet. Till de närmast räknade hai. 
Jemt Hans Jonsson i Mässbacken ocii 
Per och Meit Ståbi i Stackmora.

Meit Ståbi, Anders Zorns syster, var 
en älskvärd och framsynt människa. Hon 
skrev under sitt långa liv dagbok. Sonen 
Anders har här lämnat en del uppgifter 
ur denna dagbok, där man kan följa 
Karls besök i Stackmora, vilka dagar 
han fotograferade familjen och vilka da-

Karl Lärka (1892— 1981).
Foto: Kaisa Bäcklund

gar lian cleltog i olika evenemang. Här 
är några axplock ur dessa anteckningar: 

”Den 8 april 1922 kl 14.00 var det 
timmerkalas på Hembygdsgården. 35 
hästar med körkarlar hade dragit sam
man de många timmerhusen. Jemt Hans 
sjöng och Karl fotograferade.

Den 26 april. Besök av Karl Lärka 
och Axel Myrman. Karl visade skiop- 
tikonbilder i skolhuset. Gamla låtar på 
fiol spelades av Ossian Moraeus.

Den 30 april. Karl fotograferade spel
männen på hembygdsgården.

Pojkarna Erik och Anders Ståbi

Bar, Café och 
Pizzeria

Mat, Fika, Bröd o. Pizza 
till rimliga priser.

Orsa, tel. 400 27

★  El-installationer

★  El-reparationer

★  El. hushålls

apparater

Helgesons El
Tel. 416 11

FENDT-
TRAKTORER

— förebilden när det gäller 
teknik ■ ekonomi ■ förarkomfort

Wärtsilä
Finska kvalitetsredskap. 

Kombivagnar, Såmaskiner, Slåtter- 
maskiner, Spadrullharvar

VIAB
Svensk världsnyhet i högtrycks- 

tvättaggregat

Castrol oljor

1 st Valmet 502-1982 

till reapris

C2 \ Tel. 0 25 0 -4 2 0  97

'  ORSA V
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Orsaspelmän 1920

Den 1 maj. Karl for hem.”
Karl återvände, till familjen på som

maren samma år, och i dagboken be
rättar Meit:

” 13 juli. Karl Lärka skjutsade till Jemt 
Hans. (Troligen hade Karl hästen med 
denna gång, eller lånade han häst i 
Stackmora. Förf. anm.)

28 juli. Karl fotograferade vid slåttern 
i Pesa-änget.

1 aug. Perdagen. Karl kom med ”mer- 
beri”, hjortron, ock bjöd oss.

27 ang. Foto av familjen i trädgården.
29 aug. Foto av Meit.”
Meit Ståbi har också berättat att Karl 

vid sina sommarbesök föredrog att sova 
i en höskrinda i ladan. Han ville själv 
ha det så. Filmerna framkallade han i 
husets källare.

I Meits dagbok ser vi också exempel 
på Karls tidiga föreläsningsverksamhet. 
Han använde sina bilder för visning i 
skioptikonapparat, och han berättade ur 
sina redan då gedigna uppteckningar. 
Jemt Hans var med honom vid många 
tillfällen liksom grannen och spelmannen 
från Sollerön. Axel Myrman. Detta var 
början till en omfattande föreläsnings
verksamhet, som senare kom att sträcka 
sig långt utanför Dalarnas gränser.

I Holens by träffade Karl en gång 
en mycket märklig man, en för Orsas 
del stor kulturpersonlighet. I Karls egna 
anteckningar beskrivs mötet så här: 

”Det var en marsdag kring 1920-talet, 
för resten en riktig yrvädersdag, som jag 
gav mig iväg från Bergkarlås. där jag 
haft min inkvartering hos vännen An
ders Loman. Jag hade fått infallet att 
åka ner till orsabyn Holen, där den 
mångomtalade gamle Per Wikner skulle 
finnas kvar. Per Wikner, den rabulis-

tiske orsabonden som varit redaktör för 
tidningen Dalmasen, hade t. o. m. blivit 
tryckfrihetsåtalad och dömd, då han i 
tidningen med helig ilska över denna 
världens store tagit parti för en fattig 
kvinna som påstods blivit nekad läkar- 
ingripande i tid. I denna sak skulle han 
också ha rådgjort med självaste August 
Strindberg.

Jag har många gånger undrat över 
varför det rika Orsa inte ens offrat 5 
öre på att uppteckna och bevara något 
om sådana märkliga personer.

Alltnog, jag kom fram till rätt gård, 
knackade på en dörr som jag blev an
visad av anhöriga men fick inget svar. 
Bara ett svagt mummel hördes därinni- 
från. Jag klev ändå in och fann en figur 
inne vid fönstret, tydligen så upptagen 
av sina ”meditationer” att han varken 
hörde eller såg. Jag fick senare veta, att 
han i sin höga ålder var så gott som 
stendöv.

Jag ser honom §n som i en kamera
bild, hur den gamle tecknar sig i mot
ljuset från fönstret. En gammal man 
med bröstlångt skägg, utspretande grått 
hår och blixtrande ögon satt vaggande 
av ock an vid fönstret. De stripiga, ge- 
nombelysta hårtestarna gjorde det hela 
till en levande och fascinerande tavla. 
Ännu hade han inte lagt märke till att han 
inte var ensam i rummet. Minsann hade 
han inte varit ensam förut heller, ty här 
var sprängladdat till bristningsgränsen 
av tankar och filosofi! Som han var ett 
snille, avskärmad i sin egen värld, hade 
han för vana att tänka högt. Där blev 
jag nu oavsiktligt vittne till den gamles 
utläggningar. Vad allt som avhandlades 
hör ej saken till så här långt efteråt, 
men slutklämmen brände sig in i mitt

minne. Den var liksom sammanfattnin
gen av alla hans rabulistiska tankegång
ar, allt medan han fortfarande stirrade 
upp i de dansande snövirvlarna utanför 
fönstret:

Å leva vi, så leva vi i Herranom! Å 
dö vi så dö vi i Herranom! —  Ö se mo 
e full gö uka fån e wil se, kom det på 
hans eget bredaste orsamål.

Detta var för mig liksom hela den 
gamle kämpens liv i en blixtbelysning. 
De lärde talar ibland om tidlöst tillstånd, 
då ett ögonblick liksom rymmer allt av 
tid och rum, och jag kände mig också 
genomilas av en sådan känsla. Det var 
på pricken vad jag i min egen tillfälliga 
bedrövelse av grubbel och svältkost då be
hövde. Det sista kärva uttrycket på orsa
mål framstod för mig som prov på vad 
man så ofta möter hos detta gamla kärn
folk. Andra må känna och förstå det bäst 
de gitter och vill. För mig var det något 
av detsamma som också Karlfeldt syfta
de på, det som han kallar Dalkarlens 
egen Vår-Herre-tro. Inget fjäsk, inget 
bugande, inte ens för Den som i höjden 
bor, bara ödmjuk, slutlig underkastelse, 
sedan man kämpat hårt, slitit ont och 
syndat mycket, men hela tiden längst 
därinne menat så väl.”

Dessa dalkarlar med sin egen Vår- 
Herre-tro återfanns alltså i Orsa. Karl 
har mästerligt avbildat den gamle guds
mannen Dordlofva Erik Ersson i Sten
berg, som i sin ungdom åtalades och 
dömdes flera gånger för sin tros skull. 
Karl, som sällan eller aldrig arrangera
de en bild, fotograferade Dordlofva Erik 
i den situation denne just då befann sig. 
En av bilderna föreställer honom sittan- 
på härbresbron. Han håller lien vilande 
mot höger skuldra. Den vänstra handen 
håller han knuten över skimpa och knä. 
De blå strumporna är fulla av boss och 
agnar. Bredvid står den tömda stillkor- 
gen i väntan på att fyllas igen.

Forts, å sid. 14.
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Vi vill ha fred! av Dag Fahlén

På marsch för freden Foto: Orsaskolans fotogrupp

Den 27 och 28 oktober anordnade 
Orsa Kom vux i samarbete med skolan 
på Berget temadagar om fred och inter
nationell rättvisa. Jag skall med utgångs
punkt från temadagarnas program (cless 
målsättning och innehåll) närmare redo
göra för dessa två dagar.

Målsättningen i programmet syftade 
till att ge eleverna en så allsidig orien
tering i ”ämnet” som möjligt, för att de 
nu och i framtiden skall kunna ta en 
personlig ställning samt att även peda
gogiskt förankra frågan i undervisningen. 
Vidare hade vi som mål att använda 
kom vuxeleverna som resurs inom andra 
skolformer. Det var i det sammanhanget 
som tanken på samarbetet mellan kom 
vux och Bergetskolan tog form. Vi kom 
nämligen fram till att barnen hade cn 
given plats i dessa för mänskligheten så 
viktiga frågor. Barnen är dock det fun- 
dament, på vilket det framtida samhäl
let skall byggas, därför är det av största 
vikt att barn och vuxna tillsammans får 
utforma en värld, som har ett mänskli
gare ansikte.

*

Första temadagen tilldrog sig på för
samlingshemmet. Johannes Hasmats in
ledde med en bildkavalkad, som var en 
hyllning till livet och naturen, ock det 
var ackompanjerat av stämningsfull mu
sik. Därefter visades Peter Watkins film 
”Krigsspel”, som på ett realistiskt och 
skrämmande sätt illustrerar vad som 
skulle hända under ett eventuellt fram
tida kärnvapenkrig och all den ödeläg- 
gelse som skulle följa i krigets spår. Kat
rin Byreus och Ulla Bjärkmar represen
terande Orsa fredsgrupp och Orsa U- 
lands- och Fredsförening (OUFF) fram
förde ett budskap som i korthet kan

sammanfattas sålunda: att vi måste skaf
fa oss kunskaper om hur vi ska kunna 
lösa konflikter internationellt och nati
onellt utan krig samt att avliva myterna 
kring ”kriget” och krigsindustrins för
måga att råda bot mot arbetslöshet och 
andra samhällsproblem. Lilian Håkans
son, Skattungeskolan, knöt ihop talen 
med sång och musik till eget gitarrac
kompanjemang, som ”hörbarligen” upp
skattades av publiken.

För att också ge eleverna en så all
sidig och bred information som möjligt 
hade en representant från FOA (Försva
rets forskningsanstalt) och en från SI PRI 
(Stockholms internationella f redsforsk
ningsinstitut) inbjudits.

*

Andra temadagen förlädes till Orsa 
vuxengymnasium och Bergetskolan. Ele
verna hade i ett tidigare skede fått väl
ja  mellan olika aktiviteter; SIPRI. för
svaret, civilförsvaret, Amnesty Interna
tional, lottorna (som för övrigt svarade 
för utspisningen av samtliga deltagare), 
barn och våld. en diktgrupp samt en 
banderollverkstad som hade förlagts till 
Bergetskolan. I de tre senare grupperna 
arbetade vuxna och barn tillsammans. 

*

Kom vux och Bergetskolans temada
gar ”Fred och internationell rättvisa av
slutades med en fredsmarsch (med upp
skattningsvis 500 deltagare) från gym
nasieskolan till biblioteket, där Katrin 
Byreus tillsammans med högstadieelever 
uppförde ett fredsspel. Ulf Björklund 
fick i ett kort och kärnfullt fredstal det 
avslutande ordet, varvid han också läste 
upp en resolution ställd till Sovjets då
varande president Bresjnev och USA:s 
president Reagan med följande lydelse:

Orsa-Mora Antik
— Hans Rabenius — 

Strandgatan 3, Mora. 154 60, 511 00 

Öppet vard. 13.oo — 17.oo

Köper och säljer 
Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages

SPARKÖP
Västeråkern, Kyrkogatan 23

Välsorterat

Lättparkerat

Öppet:

Månd. — Fred. 9 — 18, Lörd. 9 — 13

Runes Kiosk 
& Grillbar

Järnvägsgatan 27, Orsa 

Tel. 422 06

Vardagar
husmanskost

Fina julklappar 

finns hos

Klockars
Tel 403 20
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Till
President Bresjnev och President Reagan.

Du och Dina politiker har orden och 
världen i Era händer.

Kommer historien att berätta att Du 
var vår tids Ödeläggare eller att Du 
var vår tids oslagbare Fredsarbetare, 
vilkens själ var så mogen att Du förstod, 
att en total avrustning är ett mindre 
vansinne än den totala kapprustning som 
nu pågår?

Tänk om! Rädda världen!

Döda Fruktan i Ditt hjärta, annars kom
mer Fruktan att döda Dig, Dina barn 
och barnbarn.

EN FREDSARBETARE KAN DÖ 
MED SJÄLVRESPEKT

Bli en sådan! Gå med oss!

Vi kräver:

—  inga kärnvapenbärande farkoster 
i Östersjön,

—  en kärnvapenfri zon i Norden för 
vår och våra efterkommandes säker
het,

—  SALT 111-förhandlingarna måste 
omedelbart återupptagas,

—  FN:s beslut måste respekteras vad 
gäller mänskliga rättigheterna,

—  vetorätterna måste upphävas (efter
som de försvårar beslut),

— respekt för länders suveränitet,

—  hårdare kontroll på forskning — 
mera forskning för mänskliga intres
sen, mindre militär forskning.

Vi sänder en varm och tillgiven häls
ning till Medmäniskan och Vännen i 
Dig från

SKOLOR I ORSA FÖR FRED! 

Resolutionen antogs med acklamation.

Dag Fahlén
*

Så här stod det på några av plakaten 
i fredsmarschen: Atomkrig — nej tack. 
Hela världens fred. Fred åt alla nu. 
Stoppa kärnvapnen. Sluta kriga. Vi vill 
leva. Låt freden blomstra — ge fred en 
chans. Vi hör ihop.

Slutligen några bidrag från Berget 
och ett par andra skolor:

FREDSVECKAN 1982 av Bergetskolan, åk 3 

Före Fredsveckan lyssnade vi på ”5 
minuter för FRED” varje dag. Det var 
bra.

På måndag pratade vi om FN och 
barns rättigheter. På tisdag tränade vi 
FREDS-sånger. På onsdag såg hela sko
lan på FREDS-teater. Det var Katrin 
och kompani, som spelade för oss och 
med oss. Det var forumteater. Katrin 
visade bilder från barnhemmet på Sri

Lanka. De visade hur orättvist det är i 
världen. Efter teatern blev vi intervjua
de av Lena från Radio Dalarna. Vi 
sjöng så fint, så vi fick en radiodalahäst.

Katrin lärde oss, att man får bli arg, 
men man behöver inte slåss och kriga. 
Åsa övade FREDS-sångerna med lågsta
diet.

På torsdag spelade personalen FREDS- 
pjäser för hela skolan. Vi lärde oss, att 
FREDEN börjar hemma, hos grannen, 
i skolan och på skolgården. Därefter 
gick alla till grupper och arbetade. Vi 
gjorde plakat till demonstrationen, må
lade flaggor, målade teckningar och 
skrev. Några tittade på länder, som det 
är krig och FRED i. En del åkte ner 
till kom.vux. och arbetade. Alla fick gö
ra en FREDS-blomma att sätta upp i 
matsalen. Vi gick en tipspromenad till 
kom.vux. Där var det mycket människor.

Vi gick FREDS-marsch till bibliote
ket. Vi bar plakat, flaggor, FREDS-du- 
vor och FREDS-löv. Vi sjöng FREDS- 
sånger och hade talkörer. Vid biblio
teket spelade Katrin med elever FREDS- 
teater. Ulf Björklund höll tal och sedan 
antogs en appell.

På fredag såg vi ”Den magiska gröna 
knappen” som avslutning på FREDS- 
veckan.

Bergetskolan, 
åk 3

FREDSTANKAR av Mirja Carlsson, åk 5

Det är bra när det är fred. I Sverige 
har det varit fred ganska länge. Men i 
alla andra länder är det inte det. Jag är 
säker på att det nästan jämt är krig nå
gonstans. Det är synd om barnen när 
det är krig. Många barn har blivit av 
med sina föräldrar. Det är så dumt med 
krig. Tänk alla som dör fast dom inte 
har gjort något. De som ska kriga kan 
väl spela något spel istället.

Mirja Carlsson, 
åk 5

EN FREDSDIKT av Thomas Gillgren, åk 6 

Vår, höst, sommar och vinter 
är fyra årstider som vi älskar 
Våren är alla bäckars dröm, 
våren är början till sommaren. 
Sommaren är en fridfull sol 
av glädje, blommor, bad och resor. 
Hösten är färgernas årstid 
och lövens slut på detta år.
Vintern är snöns årstid.
Skidor och skridskor är vår dröm 
och våren är dess slut.
Fram för Fred!
Vill vi förstöra denna jord som är så fin?

Från en fredsvän 
Thomas Gillgren, 

åk 6

KRIG och FRED av Jerker Westin, åk 5

Krig är hemskt, död och förstörelse. 
Om den som ”tryckt på knappen” ändå 
skulle överleva, hade han/hon ändå bara 
haft döda kroppar och aska att ha makt 
över. Förbannade vare kärnvapnen!

FRED

Fred är ljuvt och underbart. Alla 
hjälper till att bygga upp en ny jord. 
Konflikter löses utan krig.

Jerker Westin, 
åk 5

OM FRED av Elisabeth Hogenlid, åk 2 och Jill Sistad, åk 4

4 miljarder människor på jorden. 200 
utav dom bestämmer över folket. Varför 
krigar så många, när nästan alla vill ha 
fred? Krig är dumt och knäppt. Krig 
är hemskt, många människor har dött.

Elisabeth Hogenlid, 
åk 2 och 

Jill Sistad, 
åk 4

FRED av Linda Nilsson, åk 4 och Anna Starbrink, åk 5

Vi vill att alla vapen ska försvinna 
och alla bomber dom ska bort. Vi vill 
se månen gå ner och solen gå upp. Vi 
vill kunna andas i skogen och bada i 
havet. Vi vill kunna känna lukten av en 
blomma som nyss har slagit ut. Vi vill 
höra fåglar kvittra bland skogens gröna 
blad. Vi vill ha fred på våran jord.

Linda Nilsson, 
åk 4 och 

Anna Starbrink, 
åk 5

En av nyheterna för hösten:

Byxor, kjolar, västar och 
trö jo r i Lahmanns trikå.

Dahls Eftr.
Tel. 401 91

Orsas mest 

blomstrande affä r...

Stackmora Trädgård
Tel. 422 31
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Anna Holting 
till minne av Siv

Mitt i höstrusket nådde oss buclet att 
Anna Holting — en av orsabygdens ”eg
na” lärare —  den 29 sept. hastigt hade 
lämnat oss. Efter 34 års lärartjänst var 
hennes arbetsdag över, den arbetsdag 
som började i Tackåsen 1948 för att 
sen fortsätta vid hembygdens skolor, 
först i Skattungbyn åren 51—-56, Neder- 
berga 56—57 och i Kyrkbyn 57— 76. 
Säkert en många gånger svår och be- 
kymmersfull tid för Anna, då hon redan 
tidigt blivit änka och stod som ensam 
familjeförsörjare. 1972 flyttade hon hem 
till fädernegården, och när hon — 76 
övergick till en ambulerande speciallä
rartjänst, delade hon sin tid mellan Kall
mor a och en del av de övriga skolorna 
i kommunen. I och med detta läsårs 
omläggning av skolform i socknens ”nor

Hans Peterson
P e u g e o t samt beg. bilar i 
i skilda modeller och pris
lägen.

Älvgatan 62

M O R A , tel. 100 00

ra ände”, fick hon hela sin halvtids
tjänst förlagd till Kallmora. Trots sitt 
motstånd mot den, som hon sa, omöj
liga skolformen, gladdes hon över sitt 
alldeles ”egna” klassrum och de möjlig
heter till individualisering våra nya lo
kaliteter erbjöd.

Så kort hennes glädje blev!

Jag ville skriva ett brev . . . 
hann ju aldrig tacka — för vad hon va
rit — vad hon betytt . . .
Hon, som i sin ärliga uppriktighet, ald
rig tvekat att säga sitt hjärtas mening 
rent ut till vem det vara månde, anting
en det gällde ris eller ros, eller enbart 
goda råd, var nu borta.

Jag ville skriva ett brev . . . 
till henne, som orädd gick sin väg rakt 
fram, alltid glad och humoristisk, utan 
ett ord av klagan, trots det handikapp 
och lidande hennes svårartade ledgångi- 
besvär måste ha inneburit, 
till henne, som mitt i sin egen svåra 
situation orkade dela andras bekymmer 
och tala tröstens ord.

Jag ville skriva ett brev . . . med ett 
tack för allt detta — men det var för 
sent!

Lördagen den 9 okt. var det många 
som samlades i fädernas kyrka för att 
följa Anna på hennes sista färd. Så 
konstigt det kändes! Anna, nyss så fylld 
av liv och glädje — och nu . .

När flaggan vid Kallmora skola efter 
begravningen skulle gå i topp i diset och 
duggregnet, hängde den som en blöt 
trasa utefter stången, som en symbol för 
livlöshet, tycktes det mig. Tungt var det 
att hissa den, men då fick jag plötsligt 
bevittna, hur de grå skyarna trasades 
sönder och hur flaggan liksom triumfe
rande bredde ut sig. Den fladdrade som 
segerfanfar mot en bit blå kvällshimmel, 
där aftonrodnaden ännu dröjde sig kvar. 
Jag stirrade fascinerad, förstummad på 
skådespelet. För mig blev det till cn 
hälsning från Anna!

”Jag har kämpat färdigt och övervun
nit. Jag har segrat. Jag är fri!”

Jag ville skriva ett brev . . men där 
utanför Annas skolfönster blev det jag 
själv som fick en hälsning!
Tack, Anna, för allt!

Siv

”REFLEX-KVÄLLEN i STACKMORA 
SKOLA av Eva-Lena Lassar, åk 6

En torsdagskväll i höst hade hela 
Stackmora skola en ”reflex-kväll.” Först 
ropade magistern i en högtalare att fem
sexan skulle komma till sin trapp-ingång. 
Där pratade vi om vår klassfest. Sedan 
gick alla upp till Östra myravägen. Där 
fick vi se hur viktigt det var med reflex, 
och att man skulle vara ljusklädd när 
man gick i mörkret.

Därefter gick vi ner till skolan igen. 
Alla satte sej i sina bilar. De ställde 
bilarna i kö, och bilarna fick starta med 
två minuters mellanrum. Man fick åka 
runt hela Östra myra och räkna reflex
figurer och personer med och utan ref
lex. När vi hade gjort det stoppade en 
clown oss. Han gav oss varsin reflex 
och varsin trafikbok. Sedan fick man åka 
hem. Det hade varit en rolig kväll med 
en massa viktiga saker, som man inte 
hade tänkt på förr.

Eva-Lena Lassar, 
åk 6

ÖLANDSRESAN av Kristina Öjeskog, åk 5

När jag var på semester en gång blev 
jag jätterädd. Det var Maria, 01ofy 
mamma, pappa och jag som åkte. Vi 
åkte till Småland. Vi fick bo i ett husy 
som vi Lyrde av en bekant. En dag åkte 
vi till Öland på utflykt. Det åskade och 
regnade den dagen. När vi kommit över 
bron, såg vi en höhässja som brann. 
”Bränner de sitt hö här?” undrade mam
ma förvånad. ”Det är nog blixten, som 
har slagit ner”, trodde pappa. Sen ropa
de jag åt pappa: ”T itta pappa, det brin
ner i ett hus!” Det gjorde det. Det såg- 
ut som en majeld, det var bara det, att 
den var mycket större. Jag blev jätte
rädd.

Vi mötte två brandbilar och när vi 
åkt en bit till slutade det att regna. Sen 
tittade vi på fåglar och gick upp i en 
fyr och tittade på en regnbåge och åt 
jordgubbar på Alvaret. Det är flera år 
sen det Lär hände och jag har inte va
rit på Öland sen dess, men det är inte 
för att jag är åskrädd utan för att pap
pas bil börjar gå så knaggligt.

Kristina Öjeskog, 
åk 5

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman  —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

God Jul
önskas ärade kunder!

Cö)

*
Nilsons Rör AB ■ Orsa
Kontor och lager, Be^gvägen 365 

Tel. 400 35, 423 17
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Toyota
Alfa-Romeo

BMW
Jeep

Alltid bra, begagnade 
bilar i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 420 15

Orsas

billigaste bensin?
Alltid ett fint köp att köra till Fina

Frick & Bergman
Tel. 406 96

Närbutik som är öppen när andra
har stängt. . .

Fullständig bil
verkstad ■ Allt 
inom däckservice 
Tvättmaskin som 
tvättar, vaxar 
och torkar bilen

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
g o lv a v d .
M O R A , Fridhemsgatan 3 

Tel. 0250/136  62

BANKEN
DALARNA
— H E M M A B A N K E N

I D a la rn a  -  F ö r D a la rn a !

ORSA tel 402 66. Exp-tider månd-fred 9.30—15.00, torsd även 15.00— 17.30

LANSSP^

8
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Välkomna! av P. J.
Lärare 
på kurs av No-gruppen

I somras blev vi utan ordinarie kyrko
musiker, då Bengt och Else-Marie Isaks
son lämnade oss för att tillträda tjäns
ter ända uppe i Kiruna. De, för de var 
ju musikdirektörer båda två, kan se till
baka på några år här i Orsa fyllda av 
intensiv och fruktbärande musik- och 
körverksamket. För orsabornas del blev 
saknaden stor, inte minst bland barn och 
ungdomar som deltagit i Bengts nystar
tade körer, ungdomskören och Diskan
ten.

Saken har emellertid ordnat sig ovan
ligt fort och bra. I företrädarens villa 
på Uppfinnarvägen har redan den nya 
kyrkomusikerfamiljen Lissdaniels instal
lerat sig, sedan tjänsten tillsatts i oktober.

Mats Lissdaniels såg dagens ljus 1948 
i Malung, där han också är uppvuxen. 
Efter realexamen utbildade han sig till 
malungsbornas speciella yrke, skinn
skräddare, men intresset för musik tog 
snart överhanden. Den första musikun
dervisningen fick han förstås i Malungs 
kommunala musikskola. På Geijerskolan 
i Ransäter fick han så en god grund för 
körarbetet. Så småningom kom Mats in

Britt och Mats Lissdaniels

på musikskolan i Göteborg, där han för 
övrigt blev studiekamrat med Isaks >on. 
Parallellt med studierna tjänstgjorde han 
i GuldLedskyrkan, där han kom att fort
sätta efter sin examen 1978. Det blev 
sammanlagt 11 år i arbete, dels med 
orgelspel, dels med 7 körer (!) i veckan. 
Mats kan alltså se tillbaka också han 
på givande år i sin första tjänst. Guld- 
hedskören har under hans ledning gett 
ut några skivinspelningar och företagit 
flera utlandsresor.

I Orsa kommer Mats att fortsätta med 
de hittills verksamma körerna: ungdoms-, 
kammar- och kyrkokörerna samt Diskan
ten. I organisttjänsten ingår också tim
mar i musikskolan samt annan sång- och 
musikundervisning.

Samtidigt med Mats fick vi också en 
ny skolpsykolog. Vår ordinarie Birger 
Westin skulle vara halvtidsledig för an
nan tjänst, och då kom Britt Lissdaniels 
lägligt för att vikariera.

Britt är limakulla, och hon Lar utbil
dat sig vid universitetet i Göteborg. Se
dan har hon arbetat med barn och vux
na, förståndshandikappade och psykote
rapi. Hon har också arbetat på Sahl
grenska sjukhuset med människor som 
lider av kroniska ryggsmärtor.

Skolpsykologerna har fördelat sina ti
der så att Britt hjälper skolorna i Berget, 
Stackmora, Kallmora och Skattungbyn, 
ett par klasser på högstadiet samt för
skolorna i Åberga och Berget medan Bir
ger handhar de övriga.

Arbetet inom fredsrörelsen och Amnes- 
ty ligger både Mats och Britt varmt om 
hjärtat.

Familjen Lissdaniels, inklusive 5-årige 
Matias, har redan välkomnats av för
samlingen. Vi på skolsidan vill också 
hälsa dem till, som vi hoppas, ett givan
de arbete bland våra barn och ungdo
mar, och vi Loppas de ska trivas med 
folk och bygd.

P. J.

Enligt nya läroplanen, Lgr 80, ska na- 
turorienterande ämnen och teknik. No/ 
teknik, få ökat utrymme i skolan. För 
att vi bättre ska kunna svara mot dessa 
krav, fick vi i Orsa möjlighet att delta 
i en femdagars kurs, anordnad av läns- 
skolnämnden. Nio glada lärare fick chan
sen, tillsammans med kolleger från Älv
dalen och Idre, att lära mer om No/ 
teknik. Vi fick också träna i att använda 
ett undersökande arbetssätt, för att skaf
fa oss dessa kunskaper.

Av många temaförslag valde vi Var- 
dagsteknik och Vatten. Våra kursdagar 
såg ut så här: Dag 1—2 samlades alla 
i Stackmora skola. Där byggde vi bl. a. 
el-motorer med enkelt material, under
sökte glödlampor, fick information om 
elektriska säkringar m. m. På kvällen 
reparerade vi cyklar ock rensade av
lopp. Entusiasmen var det inget fel på!

Andra dagen gick åt till uppföljning 
och sammanfattning av första dagen 
samt förberedelser för nästa träff.

Dag 3 förlädes till Älvdalen. Där re
dovisade vi försök vi gjort i klasserna i 
odling och laborationer med vatten. U t
bytet av erfarenheter var givande.

Dag 4—5 åkte vi till Idre. Vi gjorde 
exkursioner till sjöar och vattendrag i 
Idres omgivningar. Där samlade vi små
djur och växter och tog vattenprover. 
Med hjälp av mikroskop och litteratur 
försökte vi sedan ta reda på vad vi hit
tat. Att det fanns så många organismer 
i detta karga landskap trodde vi inte! 
Också kvällen gick åt till att namnge 
och ordna utställning av materialet.

Klockan fem följande morgon samla
des många av oss till fågelexkursion. Ef
ter frukost fullföljde vi arbetet från da
gen innan. Vi undersökte också fiskar 
och konstruerade enkla solfångare.

Trötta men mycket nöjda styrde vi 
kosan hemåt. Vi tyckte att alla kursda
garna varit mycket stimulerande ocL ro
liga. Fulla av entusiasm kom vi tillbaka 
till skolan och vardagen. Svårigheten 
är att behålla denna känsla och kunna 
förmedla något av den och av lärdomar
na till elever och kolleger.

No-gruppen

TOMTEN av Catarina Cederholm, åk 2

Det var en gång en tomte, som gick 
till folken. Han var mest ute på kvällen. 
Han hade en jättestor säck full med 
saker. Sen hade han en fru också3 fast 
hon gick in till folket.

Catarina Cederholm, 
åk 2

Kåhléns Elektriska AB
Trunnavägen 4 ■ Tel. 410 37, 401 92

► U tfö r  alla slags

Installationsarbeten, Elvärme 
Grävningsarbeten (Traktorgrävare)
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Skolnytt
Lokal skolutveckling
är ett begrepp som kommit i samband 
med Lgr 80.

Fr. o. m. läsåret 1982/83 har den re
surs som tidigare disponerats av centrala 
myndigheter nu överförts till kommu
nerna för att användas till lokal skol
utveckling och personalutbildning.

Vid fördelning av medlen är det sko
lans behov med utgångspunkt från det 
program för lokal skolutveckling som 
skolstyrelsen beslutat om, som ska vara 
vägledande.

Beloppet beräknas med 2,7 % på 
grundskolans bas- och förstärkningsresurs 
och 2,3 % på gymnasieskolans lärarlö- 
ner. Även kom.vux. ska få del av pengar
na utan att något speciellt statsbidrag 
utgår. Beloppet uppgår i sin helhet till 
drygt 200.000:—- kronor.

Av pengarna ska 60—80 % användas 
till fortbildning och 20—40 % till lokal 
skolutveckling enligt skolstyrelsens beslut.

Olle Bjärkmar

Hur har Du 

det med synen?

Kontrollera regelbundet!

(hba O p l i li
Olle Gustafsson

Kyrkogatan 10, Orsa - tel 400 90 

Av socialstyrelsen leg. optiker

ANDERS NÄS

Glasmästeri
O R S A

Vid södra järnvägsövergången 

m itt emot Kåhléns

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas kt Fönsterglas 

Inramningar

Skolstyrelsens program för 
lokal skolutveckling
1. GRUNDSKOLAN

Stadieöv er gångarna Här är det närmast 
övergångarna förskola-lågstadium och 
mellan-högstadium som bör beaktas. 

Baskunskaperna Här kommer också bas
ämnenas gång genom stadierna in i bil
den.

Dalaprojektet Kommunen har fått ett 
statsbidrag på 50.000:— kronor i det 
s. k. ”Dalaprojektet. Litteraturen i sko
lan” . Pengarna är avsedda att användas 
till inköp av litteratur för grundskolan. 

Dataundervisning Skolstyrelsen har satsat 
på inköp av data till högstadiet. 

No-teknik Teknik blir obligatoriskt äm
ne på högstadiet, och No-teknik ska få 
ökat utrymme även på övriga stadier. 

Friskvård Här kommer skolstyrelsens sats
ning i SANT-frågor in i bilden. 

Samlevnadsfrågor Skolstyrelsen har be
slutat om medel för dans och dramatik. 

Skola-arbetsliv Vid skolorna görs olika 
satsningar för att bredda kontakterna 
skola-arbetsliv-samhälle. 

Arbetsenheten-Arbetslag-Studieledare 
Enl. Lgr -80 är skolorna fr. o. m. läs
året 1982/83 indelade i arbetsenheter 
med studieledare.

Höstt er minsintagning till gymnasiet 
Kommunen har ingått i en försöksverk
samhet som kommer att bli obligatorisk. 

Förstärkningsresurs ens användning Skol
styrelsen beslutade 1982-04-28 att inför 
läsåret 1983/84 se på den totala fördel
ningen över samtliga stadier.

Samarbete Kom.vux. och grundskolan 
Avsikten är, att samarbete etableras mel
lan vuxengymnasiet och någon låg- och 
mellanstadieskola i temaarbete.

2. VUXENGYM NASIET  

Dalaprojektet Biblioteket och vuxnas läs
vanor. Kommunen har fått ett statsbi
drag på 30.000:— kronor.

Modern språkbehandling Att bygga upp 
ett fungerande talspråk hos eleverna. 

Problemrelaterad undervisning i SO-äm- 
nen.

Projekt angående yrkesutbildning.

Fria aktiviteter
för årskurserna 5 och 6 har kommit i 
gång i några skolor. De som inte börjat 
denna termin klarar av sin del under 
vårterminen. Utspritt över hela läsåret 
gäller det 1 timme per vecka, men de 
flesta skolorna har föredragit att för
lägga aktiviteterna till en termin med 
2 timmar per vecka. Fritidspedagogen 
Kent Henriksén, som basar för verksam-

UNDULATER av Oskar Blom, åk 5

Nu ska jag berätta om när mina un- 
dulater fick ungar.

Lugn. det handlar inte om en lektion 
i blommor och bin utan bara om, hur 
jag lät mina undulater häcka.

Molly (honan) sågs allt mer sällan 
lämna sin holk, och jag kom på Molly 
och Molle (hanen) i de allt intimaste 
handlingar (undulater generar sig inte).

Några dagar efteråt kom det första 
ägget, sedan kom de varannan dag. Fyra 
ägg blev det. Efter 18 dygn kläcktes den 
första ungen. Sedan kom ungarna precis 
som de var lagda. De har inte fått någ
ra fjädrar än men det kommer väl.

Antagligen kommer hon att lägga nya 
ägg, innan den sista ungen hoppat ur 
boet så jag får väl finna mig i det. 
Mer än två kullar bör man inte låta 
dem få. Om du vill låta dina undulater 
häcka så rekommenderar jag dig att läsa 
en bra undulatbok.

Exempel: Undulater hemma.

Oskar Blom, 
åk 5

JULHISTORIA av Lena-S tina Hållmarker, åk 4

Det var en gång en tomte, som skulle 
göra paket till julen. Men han hade 
inga saker att slå in. Och han undrade 
så, var han skulle få saker ifrån. Hans 
lilla pojke sa att om han är riktigt 
snäll, så ska Lan få en överraskning 2 
dagar före jul. Tomtepappan letade ef
ter julsakerna dag ut och dag in. 4 da
gar före jul blev han jätteledsen, för 
nu hann han inte göra klart julsakerna, 
fastän han hittade dem. Men pojken 
var glad. När tomten vaknade på mor
gonen 2 dagar före jul, såg han en mas
sa paket i hela sitt hus. Men titta! ro
pade han. Mamman och pojken kom in 
med kaffe på säng. Det är vi som har 
gjort alla paket så att du skulle slippa 
det i år. På julaftonsmorgonen så åkte 
tomtepappan och hans son ut på släden 
med alla paket, som de skulle ge till 
alla barnen som väntade på tomten.

Lena-S tina Hållmarker, 
åk 4

heten, har lyckats bra med att få fram 
intresserade personer, villiga att tjänst
göra som handledare.

Far vi presentera årets handledare 
och vad de sysslar med: Kent Henriksén 
har teknik, Börje Ax foto, Gerd Harg 
danslekar, Barbro Hemming arbete med 
lera, Mariana Jansson, Stig Nilsson och 
Sune Ek idrott, Maria Norén dans, Pia 
Skoglund pyssel, Anette Öqvist drama, 
samt på vårterminen Camilla Hermans
son elitgymnastik.

10
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Dala-Projektet 
— en satsning på böcker av Eric Ullström

Det är svårt att nå ut med skönlitte
ratur. Antalet bokaffärer och boklådor 
har minskat, och bokhandeln har inte 
längre råd att lagerLålla böcker i så 
stor omfattning som tidigare. Till detta 
kommer att kommunernas bokanslag till 
skol- och folkbibliotek krymper i en 
skrämmande takt. Med dessa problem 
för ögonen beslöt Statens Kulturråd att 
slå ett slag för BOKEN och utlovade en 
stor ekonomisk satsrling på en region i 
landet, som inte var alltför gynnad in
om biblioteksverksamhet och övrig bok
spridning. Valet föll på Kopparbergs 
län. Lyckas man i W-län bör man lyckas 
i övriga delar av landet3resonerade man.

Hur skulle man nå nya grupper av

läsare? Ja, vilka sysslar med böcker? 
Skolan, förstås, där når man alla barn i 
de läshungrigaste åldrarna. Folkbiblio
teket — dit kommer alla kategorier av 
intresserade läsare. Studieförbunden med 
dess utbredda cirkelverksamhet och na
turligtvis massmedia, som bevakar allt 
av värde som händer inom litteratursek
torn. Målet blev en samverkan mellan 
alla de berörda parterna. Man bildade 
en regional arbetsgrupp inom W-län 
bestående av representanter för länsskol- 
nämnden, Dalarnas Bildningsförbund, 
Journalistförbundet och Radio Dalarna. 
Dessutom tillsattes arbetsgrupper inom 
varje kommun med uppgift att samman
ställa en projektbeskrivning över hur

man ville utveckla och bredda intresset 
för böcker.

Orsa kommun gick ut med två pro
jekt. Det ena är knutet till grundskolan 
och innebär i korthet att anskaffa bok
lådor med 30 titlar till så inånga klasser 
som möjligt. Varje boklåda ska inne
hålla ett antal ”Läsa Lätt-”böcker för 
mindre läsmogna elever. Boklådorna kan 
sedan bytas mellan klasserna. Genom 
olika aktiviseringsprocesser når böckerna 
fram till eleverna. Man kan ha bokgrup
per typ läsecirkel och diskutera vad man 
läst, man kan dramatisera eller göra 
författarbeskrivning. Även föräldrarna 
ska ges tillfälle att komma i närmare 
kontakt med barn- och ungdomslittera
tur. Föräldramöten är ett bra forum 
för bokprat, och en studiecirkel i ämnet 
börjar i höst.

Det andra projektet har startat vid 
Kommunala Vuxenskolan, där man vill 
”minska utbildningsklyftorna och däri
genom verka för ökad jämlikhet och 
social rättvisa. Som ett led i att nå 
detta mål och samtidigt öka de lågut- 
bildades läsintresse måste nära kontakt 
med kvalitetslitteratur anses som ett vik
tigt inslag.” Projektet är i gång med en 
nyöppnad bokstuga, där skolans vuxen
elever redan är flitiga låntagare. En 
enkät om elevernas läsvanor skall så 
småningom ytterligare kartlägga behovet 
av flera läsfrämjande åtgärder.

Förverkligandet av de båda projek
ten har skett i nära samarbete med Orsa 
sockenbibliotek genom bibliotekschefen 
Lars Wallén. Som projektledare funge
rar Gudrun Sandvik (Kom.Vux.) och 
Eric Ullström (grundskolan). Statens 
Kulturråd har sett välvilligt på projek
ten och anslagit sammanlagt 80 000 kro
nor, vilket inte på något sätt får för
leda politikerna att pruta ner de kom
munala anslagen till biblioteksverksam
heten de kommande åren.

Eric Ullström
*

Gudrun Sandvik 
på Kom Vux rapporterar:

Onsdagen 22 september hade komvux 
i Dalaprojektets regi besök av författar
na Anders Dahlqvist och Siv Widerberg,

Anders och Siv är engagerade i ”Liv 
i Sverige”, ett samarbetsprojekt mellan 
författare och ”vanliga människor” som 
gärna vill skildra sina liv i Sverige, bara

Herr & Barn

2 butiker med

Urval
Kvalité
Service

bl. a. möjlighet till bättre och roligare köp. Du 
slipper kostnaden för resor m. m.

bl. a. kanske något högre pris vid köptillfället, 
men på sikt mycket billigare.

bl. a. bättre betjäning. Vi hjälper Er med förslag och 
goda råd. Vi försöker skaffa det vi ev. ej har i lager.

”Ingen affär ar en bra affär om inte båda parter är nöjda.”

När det gäller herr- och barnkläder — gör som så många 
andra — gå till affärerna med

URVAL ★  KVALITÉ ★  SERVICE

S. Davidsson O R S A

HERR 400505 BARN 402 19

Där finns det mesta av det bästa .
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de får hjälp med det. Samarbetet har 
hittills resulterat i ett 20-tal Liv i Sve- 
rigeböcker. Anders och Siv redogjorde 
för projektet. Dessutom hade Kerstin 
Masser inbjudits, eftersom man gärna 
ville ha kontakt med en lokal författare.

Anders Dahlqvist berättade om sin tid 
som reparationsmålare i Enköping. Ge
nom de nya lösningsmedel som målarna 
kommer i kontakt med drabbades Lan 
av kusliga personlighetsförändringar, bl 
a förlorade han förmågan att läsa och 
skriva. Hans erfarenheter finns doku
menterade i Liv i Sverigeboken ”Bara 
några målare” .

Kerstin Masser redogjorde för till
komsten av Ossmol\ages bok ”E wa jenn 
göng” och läste ett avsnitt på orsamål 
ur boken.

Siv Widerberg, författare till barn- 
och ungdomsböcker samt diktsamlingar, 
var intreserad av undervisningen på 
grundvux och skrev tillsammans med ele
verna och deras lärare, Gullbritt Hogen- 
lid, några tankeväckande dikter. Här ett 
par exempel:

Till skogen av Agneta Granström
Jag skulle vilja åka till skogen.
Jag skulle vilja plocka blåbär.
Jag skulle vilja plocka svamp 
och titta på alla träd.
Men det finns så mycket stenar överallt. 
Det är dumt,
för då kommer jag ingenstans 
med min rullstol.

Agneta Granström

Till skogen av Lars-Erik Berggren
Jag tänder stormlyktan.
Jag hör suset.
Jag ligger i skogskojan 
och somnar skönt.
Jag har följt med körkarlen.
Han behöver sällskap.
Och det sällskapet är jag.

Lars-Erik Berggren

Tråkigt av En elev i grundvux
När jag bodde hemma 
då var det inte så roligt.
När folk retas och säjer
att jag är dålig
det tycker jag är tråkigt.
Oss två har dom retat
för att vi hade ett handikapp.
Dom sa CP och allt möjligt.
Så fort man gick till kiosken 
kom dom bakom ryggen 
och sa nåt dumt.
Men jag tar dagen som den kommer 

numera.
En elev i grundvux

VI TVÅ av Camilla Marcus, åk 5

Min nalle är min enda vän, 
för ingen vill leka med mig.
I skolan är alla dumma, 
jag blir jämt utanför.
I går slog Pelle mig, 
så jag grät.
Då började alla skratta 
och jag grät ännu mer.
En gång fick Nalle följa med till skolan. 
Alla sa att han var ful.
Pelle slängde Nalle i en lerpöl, 
ock jag började gråta.
Då stampade han på Nalle, 
och jag började vråla.
Då började alla skrika av skratt^ 
och jag gick hem.
Min nalle är min enda vän, 
för ingen tycker om mig.

Camilla Marcus, 
åk 5

B Ä V E R N  av Kalle Kling, Fredrik Eklund och Jesper Heindow, åk 5

En dag när vi var ute i skogen såg vi 
ett fällt träd. När vi gick dit såg vi att 
det var en bäver som hade fällt trädet. 
Vi såg flera fällda träd och en bäver
damm. Just då hörde vi ett plask och 
såg ringar på vattnet bredvid dammen. 
Vi tog med oss en gren, som bävern 
hade gnagt av. Den tog vi med till vår 
skola och satte in den i ett skåp.

Kalle Kling, Fredrik Eklund och 
Jesper Heindow, 

åk 5

U-BATEN av Johan Ädel, åk 3

När jag och Mats var på en U-båt, 
så fick vi se en främmande U-båt. Vi 
satte genast igång U-båten. Den andra 
såg oss inte. Den åkte förbi. Sen tryckte 
Mats på gasen i U-båten. Det gick fort. 
Sen när vi var uppe på vattnet såg vi 
att vi hade kommit till ett annat land.

Då såg Mats ett krigsplan och då 
tryckte Mats på gasen men då släppte 
planet en bomb. Men vi hann precis 
undan. Sen åkte vi hum.

Johan Ädel, 
åk 3

EN LITEN VERS OM JULEN av Anna Rosell, åk 2 

På julen lyser ljusen 
ock kulorna glittrar.
På julen är man glad.
På julen får man paket av tomten, 
och man skrattar.
Julen är bra.

Anna Rosell, 
åk 2

EN LITEN VERS OM JULAFTON av Pernilla Pallin, åk 2 

Löven faller ner från träden.
Det snöar ute i luften.
Snart är det julafton.
Jag sitter inne och tittar ut i luften, 
och tänker på julafton.

Pernilla Pallin, 
åk 2

För KALLA vinterdagar!
Skiddressar ★  Jackor ★  Overaller 

Västar ★  Täckbyxor

r
Merkantils Lammul!

V .

KOFTOR ★  VÄSTAR * JUMPRAR 

i säsongens nya färger!

Jkiq, Åakssons
T E L . 4 0 0 2 1  O R S A
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croi
/ v  AC

.5

□ □
□ —

□
Om du vill leva: Dikt av Knut Edmarker 

Andas in om du v ill leva 
inte bara ut.
Öppen för en doft,
Öppen för ett ljus 
och den blida vindens sus, 
öppna dina sinnens alla fönster, 
andas in, andas in, 
om du v ill leva.

Stillhet sök om du v ill leva 
stilla så att andra krafter — 
livets stilla stilla starka flod  
och blanka vatten sakta för dig 
till de stora tysta djupen 
som är Gud.

Knut Edmarker

Begravningsbyrån 

i Orsa
L e v e n iu s  

B lo m m o r

ombesörjer allt inom branschen 

Tel. affären 400 92, bost. 413 21

Orsa Ram & 
Glasmästeri
Järnvägsgatan 23, Orsa 

Tel. 425 74 ankn. bost.

Allt inom 
glas och ram

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Sticka en Orsa-mössa i vinter! 
Garn och mönster finns hos oss.

Järnvägsgatan 15, tel. 413 32

Språngs...
när det gäller färg, 

vägg och golv.

Sl»llAi\(iSlÄlM;%
Orsa, tel. 403 40

r ~
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Gössa Anders och Jemt Lof spelar upp till ,,timmerkalas,> på hembygdsgården 
för Karin Bergman, Jemt Hans, Per Wikner, M ejt och Per Ståbi. 1922

Karl Lärka Forts, från sid. 4.

Karl berättade: ”Här ser du den gam
le gudsmannen, skördemannen. Han har 
ett livsverk bakom sig. Prövningar av 
ovanligt slag har han genomlidit, men 
han står orubbligt stark och rakryggad 
i sin tro. En skördeman inför skördarnas 
Herre.”

Ett annat porträtt av en dalkarl med 
en Vår-Herre-tro var Pärar Juga i Skatt- 
ungbyn. En bland många bilder av ho
nom föreställer honom stående på här- 
bresbron. Han Lar just iklätt sig kyrk- 
stassen och ämnar gå till söndagens mäs
sa. Den kritvita långpälsen har han häm
tat från härbret, där de dyrbara plaggen 
förvaras. Vita haridstickade vantar för 
söndagsbruk har han på, och det breda 
läderbältet syns under den oknäppta päl
sen. Karl berättade: ”Pärar Juga var 
annars en som hade upplevt mycket av 
det vi kallar det övernaturliga. Men des
sa hans upplevelser stod ingalunda i nå
got motsatsförhållande till hans kristna 
tro. Det var ju tvärt om så, att det vi 
kallar övernaturligt bara var naturligt 
för den tidens människor. De hade ju en 
annan världs- och livsuppfattning. Natu
ren hade en levande själ, och detta kem 
till uttryck i upplevelser av olika slag. 
Ingen kunde som han berätta om ’tömt- 
kalln’3 ’grånåsmor’ och 5de små’ varel
serna som befolkade naturen.”

Karl fascinerades mycket av det sär
egna Skattungbyn. ”Bara vägen dit”, 
berättade han, ”var ett äventyr. På ett 
ställe slingrade vägen i så snäva krokar, 
att man liksom åkte runt sig själv. Ra
vinerna var så djupa, att man nästan 
kunde snudda vid grantopparna nedan
för. Tänk, om man där mött vilddjur

Pärar Juga (1842— 1929). Foto 1917

eller våldsmän! Det var en väg med ry
sande tjusning. När man sen kom fram 
till byn möttes man av det verkliga 
skogshavet där bortom Oreälvens dal
gång. Vilka vyer, vilken känsla!”

Karl kände cn stark dragningskraft 
till detta vidunderliga landskap och till 
dess folk. Samma känsla har väl många 
andra konstnärer också haft, konstnärer 
som sökt sig till denna by, även århund
radet före honom, för att där i tavel- 
måleri söka avbilda den dramatiska skön
heten.

Det var inte bara de gamla som Karl 
fotograferade. Naturligtvis tjusades han 
också av de unga och då särskilt de 
vackra kullorna. Orsaklädda kullor från 
Skattungbyn finns avbildade i många 
varianter, likaså finns många bilder av 
barn och hela familjer.

Karl ägnade också mycken tiel åt att 
fotografera landskapet och de öppna 
vyerna från höga berg. Många gånger 
blev det mödosamma vandringar med 
tung packning för att nå den rätta höjd
punkten och därifrån fånga det mest 
storslagna panoramat. Från Gesunda- 
berget och Flenberget har vi sett prov 
på detta Lans arbete. Men utsikten från 
Digerberget ut över Orsasjön tilltalade 
honom lika mycket. ”Här blandas sjö
luft och bergsluft och gör att färger och 
skuggor blir så ovanligt dramatiska i 
sin prakt”, förklarar han.

Karl tyckte alltid om att återvända 
till Orsa. När han för några år sedan 
åkte med mig i bilen Lipp över Diger
berget ville han som alltid stanna till 
en stund för att se ut över Orsasjön och 
det öppna landskapet. Vid detta tillfälle 
yttrade han: ”Månne har inte Vår Herre

tänkt sig något alldeles särskilt, när han 
skapade det här så vackert?”

Karl ”såg” alltid det särskilda i natur, 
människa och i det historiska perspek
tivet. Det gjorde honom själv till en 
särskild människa, och för den skull kun
de han mötas av både oförståelse och 
ovilja. Men han fick ändå leva så länge 
att ”bladet skulle vända sig”, som hans 
vän, prosten Öhnell i Älvdalen, en gång 
yttrade till honom. På sin ålders höst 
fick han uppleva mycken uppskattning 
för sitt storartade arbete för sin hem
bygds historia,

Greta Jakobsson

God Jul och
o

Gott Nytt Ar
tillönskas alla våra kunder!

Stackmora Handel
Tel. 403 22

Dalaskeden
med Ängsklockan och Dalahästen 

i kon tro lle ra t silver.

Silversmycken
med stenar från D igerberget och 

Orsa Finnmark.

Guldsmeden
THORBYS AB, ORSA Tel. 431 50
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EN SAGA av Ulrika Johansson, åk 2

Det var en gång en kung, som var rik 
och lat. Många ville ha hans prinsessa. 
En dag sa kungen: Den som kan hitta 
det största äpplet, ska få prinsessan.

Det var en fattig pojke, som ville ha 
prinsessan. En dag satt han och grät, för 
att han inte kunde hitta något stort äpp
le. Då kom en märklig figur: Hej, sa 
figuren. — Varför gråter du? —Jo, för 
tävlingen på slottet. Så berättade han 
vad han hade hört. Då sa figuren: 
— Jag kan trolla!

Det blev ett jättestort äpple. Då gick 
pojken till slottet, och kungen fick det 
äpplet. Då blev det stort bröllop.

Pojken och prinsessan levde lyckliga 
i alla sina dagar.

Ulrika Johansson, 
åk 2

NATTEN av Jakob Limby Åk 4

Om natten 
då smyger katten.
Då lyser stjärnor.
Då hoar ugglor.
Inga bilar på vägen far.
Inga barn som skriker och varandra i 

håret drar.
Om natten alla människor sover.
Några drömmer.
Några drömmer mardrömmar.
Andra snarkar.
Några pratar i sömnen.
Andra går i sömnen 
Jag tycker om natten 
Och även katten.

Jakob Limby Åk 4

JORDENS SKAPELSE av Anette Järvegård, åk 3 

Det var en gång en bonde. En dag 
läste han i en tidning. Då såg han en 
annons. På annonsen stod det HÖNA 
TILL SALU. Då lämnade han tidnin
gen på bordet och sprang in till staden. 
Då köpte han hönan, sen sprang Lan 
hem och byggde en lada. Därefter läm
nade han in hönan i ladan. Efter några 
dar värpte hon ägg. Hon värpte en ny 
jord. Jorden växte så mycket och blev 
så stor, att bonden kastade ut jorden i 
rymden. Och på väg till den nya jorden, 
sa bonden så här: — Å vad skönt att 
få flytta till en ny jord.

Anette Järvegård, 
åk 3

HÖSTEN av Maria Öjeskog, åk 2

Nu är hösten kommen 
Löven trillar ner 
träden dom blir gula 
och regnet öser ner.

Maria Öjeskog, 
åk 2

NÄR JAG SÅG DEN FÖRSTA 
HUMLAN av Camilla Marcus, åk 4

En kväll var min lillasyster ocL jag 
ute och lekte Vi hade gjort lekstuga på 
bron. Plötsligt såg jag nånting stort sur
ra förbi.

— Det där var väl ändå inte nån 
fluga, sa jag för mej själv. Sen skulle 
vi gå in och hämta något. Då såg jag 
en stor humla, som surrade i busken. 
Vi sprang in, och berättade för mamma 
och pappa:

Camilla Marcus, 
åk 4

DET ELAKA TROLLET av Christina Pettersson, åk 2 

Det var en gång ett troll, som var så 
elakt, så ingen vågade gå ut. Han hette 
Trollet. Han var mycket arg. Folket ha
de bestämt sig för att döda trollet. Trol
let bodde på ett berg. Folket skulle smy
ga och slå ihjäl trollet. Det gjorde de.

Christina Pettersson, 
åk 2

NÄR JAG VAR PÅ ÄLGJAKT av Ellenor Olsson, åk 5 

Det var en söndag i oktober. Vi åkte 
klockan 6.15 på morgonen. Det var min 
morbror, som kom och hämtade oss. 
Han hade en hund med sig som heter 
Dolly. .När vi kom upp till Vålåsjön, så 
var det ganska mycket folk där.

När jag och morfar fick reda på var 
vi skulle sitta, så åkte vi bil igen. Vi 
satt ungefär två timmar, sen fick vi byta. 
Jakten slutade klockan 13.30.

Synd nog fick vi ingen älg den dagen.

Ellenor Olsson, 
åk 5

STENÅLDERSJÄGAREN av Jonas Nordin, åk 4 

En dag för många tusen år sedan sken 
solen, och det var varmt. Plötsligt 
knäcktes en gren, och det kom en män
niskolik varelse fram genom snåret. Han 
var renj ägare, och han hade en pilbåge 
och ett spjut. Men vad hade han i bäl
tet? Jo, en vass flintdolk, som glimma
de svart i solskenet. Plötsligt kände hans 
hund tydligen vittring av renar, för Lan 
började skälla och springa. Så snart jä
garen såg renhjorden, tog han en pil 
från skinnpåsen och satte den på pil
strängen. Han spände och siktade noga. 
Han släppte iväg pilen, och den ven ge
nom luften. Till slut föll en ren ned på 
marken. Hunden sprang före och såg 
efter om renen var död. Mannen tog 
dolken från sitt bälte och skar av skin
net. Sen gjorde han en bår av grenar 
och släpade upp renen på den. Han 
drog hem båren till grottan, där Lan 
och hans familj bodde.

Jonas Nordin, 
åk 4

Osar det svavel?
Hårda ord gör ingen gammal villa
panna bättre. Satsa på en ny i stäl
let! Våra svenska kvalitetspannor 
är bränslesnåla, lättskötta, driftsäk- 
ra och prisbilliga. Rumsvärmer 
sköts helt automatiskt. Vi kan villr 
värme. Rådgör med oss!

1  wesströms ws
Orsa, tel. 0250/409 25 växel

CF CARLSSOH AB

ORSA • Tel 401 88, 419 11 

u tfö r

s m id e
s v e ts n in g

re p a ra tio n e r

Beckmans Tryckeri AB

Tel 402 47

Fö r in d u stri, b y g g e  

o ch  jo rd b ru k

DalaKalk i Orsa AB
Tel 502 00

GUMMI-
verkstad

i  'C'r'!ÉHSjjjra Bilringar
Vuik

Balansering

Orsa
Ringcentral
BROR EHRLIN

Tel 403 55

15



O R S A  S K O L T I D N I N G

J u l p r i s t ä v l a n  1 9 8 2
Här ser du några dockor, och säkert 

syns det, att de kommer från olika delar 
av världen. Kan nu vissa små detaljer 
hjälpa dej att avslöja deras hemvist, så 
kanske du också klarar av att sätta rätt 
prislapp på var och en av dem. Varje 
land har ju sin speciella myntsort, och 
det är just det som hjälper dej att hitta 
rätt. Alla dockorna skulle i svensk va
luta vara ungefär lika mycket värda.

så då kan du säkert sätta en egen pris
lapp på den docka, som annars skulle 
bli utan (avrundat värde är bra).

I det svar du skickar in till Orsa Skol
tidning, före Trettondagen 1983, anger 
du dockornas nummer med tillhörande 
prislappar (ej land). Då kanske det 
kan bli en försenad julklapp i pris.

Good luck — eller ”sää”, som vi kort
fattat säjer på orsamål. Hs

Vill du medverka 
i Orsa Skoltidning?

Du, som hunnit bli lite till åren och 
som fått dina första lärospån i Orsa, har 
kanske något trevligt skolminne att be
rätta för våra läsare.

Mycket är väl sig likt sedan just du 
gick i skolan, men mycket har också för
ändrats. Skolbarn av i dag har nog svårt 
att sätta sig in i hur det var i skolan förr 
i tiden, då det inte existerade skolskjut
sar, skolmat, radio, TV osv. Kanske just 
ditt Skolminne kan vidga perspektivet 
och bidra till ökade kunskaper bland 
våra unga läsare om hur det var förr i 
tiden.

Välkommen med ditt bidrag, som kan 
sändas under adress Orsa Skoltidning, 
Skolkontoret, 794 00 Orsa. Märk kuver
tet med 33 Skolminne t33. Så är det bra 
om du skriver bara på en sida av varje 
pappersark.

Varje infört bidrag kommer att ho
noreras.

Ett julklappstips
En årsprenumeration på Orsa Skol

tidning är väl en bra och billig julklapp! 
Tänk på, att släktingar och vänner, Orsa- 
bördiga personer bosatta på annat håll 
gärna vill läsa om sådant som Länder 
och har hänt i hembygden! Om du öns
kar kan vi ordna med presentkort.

Varför inte prenumerera för egen del? 
Det kan ju hända, att våra skolbarn inte 
når dig, när de säljer tidningen. Om du 
prenumererar får du O.S. i din brevlåda 
så säkert som ett brev på posten, fyra 
gånger per år!

Sänd din prenumeration, 18 kr, till 
vårt postgiro nr 13 65 58 - 4 och adress 
Orsa Skoltidning, Skolkontoret, Orsa.
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