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”Stäng av pappa   -  jag tycker inte om soldater!”
En treårings replik under TV-nyheterna strax före barnprogrammet. av Sven-Bernhard Fast

Det skulle kunna stå som rubrik över 
vårt julfirande. Är det inte det det hand
lar om — att få stänga av en stund. Få 
stänga ute kylan och mörkret, sträcka ut 
handen efter fjärrkontrollen och stänga 
av världens ondska. Fly från verkligheten 
för ett ögonblick. Som soldaterna vi hört 
talas om som i julnatten lämnar skytte
gravarna, sjunger sånger — en dröm om 
en annan verklighet, en dröm som 
obarmhärtigt tar slut i skyttegravarnas 
grå, förtvivlade fasa.'

Så ger vi oss hän åt drömmen och 
sagan. Nostalgin som gör barndomens 
jular rosenskimrande och sörgårdslika. 
Leksakstågen och dockorna har det 
trängre bland dataspel och monster från 
stjärnornas krig, men en del av sago- 
trollen och jultomtarna finns kvar. Och 
kanske rent av mitt i alltihop en jul- 
krubba och ett Jesusbarn — en del av 
julsagan eller vad?

Glittriga julänglar tävlar i skyltfönst
ren med bugande tomtar, och av änglar
nas kör i julnatten blir ”Stilla Natt
skval” i varuhusens högtalare.

Vi ger oss hän åt drömmen en stund, 
flyr en verklighet som är alltför hotande, 
alltför svårpåverkad. Saga, idyll, dröm 
om gemenskap, verklighetsflykt — och 
kanske inget ont i det förresten. Psykolo
gerna har mycket att säga om det där — 
”regression i jagets tjänst”, så välbehöv
ligt, så nödvändigt. Vårt behov av att 
någon gång få vara små, barnsliga och 
ansvarslösa för att orka med vårt an
svariga vuxenliv.

Så står vi ut ett tag till. Visst behöver vi 
drömmen och den lyckliga sagan.

Stäng av den grymma verkligheten, 
berätta den lugnande godnattsagan, ”det 
var en gång...”

Men det var en natt så helt utan allt 
glitter. Och inte i sagornas obestämda 
”det var en gång”-tid, utan i en alldeles 
bestämd historisk natt, under romersk 
ockupation. En natt då tusentals av de i 
historieböckerna bortglömda är ute på 
vandring. När de mäktiga beslutar får de 
maktlösa bryta upp och vandra. Vandra 
många trötta mil för att en mäktig kejsare 
långt borta velat räkna sina undersåtar. 
Vad spelar deras namn och ansikten för 
roll för den mäktige kejsaren? Men varje 
människa är ett mått på hans väldiga 
makt. Han är Augustus, den upphöjde, 
han kallas den gudomlige. Så väldig är 
hans makt att också dessa fattiga i det 
avlägsna Palestina vandrar för att vara en 
del av ett mått på hans makt.

Så får också havande kvinnor i nionde 
månaden vandra med tunga magar och 
förtvivlat söka husrum för natten. Söka 
plats att föda. Tätare kommer värkarna, 
tills hon inte orkar söka längre, när smär
tan blir outhärdlig, när livet obönhörligt 
tränger fram, ”ty det fanns inte rum för 
dem i härberget” — ord som hastigt 
glider förbi, ord som innehåller bottenlös 
smärta, förnedring, vanmakt och hem
löshet. Så väldig är Augustus, den upp
höjdes, makt, att en för honom namnlös 
kvinna långt borta vid världens yttersta 
utkant på hans ord och befallning måste 
lida detta. Så väldig hans makt — och 
ändå — vore det inte för denna natt, för 
denna unga förstföderska, för detta 
barn, så vore han väl bortglömd av de 
flesta.

Hon som sökte plats att föda och 
hennes trolovade, ensamma är de när det 
sker, ensamma så när som på de stumma 
vittnen som redan fanns på plats, dem 
som de lånar foderkrubban av. Stumma 
vittnen utan förmåga att förstå saga eller 
dröm, utan fantasi står de där i stall
mörkret med fyra ben stadigt förankrade 
i verkligheten. En verklighet som inte går 
att stänga av, som de inte kan tolka eller 
förstå, som bara är ljud och lukt, smak 
och syn, värme och köld.
Skrik av smärta och av nyfött liv, frän 
lukt av blod och svett, av människa och 
djur och stall.

Detta är det de märker, inte förstår de 
vad de ser och hör och luktar, inte förmår 
de uppskatta änglasången, men de är där. 
Vi känner dem från julkrubban, oxen och 
åsnan, men ägnar dem väl sällan en 
tanke.

Ändå har en av profeterna 700 år före 
julnattens händelser använt dem som 
exempel: ”En oxe känner sin ägare och en 
åsna sin herres krubba..” — och detta i 
motsats till folkets vilsenhet inför sin 
bestämmelse och sitt hem. Oxen och 
åsnan kanske inte förstår så mycket, men 
de hittar hem. De vet var krubban finns, 
var den finns som förser dem med den 
livsnödvändiga födan. Och sin bestäm
melse — att vara oxe, att vara åsna, den 
vet de, eller kanske rättare bara lever, 
något mera vet de inte just.

Profeten fortsätter ”...Israel känner 
inget, mitt folk förstår inget!’ En sådan 
kontrast mot oxens och åsnans fyrbenta 
verklighetsförankring, utan förmåga till 
dröm eller flykt men som hittar hem, och 
mänsklighetens vilsna sökande efter sin 
bestämmelse, vad det är att vara männi
ska.

En malande längtan som inte hittar 
hem, fragment av en bortglömd melodi 
som inte ger oss någon ro, alla ord och 
försök till förklaringar av det ofattbara 
som bara blir skärvor i en allt större och 
allt mer ofattbar mosaik...

Inte har vår längtan hittat hem den här 
natten, inte stillnar våra rop och frågor. 
Vår längtan har inte hittat hem, men vårt 
hem har fötts in i vår längtan. ”Ur djupen 
ropar vi”, och i det ropet, ur samma djup, 
ropar någon med oss med ett barns röst. 
Och för alla oss, som med herdarna blir 
förskräckta vid änglauppenbarelser, eller 
under tyngden av livet inte orkar se upp 
mot någon stjärna, finns i smutsen och 
sörjan på marken spår att följa. Spår av 
en oxe och en åsna. Spår mitt i vardagens 
grå efter plogdragare och bördobärare på 
väg hem, in i det innersta av det vi kallar 
verklighet, hem till verkligheten själv 
som är av begynnelsen och är född i 
denna natt. Immanuel — Gud med oss.

Sven-Bernhard Fast

Släck de tusen bildernas skärm.
En är verkligheten i Gud.
Öppna dig för löftet och vänta 
tåligt vid dagens portar av ljus.

Då står gäster framför din dörr.
En bär jord och rymd i sin hand, 
en är krönt med tistel och törne, 
en håller havet gömt i sin famn.

Rymd och törne, brusande hav — 
kärlek, allt är ett i ditt djup, 
allt får där sitt väsen tillbaka, 
allt har sitt namn hos levande Gud.

Glömt är tingens skapelseord — 
Mänskoson, som böjde dig ner, 
skriv det glömda ordet på jorden, 
ordet med läkedom — och med fred.

Dröj, o Gäst, i tjänarens hem.
Tag mitt bröd och dela mitt vin.
Gör av nåd mitt liv till ditt eget.
Ske i din vilja, Herren mitt liv.

Dikt av Olov Hartman

SALONG BLÅSENBORG
Prinsvägen 1 • 794 00 ORSA 

*

Dam- och Herrsalong
Tel 0250-423 68
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Att gå på musikgymnasium av Pelle Jakobsson 
Om man har gått ur nian i grundskolan 
och har musik som specialintresse finns 
det flera möjligheter att studera vidare 
med musiken som huvudsak. Bl.a. kan 
man söka in på ett musikgymnasium, 
eller rättare sagt ett gymnasium med 
musiklinje. En av dem som valt denna 
studiegång är Kristina Öjeskog som bor i 
Kyrkbyn.

Vi besökte henne för en liten intervju. 
Vi vill gärna veta hur det är att gå på ett 
musikgymnasium.

Kristina är äldst i en syskonskara på 
fem. Alla spelar fiol! Ja, när detta skrivs 
har minstingen Lars, 6 år, inte börjat 
ännu, men han ska just sätta igång med 
storasyster som lärare. Annars är de 
övriga, Elisabet 9, Olof 11 och Maria 14 
elever i musikskolan. Själv började 
Kristina fiolspelandet i fyran. Hon spelar 
piano också. Vid sidan av instrumental
lektionerna har hon spelat i spelmans
lagen, skolorkestern, musiksällskapet, 
och sjungit i kör. Efter nian gick hon ett 
år på konsumentekonomiska linjen i 
Orsa gymnasieskola. Men musik var det 
hon helst vill syssla med, och hon sökte in 
på ett musikgymnasium, där hon nu går 
första året.

— Hur gick det till att söka in?
— Man fick förstås skicka in betygen 

från nian. Så behövdes intyg från de 
musiklärare jag haft i olika instrument, 
från orkester- och körledare. Någon 
annan prövning var det inte.

— Var det svårt att komma in?
— Ja vars. Mellan 80—90 elever sökte 

men bara ett trettiotal kom in. Det är den 
klass jag går i nu.

— Berätta om skolan!
— Skolan heter Carlforsska skolan, 

och det är en stor gymnasieskola i Väs
terås. Där finns många byggnader att 
springa emellan. Vi som går på musik
linjen läser de vanliga ämnena tillsam
mans med andra elever där dom håller 
till. Musikämnena har vi i musikskolan 
som har en särskild byggnad.

— Det är alltså en särskild linje du går 
på, musiklinjen. Är ni mänga som går 
där?

— Vi är två klasser, ettan och tvåan 
med ungefär trettio i varje. Så finns det 
en påbyggnadsklass för såna som vill 
fortsätta ytterligare ett år, men dom är 
inte så många. Sammanlagt är vi väl ett 
80-tal som studerar musik.

Så vill vi veta lite om hur undervis
ningen är upplagd. Kristina plockar fram 
sitt veckoschema, där finns ju allt med. 
Schemat är mycket innehållsrikt. Varje 
dag läser hon ”vanliga” ämnen som ska 
ge henne gymnasiekompetens för social

ekonomisk linje: svenska, matematik, 
engelska, historia, samhällskunskap, 
psykologi samt gymnastik. Men musik
ämnena dominerar förstås. Fyra lektio
ner i musikteori handlar om notskriv
ning, harmonilära, gehör och sådant. I 
ämnet musikorientering sysslar man med 
musikens historia från medeltiden till 
våra dagar. Där får eleverna lära sig hur 
man känner igen den musik man hör. I 
instrumentalundervisningen får Kristina 
en lektion per vecka i huvudinstrumentet 
fiol och en kortare i piano. Så har hon i 
tillval valt att spela bas en gång varannan 
vecka. Samspel är ju viktigt och väl till
godosett i schemat. Just nu tränar Kristi
na ensemblespel i en grupp på 11 elever. I 
skolans stora orkester kallad Ungdoms- 
filharmonikerna spelar hon i andrafiol- 
stämman. Ja ha, så sjunger man förstås. 
En veckotimmes sånglektion har hon och 
deltar i den stora sångkören med elever 
från hela skolan, ”flera hundra”, tror 
hon. Återstår så ett ämne, kallat Rörelse, 
där eleverna bl.a. får lära sig uppträda 
snyggt inför publik.

— Det är ju  ett mastigt schema du har, 
långa dagar och många ämnen. Hur i all 
sin dag hinner du med att plugga läxor 
och att öva pä dina instrument?

— Jo, musikskolan har sina lokaler 
öppna till tio varje vardagskväll. Där 
finns övningsrum som vi får använda. 
Jag brukar vara där, och jag försöker 
träna ett par timmar per gång. De andra 
läxorna läser jag hemma på rummet.

— Hur bor du?
— Det finns ett elevhem, men jag har 

haft turen att komma över en liten lägen
het ganska nära skolan.

— En onödig fråga kanske, med tanke 
på ditt digra schema: Har du någon 
fritid?

— Fritid existerar inte! Det är svårt 
nog att få tiden att räcka till för det man 
måste göra. Ett tag försökte jag vara med 
och spela låtar i spelmanslaget i Västerås, 
men det hinner jag inte tyvärr.

— Apropå låtar. Du gillar ju  fo lk
musik. Förekommer det på skolan?

— Nej, och det saknar jag verkligen. 
Min fiollärare är inte intresserad — eller 
också kan han inte spela låtar på rätt sätt. 
Det är synd tycker jag. Annars spelas det 
mesta här, jazz i smågrupper och stor
band, pop och rock. Mest spelar vi 
klassisk musik.

— Ä r ni fler orsabor på skolan?
— Jadå. Det är trumpetaren Jörgen 

Borgert och dragspelaren Åsa Sundstedt 
som går i tvåan, så Åsa Svensson och jag 
på fiol. Två som gått ut skolan är trombo-
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Kristina Öjeskog spelar en låt.

nisten Ulf Borgert och flöjtisten Elisabet 
Bohlin.

— Trivs du?
— Ja, jag trivs väldigt bra. Vi har så 

roligt ihop vi som går på musiklinjen. 
Alla är kompisar med alla. Lärarna är 
också bra. Fast dom som har oss i all
männa ämnen tycker nog vi pluggar för 
lite i deras ämnen.

— Det är ju  en bra bit mellan Orsa och 
Västerås. Men du far väl hem ibland?

— Ja, jag försöker få till det så att jag 
kan åka hem varannan helg.

— Och framtiden. Blir det musik fö r  
hela slanten?

— Eftersom jag går på musikgymna
sium vill jag ju satsa på musiken. Men 
tack vare att man får gymnasiekompe
tens kan man ju koppla om utifall det 
skulle behövas. Man vet ju att det är svår 
konkurrens om platserna till den högre 
utbildningen, och vi är många som spelar 
fiol och piano i min klass.

Kom in till oss!
VI ÄR PÅ BETTET!
REPARATIONER och 

JUSTERINGAR
på el-gitarrer och elbasar, 
gitarrer, fioler och biåsin

strument.
Vi har strängar och tillbehör.

NISSE KLOCKAR 
Järnvägsgatan 33, ORSA 

Tel 0250-415 10, 406 94
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Du förälder! Det är dags att avsluta intervjun med 
Kristina Öjeskog, elev i första klassen på 
musiklinjen i Västerås. Innan vi plockar 
undan bandspelaren vill hon ha följande 
sagt:

— Skriv att jag går i en väldigt fin 
klass! Det är så in i norden jobbigt, men 
jag trivs väldigt bra!

Vi på skoltidningen önskar önskar 
Kristina och hennes kamrater lycka till!

Pelle Jakobsson

SYO-konsulenten Einar Skött berättar 
om olika studiegångar för musikintresse
rade.

OM MUSIKSTUDIER
Många av de ungdomar, som under sin 

grundskoletid spelar i Orsa Musikskola 
vill säkert fortsätta sin musikutbildning. 
Vilka möjligheter finns då att göra detta?

En naturlig fortsättning är att söka in 
på musiklinjen vid en gymnasieskola. 
Intagning sker efter sammanvägning av 
både de vanliga betygsmeriterna och 
meriterna från den egna musikskolan, 
som noga måste intygas. Vidare är det en 
merit att ha spelat i någon musikgrupp 
e.d. Västerås har varit ”vårt” musik
gymnasium hittills, men förslag finns nu 
om att Falun ska få ett eget redan till den 
kommande hösten. Musiklinjen är två
årig och ger allmän behörighet till högre 
studier. Det finns också en ettårig på- 
byggnadsutbildning efter linjen.

Ett annat sätt att fortsätta musik
studierna är att gå på Landstingets 
Högre Musikskola i Falun. Den är två
årig, och intagning sker genom inträ
desprov. Den är den enda musikskolan i 
sitt slag i landet. Man får också här läsa 
mer allmänna ämnen (svenska och engel
ska), så att man får allmän behörighet för 
högskolestudier.

Ett tredje sätt att vidareutveckla sina 
musikaliska talanger är att gå ett eller ett 
par år på en folkhögskola med musika
lisk inriktning. Folkhögskolor är en sorts 
vuxenutbildning och kräver att man fyllt 
18 år. Där kan man blanda de rent musi
kaliska ämnena med andra konstnärliga 
ämnen eller med vanliga skolämnen och 
läsa in en gymnasiekompetens, om man 
inte har en sådan tidigare. Exempel på 
kända musikfolkhögskolor är Kappels- 
berg i Härnösand, Framnäs i Piteå, Inge
sund i Arvika.

Alla de nämnda utbildningarna kan, 
förutom att man utvecklar den egna 
musikaliska skickligheten, vara en god 
förberedelse för inträde vid musikhög
skolorna, som har linjer för blivande 
musiker, kyrkomusiker och musiklärare. 
Alla dessa är 4 år långa.

/ES

Vi i skolan både behöver och vill ha ditt 
stöd i vårt arbete med ditt barn. Vi måste 
arbeta tillsammans för att ge ditt barn en 
så god start i livet som möjligt.

I läroplanen, vår arbetsinstruktion, 
står det så här angående fostran och ut
veckling:

”Skolan kompletterar hemmets påver
kan och fostran. Huvudansvaret vilar all
tid på hemmet. I samarbete med hemmet 
har skolan ett medansvar för att barnen 
utvecklas till demokratiska och ansvars
tagande människor. De vuxna i skolan 
skall stödja föräldrarna i deras uppgift 
att fostra. Skolan har å sin sida rätt att 
förvänta att föräldrarna stöder dess arbe
te.

*  *  *  *
Föräldrarna skall ges tillfälle att följa 

skolans arbete och bör få medverka i 
detta. Kontakten mellan skola och hem 
gynnas av att båda parter lär känna 
varandra. Ansvaret för att kontakter 
kommer till stånd vilar på skolan!’

En grundförutsättning för att vi ska 
kunna samarbeta måste vara att du har 
upplevt skolans vardagsarbete, följt ditt 
barn en arbetsdag, deltagit på lektioner, 
pratat med elever och skolans personal 
och fått en egen bild av ditt barns skola. 
Inte en bild, byggd på rykten, radio, tid
ningar och TVs förmedling.

Så här har vi gjort på Orsaskolan för 
att uppnå en bättre kontakt enligt ovan
stående: Vi har infört organiserade för- 
äldrabesök.

Välkomna Julklappar
Vad skall man ge en karl i Julklapp? * 0
Ja, det är just frågan. Bekymra Er inte allt för mycket om den saken — 
Kom till Berglinds och låt oss tillsammans smida planer. Lita på, att bå
de Ni och han blir nöjda.
Skjortan o. Slipsen är de stora julklapparna — ett påstående som knap
past kräver några bevis. Vår verkligt förnämliga sortering gör, att Ni kan 
låta Er personliga smak komma till sin fulla rätt. Julklappen blir på så 
vis dubbelt välkommen. Sportskjorta 89:— , Dresskjortor från 149:— 
Slipsar från 59:—.

En härlig pyjamas blir alltid uppskattad. Finns i prislägen från Flanell 
136:— , trikå 144:— .

Ett par varma trevliga handskar säger säkert inte en herre nej till. Flanell 
o. yllefodrade från  89:50. Sporthandskar från  49:50.
Tröjor o. Slipovrar är sköna värmande plagg som vi vet att HAN sätter 
stort värde på:

Rund-hals pullover från 245:— . Täckdressar, Jackor, Byxor fr. 598:- 

Julklappar till Barnen
— löser Ni lika lätt — Barnkläder bör vara av högsta kval. Vi 
har en av Dalarnas största sorteringar av kvalitetskläder för 
barn, till de rätta julklappspriserna! Märken som Reima, Fix, 
m. fl., är fabrikat, som blir billigast i längden! P rova och 
Vi törs lova—Ni m ärker skillnaden!
Extra stor sortering av Overaller, Jackor och Dressar.
NÄR DET GÄLLER JULKLAPPAR — GÖR SOM SÅ 
MÅNGA ANDRA — GÅ TILL AFFÄREN MED • UR
VAL» KVALITÉ • SERVICE

tt&UjLutxis
BARN 402 19 S  Davidsson  HERR 400 05

— VI H A R  DET BÄSTA — AV DET M ESTA —
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Målsmännen i årskurs sju har i höst 
fått en inbjudan att besöka skolan. I den 
står det bl.a.:

”Jag utgår från att du är så intresserad 
av ditt barn och dess arbetsplats att du 
vill besöka skolan en skoldag. Jag vill att 
när någon från skolan har kontakt med 
dig eller när du har kontakt med oss för 
att diskutera någon händelse, bör du ha 
upplevt skolans vardag för att lättare för
stå ditt barn och oss vuxna som arbetar i 
skolan. Det är annars lätt att du tänker på 
din egen skoltid. Du kan ditt barn — hur 
det fungerar i den lilla gruppen hemma. 
Vi kan ditt barn — hur det fungerar i den 
stora gruppen i skolan. Vi måste hjälpas 
åt. Vi behöver ditt stöd.

Jag förstår att det kan vara svårt för 
många att ta ledigt för att komma till 
skolan, men jag tror att fler kommer att 
besöka oss om vi organiserar saken än 
om du själv tar initiativet när det passar 
dig!’

Föräldrarna har sedan meddelat oss 
när de kunnat komma, om jag har bjudit 
in, till önskad dag, ca tre föräldrar från 
varje klass. Vi har tre klasser i årskurs 
sju, så ca nio föräldrar har varit i skolan 
varje besöksdag. Vi har samlats på mor
gonen och gått igenom vad som ska 
hända under dagen, och efter sista lektio
nen har vi åter träffats för att delge 
varandra dagens intryck.

Min stående fråga har varit: ”Stämmer 
den bild du har av dagens skola med den 
bild du hade tidigare?” Så gott som alla

Den 5 nov 1985 fastställde skolstyrelsen 
sin verksamhetsplan. Den beskriver de 
politiska mål som styrelsen ställt upp för 
sin verksamhet. Stöd för planen har man 
funnit i grundskolans läroplaner. Pla
nen, som alltså ligger till grund för skol
styrelsens arbete är också avsedd att 
tjäna som information till skolans perso
nal, föräldrarna och andra intresserade.

Verksamhetsplanen är i dagarna före
mål för utvärdering av berörda parter. 
Man ställer sig frågan hur det har gått 
med de uppställda målen, om något be
höver ändras, tas bort eller läggas till. 
När utvärderingen är klar blir det så den 
nya skolstyrelsens uppgift att fastställa 
en ny, reviderad verksamhetsplan.

Aktstycket med sex underavdelningar 
har tillställts personalen, alla hem med 
skolbarn samt andra intresserade, men 
det var ju några år sedan. Därför kan det 
vara på sin plats att publicera planen i 
skoltidningen.

har fått ändra sin bild. Skolan är bättre 
än de tidigare trott. Nu kan man tro att 
eleverna reagerar annorlunda när föräld
rar är med i klassrummet, men eleverna 
själva anser att de arbetar som de brukar 
göra — även vid besöken.

Tidigare har föräldrar av många för
klarliga anledningar inte besökt hög
stadiet i någon större omfattning. Men 
denna höst har hittills ca 80% av sjuor
nas föräldrar hälsat på. Endast ett fåtal 
har meddelat att de inte haft någon möj
lighet att komma. Jag hoppas därför att 
den här modellen med organiserade 
besök ska få fortsätta i framtiden. Jag 
planerar att under vårterminen organise
ra på samma sätt i årskurs åtta.

Jag vill ytterligare betona vikten av att 
vi lär känna varandra så att vi kan sam
arbeta med barnens bästa för ögonen. 
Ibland händer det saker då målsmän och 
skolpersonal tycker olika. Det är därför 
det är så viktigt att du har besökt ditt 
barns och vår arbetsplats, så att vi lättare 
kan komma fram till en lösning. Många 
gånger är det svårt att vara förälder — 
många gånger är det svårt att vara lärare. 
Vi kan missförstå varandra ibland, och vi 
gör misstag på båda hållen. Vi måste ha 
som mål att kontakta varandra för att 
hjälpas åt när vi märker att något inte 
står rätt till.

Tänk om vi också, mer än vi gör nu, 
tog kontakt med varandra när något är 
bra! Vi behöver alla uppmuntran.

Här är alltså målen för skolstyrelsens 
verksamhet:

I. EN SKOLA FÖR ALLA
Skolan har särskilt ansvar för elever med 
svårigheter. Dessa kräver oftast mest tid.

Men skolstyrelsens önskan är att alla 
elever skall ha fullt utbyte av hela sin 
skoltid.

För att detta skall vara möjligt krävs ett 
arbetssätt som motsvarar barnens indivi
duella behov.

STÖD SKOLAN INFÖR 
DITT BARN!

Under mina tjugo år som lärare har j ag 
funnit att barn som kommer från hem 
där vi har stöd fungerar bättre i skolan än 
barn som kommer från hem där vi saknar 
stöd. Om ett barn kommer till skolan och 
hemifrån fått höra hur dålig skolan är, 
blir skolarbetet lidande.

Kritisera gärna skolan, men gör det på 
klassmöten eller till ditt klassombud, så 
att vi får möjlighet att diskutera saken.

Börja med att skapa dig ett eget in
tryck av ditt barns skola genom att be
söka den! Du och vi har samma mål: Ett 
bra liv för ditt barn.

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!
VI BEHÖVER DIG!

R olf Eklund 
Studierektor, högstadiet

Givetvis gäller mycket av vad Rolf Ek
lund säger i ovanstående artikel också för 
låg- och mellanstadiet. Angående för- 
äldrabesöken i de olika skolorna så 
prövar man olika lösningar, alltifrån 
spontana påhälsningar till mera organi
serade besök. Vi återkommer i ämnet i ett 
kommande nummer.

Red.

*  *

Skolstyrelsens önskan är att man skall 
beakta detta i de lokala arbetsplanerna.

II. SKOLAN SOM KULTUR
FÖRMEDLARE
Skolstyrelsen vill att de praktiska
estetiska ämnena skall ha en framskjuten 
roll i skolan.

Skolan anser att musik, bild, drama, 
rörelse, dans, teater och andra skapande 
verksamheter är viktiga i skolan.

V A N L IG H E T  O CH PRISTILLFALLEN  
F IN N S  H O S SP V ID  RO NDELLEN!
ORSA* Tel 0250-411 10

ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL 24.00

^  » 1 »  » 1 /  cJL a oJLo oJLä> » 1 »^

Skolstyrelsens verksamhetsplan
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Till god kvalitet i kulturutbudet hör att 
barnen i skolan möter välgjorda bilder 
samt estetiskt tilltalande färger och for
mer. Detta önskar skolstyrelsen att man 
skall ta hänsyn till vid val av läromedel 
och annat material samt i skolans miljö.

Skolstyrelsen vill verka för att utnyttja 
de resurser som finns inom kommunen, 
t ex utställningar, biblioteket, olika orga
nisationer, kyrkor, musikskolan och 
personer med olika livserfarenhet.

Det är skolstyrelsens önskan att sko
lorna i sina arbetsplaner tar ställning till 
hur man skall handla för att skolan skall 
bli en aktiv kulturförmedlare.

III. SKOLA — ARBETSLIV
Det är skolstyrelsens önskan att kommu
nens skolor skall ha en helhetssyn på 
elevernas kontakter med arbetslivet. 
Varje elev skall från lågstadiet och ända 
upp till gymnasiet få kontakter med 
arbetslivet som utvecklas i takt med ele
vens mognad.

SSA-rådet är skolstyrelsens plane- 
ringsråd i skola-arbetslivsfrågor och 
SSA-sekreteraren dess tjänsteman.

Skolstyrelsen vill verka för en stark 
koppling mellan skolstyrelsen och SSA- 
rådet och för att skolorna skall se SSA- 
rådet som en resurs.

IV. SAMARBETE
Skolstyrelsen vill verka för att underlätta 
samtliga stadieövergångar ända från för
skolan till gymnasiet. Detta är inte endast 
en praktisk fråga utan kräver också insyn 
i och förståelse för det pedagogiska arbe
tet i varandras skolformer.

Skolan måste aktivt söka kontakt med 
alla föräldrar, för att samarbeta och ut
nyttja möjligheten att få del av deras 
kunskaper om och syn på sina barn så att 
skolans bild av eleverna kan bli så allsidig 
som möjligt. Det är också skolstyrelsens 
önskan att föräldrarna söker kontakt 
med skolan.

Skolstyrelsen önskar ett fruktbart 
samarbete med föreningen Hem och 
Skola.

V. DEMOKRATI I SKOLAN
Alla elever skall känna delaktighet i skol
arbetet och skolans miljö. Detta måste de 
få hjälp med och träning i t.ex. vid klass
råd. En god hjälp är att vi vuxna är goda

förebilder. Alla vi vuxna som har be
röring med skolan måste visa att vi kan 
samråda före beslut och i verksamheten 
samarbeta med varandra. Detta är nöd
vändigt för att barnen senare i livet skall 
kunna delta aktivt i arbetslivet och 
kunna påverka samhällsutvecklingen.

Alla barn har rätt att känna sig respek
terade på sin arbetsplats, dvs. skolan. Det 
är skolstyrelsens önskan att man ute i 
skolorna arbetar aktivt mot all form av 
förtryck t.ex. mobbing.

VI. EFTER GRUND
SKOLAN
Skolstyrelsen har ansvar för utbild
ningen även efter grundskolan.

Skolstyrelsen vill verka för att vi i Orsa 
får behålla både gymnasieskolan och 
kommunala vuxenutbildningen.

Skolstyrelsen strävar mot en ökad sam
verkan mellan desa båda skolformer 
samt ett utbud av utbildning som är väl 
anpassat till tidens krav och därmed ger 
möjlighet för elever/kursdeltagare att 
senare få ett arbete.

Skolstyrelsen har också ett ansvar för 
de ungdomar som ej kommer till en ut
bildning efter åk 9.

Det är skolstyrelsens mål att dessa 
ungdomar skall få en meningsfull kombi
nation av praktiskt arbete och utbildning 
inom ungdomsuppföljningen.

*

Talang -88
Vi på Kyrbyns mellanstadium har haft en 
talangtävling där det fanns allt mellan 
trallande tjejer och trollande killar.

Hans-Erik Olsson, även kallad ”Eka” 
var konferencie.

Det var tre olika grupper, sång, 
gitarr+ mim och trolleri.

Etta i sång blev Helena Palm-Klockar 
kallad ”Hille”. Hon sjöng country- 
låtarna ”Wasn't that lov” och ”Don't 
slam the door”, men hon har ju sångvana 
sen hon var sex år.
Tvåa var ”The Girls”. Gruppen bestod av 
Helena Johansson, Jenny ”Snorre” 
Nohrin och Katarina ”Katta” Yngström. 
Dom sjöng ”Maskerad” och ”Vara nära 
dig”.

Etta i trolleri blev Tommy Jågas. Han 
trollade med tändstickor och färgade 
papper och med mycket annat. Tvåa blev 
Katarina Rosén och Maria Lundell, som 
trollade med kortlekar och namn.

I den sista gruppen vann Johan Mo- 
reus, spelande på en elgitarr. Låten var 
”Smothe on the water”.
Tvåa kom Magnus Stenberg, Jörgen Ny
gårds och Per Eriksson, vilka mimade 
Yngwie Malmsteen. De var dom enda 
deltagarna från fyran.

Vi hoppas att det här kanske väcker 
idéer i andra skolor, och för vår egen del 
blir det nog många fler talangtävlingar.

Anna Andersson och 
Katarina Yngström, åk 6

*

VÄRDA DIN SYN
ALLTID

VÄLKOMMEN TILL

Kyrkogatan 10 • ORSA 
Tel 0250-400 90

Nilsons Rör AB • Orsa
Kontor och lager, Bergvägen 365 
Tel. 400 35, 423 17

-w» önskarallasina kunder
y -tI  GOD JUL och

GOTT NYTT ÅR
i -
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”På skolbänken”
— FRÅN EN FEMTIOÅRIG SKOLTIDNING —
På den här sidan har vi samlat några upp
satser och teckningar från Orsa Skoltid
nings julnummer 1938. 50 år gamla är de 
alltså, och de då små författarna och 
konstnärerna bör — om de finns ibland 
oss — nu vara mogna kvinnor och män 
på väg in i pensionsåldern. Kanske någon 
av våra läsare känner igen sig?

Formuleringarna i de här uppsatserna 
kan väl te sig lite gammaldags för våra 
unga läsare, men ämnena är desamma då 
som nu: Lucia, tomtar och julklappar.

Orsamålet brukades flitigt bland de 
infödda orsabarnen på den tiden, och 
lärarna uppmuntrade dem att skriva sina 
skoltidningsbidrag på målet. Så av de 30 
uppsatserna i det femtioåriga julnumret 
är 11 skrivna på vår dialekt.

Var så god! Med en tillönskan om en 
God Jul från barn och barnredaktör av år 
1938!

TOMTN av Hans Svan, klass 4
Ed wa jole ö tomtn va atje ö delöd ajt 
jolklappa. Nu kåm ån börta jenom raj- 
kan bonda, men dar fick inte ån ingan 
gret. Sö trullöd ån, sö ä wäxtnt aldri assnt 
vidare o åkröma a nöm. Ö tjiner vart sjo- 
kör ö do, ö ä wart öllo möjliga spektaköl. 
Men west åv öllt wa ändo, at ån stenöd att 
brunnön fär dem.

Men se kåm ån börta jenöm sö wa fatn. 
Dar fick ån gretn, så än ald o ö int wör- 
köd jat upp. Ö dar wäxt ä, sö dem fingint 
in ä i lade. Ö när denda rajka bondan fing 
dem int mer eld fem säcka säd, ö när 
dämda sö wa fatn fing dem minst tjugu
fem.

H an s Svan, 
klass 4

DÖ TOMTN KUM av Nils Talu, klass 4
”Wen irä sö redus ajti förstäv?” sad Pelle. 
”1 wet int”, sad falla. ”Kånstji ed i 
tomtn?” sad nön ellur. ”Ja, men nu kum 
ån ju. E wa i sö add rätt!’ Se sätt si tomtn 
nid ö birdo del ajt jolklappa. Pelle fick je- 
na trajsked, Rune fick jett par wötta, An
durs twer skajdur. Se djick ån. ”1 fick nö- 
gur braur i”, sad Åndurs.

N ils  Talu, 
klass 4

G o d  J u l  o c h  

G o t t  N y t t  Å r
Tillönskas alla våra kunder!

STACKMORA HANDEL
Tel. 403 22

Teckning: Den moderna jultomten av 
Göran Rudfeldt, klass 6

JULAFTON av Astrid Borbos, klass 6
Det var julafton, och snön föll vit över 
den lilla torparstugan, som låg långt från 
staden. Mor och de fem barnen voro 
hemma. Far hade farit till staden för att 
köpa hem litet mat och julklappar. Per 
och Karin hade hjälpt mor hela jul
aftonen. Per gick nu efter en yxa och en 
kälke, och sedan bar det iväg till skogen 
för att hugga en julgran. Då de hittat en 
bra julgran, gingo de hem. De buro nu in 
den och klädde den. Far hade inte kom
mit hem ännu.

Då mor kommit in från ladugården, 
tog hon psalmboken och bibeln och de 
sjöngo: ”Var hälsad sköna morgon
stund”. De sutto nu med knäppta händer, 
och mor läste för dem i bibeln. Då knac
kade det på dörren, och in steg jultomten. 
Han frågade mor, om det fanns några 
snälla barn där. ”Ja”, svarade mor. Då 
fingo de två julklappar var. Mor fick en 
ny psalmbok och en halsduk. Per fick ett 
par strumpor och en kniv och Karin en 
tröja och en mössa. Lars fick en häst och 
ett par vantar. Margit fick en docka och 
ett par pjäxor. Lisa fick en klänning och 
en kappa.

Därefter dansade de kring julgranen. 
Sedan sjöngo de ”Nu så kommer julen”. 
Tomten gick nu hem till sin stuga. Om en 
stund kom far in och hade med sig två 
julklappar, som han fått av tomten. Då 
klockan var åtta, gingo barnen och lade 
sig, för de skulle till julottan på mor
gonen. Mor och far gingo och lade sig 
klockan nio.

När klockan var tre på morgonen, gick 
mor upp och kokade kaffe, och sedan 
väckte hon barnen. Då de druckit kaffe, 
foro de till julottan.

A s tr id  B o rb o s, 
klass 6

LUCIA av Gulli Spännar, klass 4
Lucia med sin lilla tärna 
lyser som en stjärna.
Hon väntar på julen 
fast vintern är litet kulen.
Hon kommer till alla med kaffe i kopp 
med lussekatter och kakor till dopp. 
Hon har ljus i en krans, som sitter i hår, 
den lilla Lucia gjorde i går.
Lucia sjunger en sång, 
som hon diktat en gång, 
när hon väntat på julen kära, 
som då var ganska nära.

G ulli Spännar, 
klass 4

När Du skall köpa

PIANO
Vänd Dig till fackmannen 

Kom in och provspela

STÄMNINGAR och 
REPARATIONER 

Utföres av fackman

NISSE KLOCKAR 
Järnvägsgatan 33, ORSA 

Tel 0250-415 10, 406 94
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Orsa Lärarförenings 91 :a årsmöte av Siv Larsson
hölls på Kyrkbyskolan den 5 oktober 
1988.

Föreningens ordförande, skolchef Olle 
Bjärkmar, höll parentation över den 
under året bortgångna pensionären 
Daisy Holton, vilken under en lång följd 
av år var Orsa Skoltidnings redaktör.

Ur protokollet kan nämnas att det för 
kommande verksamhetsår blev nyval på 
ordförandeposten av rektor Ulf Svens
son, då Olle Bjärkmar frånsagt sig om
val. Av styrelsens övriga ledamöter 
omvaldes Allan Berglund, Ingegerd 
Fjelstad och Siv Larsson. Nyval av Eva 
Kronwall, vilken ersätter Gudrun Eriks
son som går i pension.

Omval blev det av Pelle Jakobsson som 
redaktör för Orsa Skoltidning och även 
av redaktionskommittén i övrigt: Ulla 
Enmalm, Johannes Hasmats, Inga- 
Britta Johansson och Tommy Jonow. 
Kassörskapet sköts av kontoristen på 
skolkontoret, Marianne Stäring.

Då det förelåg en skriftlig avsägelse 
från revisorerna Rolf Liljeberg och Helga 
Jonsson blev det suppleanten Arne Svad- 
ling som tillsammans med nyvalde Jör
gen Lind fick förtroendet att vara reviso
rer. Björn Börjesson nyvaldes som supp
leant.

cJU>*f* T  &f* rf*

Revisorsuppdraget för fonderna läm
nades som vanligt åt Johannes Hasmats 
och Mårten Ohlsén.

Valberedningskommittén, Hans-Erik 
Laggar, Siv Åsenlund och Britta Lars
son, omvaldes med Britta Larsson som 
sammankallande.

Så var det då Kåre Olssons tur att delge 
oss sina tankar kring ämnet ”Det peda
gogiska arbetet inför 90-talet. Samhälls
service eller kulturarbete?” Här några 
axplock ur en mycket rikhaltig före
läsning:

”Efter ett 80-tal, där det yttre har varit 
det väsentliga, och börsklipparna tidens 
hjältar, börjar pendeln svänga... Man 
prövar och omvärderar... Det inre blir 
viktigt, det blir fråga om kvalitet i stället 
för kvantitet, kultur före produktion... 
Romantiken börjar sätta sin prägel...

Verkligheten är som den är... men vi 
kan göra mycket för att förbättra och för
ändra. Inte minst den miljö som omger 
oss.

En positiv framtidssyn börjar ta 
form — med spänning börjar vi en 
kamp för förbättringar mot ett rikare liv 
med livskvalitet. Där ska det också 
finnas plats för kulturell förståelse — 
verkligen värt att kämpa för!...

sJL s eA o cJLs  eJL s cdU>■#r >

Den samhällsservice skolan nu ger är 
att skräddarsy människor till ett dator
styrt samhälle...

Målsättningen borde sannerligen ses 
över! Skolan skulle i stället värna om vårt 
kulturarv och svara för att eleverna får en 
gemensam, kulturell ”erfarenhetsbank” 
att referera till...

Låt sedan utbildningen visa hur män
niskan samverkar med natur och teknik 
— låt företagen ta hand om specialist
utbildningen!...

Låt oss känna glädje, inte över att 
(citat): ”...jag har i alla fall fått vara med 
om slutet!”, utan över att (citat): ”...jag 
står på tröskeln till nått nytt!”

Efter kaffesamkväm, då mötesdel
tagarna tog tillfället i akt och diskuterade 
de mångta frågeställningar Kåres före
drag väckt, avtackades kyrkbylärarna.

Vår nye ordförande hälsade samtliga 
välkomna till nästa årsmöte, som blir för
lagt till Orsaskolan.

Siv Larsson

cdLp qSL& cJLp

EN GOD JUL
tillönskar vi alla våra läsare!

Samtidigt vill vi ge ett tips till en bra 
och billig julklapp: EN PRENUMERA
TION PÅ ORSA SKOLTIDNING. Släkt 
och vänner, i synnerhet de som bor på 
annan ort och har orsaanknytning, upp
skattar säkert att få tidningen som ett 
brev med posten fyra gånger nästa år.

Så här gör du: Sätt in avgiften 30 kr på 
vårt postgiro 13 65 58-4 och skriv namn 
och adress på talongen. Så är det ju lämp
ligt att på något sätt — varför inte på ett 
julkort — meddela mottagaren att han 
eller hon fått julklappen! Det senare är 
sagt för att undvika ”dubbelbokning”. 
Det händer nämligen ibland att någon 
som fått tidningen i julklapp själv prenu
mererat, och det kan ju vara onödigt.

Red

•lonsered
P R O  L I N E

Skogsutrusta hos

LILJEBERGS
Blickusvägen 15 • ORSA 

Tel. 0250/406 78 
Säkrast kl 15.00—18.00

Berget 6
Första raden: Anna Andersson, Johnny Kratz, Jenny Kallova, Daniel Sv ädling, Mag
nus Jernemyr, MariaNorlin. Andra raden: Linda Liljekvist, AnnaBruhn, Britt-Marie 
Björkkvist, Petra Dahlman, Annelie Sandkvist, Kristin Persson, Emilia Mårtensson, 
Karin Göras, Monica Andersson (lärare). Tredje raden: Isac Backlund, Gustaf 
Nordström, Erik Göthlin, Daniel Olsson, Johan Maklin, Pär Danielsson, Jimmy 
Spännar, Kristoffer Johansson, Jonas Grev, Daniel Sandvik.
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Vilka är det? På bildarkivet finns åtskilliga foton med oidentifierade personer, bl.a. 
detta. Om du känner igen den prydliga familjen så hör av dig till Mikael Stålberg på 
bildarkivet. Fotot är taget av Hedvig Aulin omkring sekelskiftet. Som synes var det en 
tid, då man blandade in ”slimskläder” i sockendräkten.

1 min ägo har jag en tummad liten bok 
med följande titel: ABC  — Bok, inne
hållande Bokstafs-, Stafnings, Renläs
nings-, Skrifoch Räkneöfningar, m m, af 
A. Hägerman. Tredje upplagan.

Boken, som inte är större än en anteck
ningsbok, är tryckt i Köping 1865, och 
mellan de grå pärmarna ryms 64 kom
primerade sidor. Av de tummade hörnen 
kan man se att boken är flitigt använd, 
och på pärmens insida kan man också se 
vilka skolbarnen var som läste i den. Där 
står nämligen skrivet med bläck: "Denna 
bok tillhör Bränd Erik och Bränd Kers
tin. November 1886”. Om dessa barns 
vidare öden vet vi att Erik skulle komma 
att bo på Brändmatsgården i Mickelvål 
till döddagar medan Kerstin slutade sina 
dagar i Nordamerika.

Den gamla ABC-boken är intressant 
ur många synpunkter, och vi kanske får 
tillfälle att återkomma till den. Denna 
gång ska vi titta på de tjugo finstilta 
sidorna med den gamla matematiken, 
”Arithmetik eller Räknekonst”.

Sidorna innehåller åtskilligt mat
nyttigt, massor med övningsexempel i de 
fyra räknesätten, tabeller i alla räknesätt 
samt avslutningsvis en sammanställning 
över den tidens nog så komplicerade 
”sort-sortiment”, varje räknesätt visas 
steg för steg hur man ska göra. Av följan
de exempel finner vi att sättet att räkna 
inte skiljer sig mycket från dagens. 
Frågan är väl bara om Bränd Erik och 
hans syster klarade av att tyda den in
vecklade presentationen på egen hand? 
Nog lär skolmästaren ha fått göra rätt för 
sig. Så här ska man räkna subraktion 
enligt ABC-boken:

Vi hoppar över några definitioner och 
går med gammelstavningen i behåll 
direkt till
Uträkning: Man drager enheter från en
heter, tiotal från tiotal osv. Är minuen- 
dens siffra mindre än Subtrahendens, så 
lånas 1 af nästa siffra till venster, som i 
det rum der den lånas gäller 10, emedan 
hvarje siffra till venster har 10 gånger 
större värde. Den lånta siffran lägges till 
den som var för liten. Är 0 närmaste siff
ran till venster, så har den intet att låna 
bort förr än den af nästa siffra till venster, 
som icke är 0, fått låna 1 tia, då nollan af 
den lånar bort 1 och får 9 qvar. För att 
minnas att man lånt af en siffra, sätter 
man öfver en sådan en punkt, och då en 
siffra lånt bort 1, så räknas hon sedan för 
1 mindre än förut.
Talet 5067290—280340 uppskrifves: 
Minuend 5067290
Subtrahend 280340 
Rest 4786950

Uträknas:
Säg: 0 enheter från 0 enheter står 0 en
heter igen. 4 tior från 9 tior står 5 tior 
igen, 3 hundra från 2 hundra går ej an, 
hvarföre af 7 lånas 1 tusen, som är 10 
hundra, 10 hundra till 2 hundra gör 12 
hundra, 3 hundra från 12 hundra står 
9 hundra igen. 0 tusen från 6 tusen står 
6 tusen igen. 8 tiotusen från 5 tiotusen går 
ej an och 0 har intet att bortlåna, men af
5 lånar 0 sig 1 million som är 10 hundra
tusen; deraf lånar nollan bort 1 hundra
tusen, som är 10 tiotusen, 10 tiotusen till
6 tiotusen gör 16 tiotusen, 8 tiotusen från

Vi önskar alla en riktigt 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

\ _Un C (DcLhh&tr
Ywonne och Carina J  

Kyrkogatan • ORSA • Tel 0250-401 91
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16 tiotusen står 8 tiotusen igen. 2 hundra
tusen från 9 hundratusen står 7 hundra
tusen igen. 4 millioner flyttas ned.

Öfningsexemplenomfattar som bruk
ligt är först obenämnda tal, de flesta 
stora, sedan tal med sorter. De senare står 
allt långt ifrån de fattiga orsabarnens 
verklighet, för här handlar det om stora 
pengar och egendomar. Men färdighets
räkning fick de i alla fall. Här några 
exempel:
”En rik man dör samt efterlemnar en 
million riksdaler i tillgångar och tre- 
hundraåttiotretusensj uhundratrettiosj u 
i skulder; huru stor summa får arfvingar- 
ne att dela?”
”Carl har en egendom som är värd ett- 
hundratjugoåttatusennittiosex riksdaler, 
men Gustaf har en egendom som är tre 
gånger mera värd; hvad gäller då Gustafs 
egendom?”
”1 en grufva brötos ett år sextiofemtusen- 
fyrahundrafemtiosex centner malm, som 
fördelades lika mellan 8 delegare; hur 
mycket får hvardera?”
”Brukspatron Jernström köpte ett år i 
Januari månad tvåtusensjuhundrasextio 
stigar kol, i Februari tvåtusenniohundra 
stigar, i Mars tvåtusenetthundra stigar 
och i April sjuhundra stigar; huru många 
stigar inalles köpte Jernström?”

KRÅNGLIGA ENHETER
”Storheters Mått och deras fördel
ningar” avslutar kapitlet om räknekons
ten. När ABC-boken utkom var det tyd
ligen en brytningstid mellan gammalt

och nytt. Tiotalssystemet började man 
att använda men måste tydligen också 
hålla de gamla enheterna i minnet. Sidor
na är nämligen indelade i Äldre och Nya 
mått. Krångligt var det så det förslår, och 
man kan just undra hur mycket av alla 
sorter barnen måste lära sig. Och tro nu 
inte att det som var nytt på den tiden 
gäller i dag. Med undantag för tidräk
ning lär väl dagens skolbarn inte känna 
igen sig bland sorterna. Några exempel:

Nya Längdmått
1 mil=360 ref 
1 ref = 10 stänger 
1 stång = 10 fot 
1 Tum = 10 linier

Äldre Längdmått
1 Mil = 6 000 famnar 
1 Famn = 3 alnar 
1 Aln=4 qvarter 
1 Qvarter = 6 tum 
som äro lika med 5 nya tum.

Nya Vigter
1 Nyläst = 100 centner 
1 Centner = 100 mark 
1 Mark = 100 ort 
1 Ort = 100 korn

Äldre Vigter
1 Skeppund = 20 pund 
1 Pund = 20 Mark 
1 Mark = 32 lod 
1 Lod=4 qvintin
Marken för nya vigten är lika med mar
ken för den äldre.

Äldre Rymdmått
1 Kubikfamn = 27 kubikalnar 
1 Kubikaln = 8 kubikfot 
1 Tunna =8 fjerdingar 
1 Fjerding=4 kappar 
1 Kappe = l 3/4 kanna 
1 Kanna =8 qvarter 
1 Qvarter = 4 jumfrur

”RÄKNING WID LANDT- 
BRUKET”
Granne med de två barnen med ABC- 
boken var deras farbror Bränd Per Lars
son. Han var som de flesta andra orsa- 
karlar bonde, men jobbade också ibland 
som skolmästare i Aberga skola. Bland 
hans många efterlämnade böcker har vi 
hittat Allmännyttigt Husmagasin, eller 
wald samling afrön och anvisningar fö r  
hushållet, helsowården, trädgårdsod
lingen, landtbruket, boskapsskötseln, 
handtwerks- och fabriksdrifterna, jagt- 
och fiskerinäringarna m m. Tryckår 
1872.

Boken innehåller som framgår av 
titeln åtskilligt, från ”Förbättring a f 
luften i Boningsrum” till ”Medel mot 
fräknar”, sammanlagt 319 råd och rön.

Med tanke på denna artikels rubrik, så 
väljer vi ett räkneexempel bland råden, 
tillämpad räkning alltså. Och det hand
lar om jordiska ting, nämligen:

”Då man skall använda en viss mängd 
utsäde, gödningsämne osv på en viss 
jordyta, bör man verkställa uträkningen 
på följande sätt:

Tunnlandets innehåll, som är 14 000 
qadratalnar, divideras med den bredd 
(tegbredd) i alnar, uppå hwilken man 
arbetar; den summa som dervid erhålles, 
divideras med det antal kappar eller 
kannor, det antal centner, pund eller skål
pund af utsäde eller gödningsämnen, det 
antal lass gödsel eller dyligt man vill utså 
eller utströ öfver ett tunnland; den sum
ma som slutligen dervid erhålles be
stämmer då hur många sträckalnar på 
den gifna bredden, t ex en kappe, ett 
pund, ett lass gödsel osv skall räcka.

Will man t ex utså 20 kappar råg på 
tunnlandet och börjar sådden på en teg
bredd af t ex 7 alnar, så divideras 14 000 
med 7, summan eller qvoten blir 2 000, 
denna divideras åter med 20 och qvoten 
blir då 100 sträckalnar på 7 alnar bred 
teg. Will man t ex utsprida 40 lass gödsel 
på tunnlandet och lägger densamma på 
en bredd af t ex 10 alnar, så dividera 
14 000 med 40. Qvoten deraf blir 35, och 
ett lass gödsel skall då räcka 35 alnar på 
10 alnars tegbredd!’

Pelle Jakobsson
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DEN LILLA TOMTEN av Mikaela Skog, åk 4 
Det var en gång en liten tomte som hette 
Bo. Han kom från Labbdjurberga. Där 
var det en liten lada, som han bodde i 
med sin familj. Han hade också en tom
teverkstad, och nu var det snart jul, så det 
var jobbigt värre. På julaftons morgon 
började de att lasta paket på tomtefars 
släde. Dom gjorde i ordning renarna, så 
att dom glänste. Inne på verkstan blev det 
nästan tomt på mängden leksaker dom 
hade gjort, t.ex. dockor, spel, bilar osv. 
När kvällen kom, åkte tomten till alla 
hus. I ett hus bodde Karin. Hon fick en 
docka med ljust lockigt hår och ett silver- 
halsband. Det bodde en liten pojke bred
vid Karin. Han hette Erik. Han fick ett 
modellflygplan och en tågräls. När tom
tefar kom hem, så var släden alldeles 
tom. Han gick in till familjen och sa:

— Nu är jag hemma, som ni ser. Och 
alla tomtebarnen skrek

— HURRA, HURRA nu ska vi ha 
fest! Och alla tomtarna hoppade och 
tjoade runt i ladan. Klockan tre gick dom 
och la sig.

Mikaela Skog, 
åk 4

OM JULEN av Daniel Johansson, åk 2
På julen är det kul. För då får man jul
klappar. Och tomten är så snäll. På julen 
får man pepparkakor och saft eller kaffe. 

Daniel Johansson, 
åk 2

TOMTEN av Anders Sundberg, åk 2
Tomten är snäll. Han har långt skägg. 
Han har röd rock. Han kommer med 
julklappar.

Anders Sundberg, 
åk 2

EN TOMTEBERÄTTELSE av Sara Thalin, åk 1 
En vinterkväll gick jag in i ladan och 
hittade en tomte. Den var frusen. Vi tog 
in den och lade tomten framför brasan. 
Då blev den levande — och den blev 
rädd!

Sara Thalin, 
åk 1

MORGON av Helena Eriksson, åk 3
Månen lyser klar i morgontimma. Alla 
sover i samma gård. Det är kallt och fros
ten är hård. Det är tyst i husen överallt. 
Det börjar snöa. Det är kallt.

Helena Eriksson, 
åk 3

Vackra julblommor
från egna odlingar.

Julblommografera i god tid! interflora

A. LEVENIUS BLOMMOR i Orsa AB
Tel affären 400 92, trädgården 401 20

MAS
c iA S M Ä s rm

Eftr.
— Nyman & Johansson —

ORSA

Vid södra järnvägsövergången 
Moravägen 2

Tel. 408 91

Bilglas • Fönsterglas 
Inramningar

SPARKÖP
Västeråkern, Kyrkogatan 23 

Tel 400 48
Välsorterat • Lättparkerat

Öppet:
Månd.— Lord. 9— 20, Sönd. 13— 20

RÄTTVIKS ANTIK
Hans Rabenius 

Storgatan 5 • RÄTTVIK 
Tel 0248-133 10 

Öppet vard. 13.00 — 17.30 
Köper och säljer

Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

Språngs...
när det gäller färg, 
vägg och golv.

s p r å n g s  i 1—e r s .

Orsa, tel. 403 40
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JULAFTON av Sara Lindh, åk 3
Kvällen före julafton klär vi julgranen 
och pyntar alla rum. Det är det roligaste 
med dagarna före jul att pynta.
På julaftons morgon springer jag, Anna 
och Helene in i vardagsrummet. Vi ser en 
massa paket ligga under granen. Snart 
kommer mamma upp och säger:

— Ni får öppna paketen nu! Vi letar 
och letar efter våra paket.

— Nu har jag hittat mina, ropar jag 
och börjar prassla med papperen.

Klockan tre ser vi på ”Kalle Ankas jul
afton”. Det skulle vara olika varje år, men 
det är inte det. Efter ett tag kommer gäs
terna. Vi börjar att äta. Nina är alltid sen, 
för hon jobbar lite längre än de andra.

Efter att vi har ätit väntar vi förvän
tansfullt på tomten. Vi springer och tittar 
i alla fönster. När vi ser tomten ropar vi:

— TOMTEN KOMMER!
Vi sätter oss i soffan eller på golvet.

— Finns det några snälla barn här? 
frågar tomten.

— Jaaa, säger alla.
Efter att tomten har delat ut julklap

parna hämtar jag, Anna och Helene jul
klappar, som vi har gjort. Vi delar ut 
dem. Klockan har blivit mycket och vi 
måste gå och lägga oss.

Sara Lindh, 
åk 3

JULTOMTENS VERKSTAD av Jörgen Hamrén, åk 3 
I jultomtens verkstad är det full rusch. 
En del tomtenissar slöjdar, syr och stic
kar. Tomten själv gör i ordning släden 
och slår in paketen. När allt är klart 
matar han renen och sen kopplar han på 
släden och åker iväg. Han delar ut jul
klapparna åt de snälla barnen.

Jörgen Hamrén, 
åk 3

TOMTARNAS JUL av Amanda Aaro, åk 3 
En dag kom tomtebarnen hem från tom
teskolan dom var ovanligt glada för det 
var julafton i morgon. Dom började 
arbeta med julklappar. De hade det så 
roligt. När de la sig så sa de i morgon är 
det julafton det ska bli kul. Nästa dag 
vaknade de och då sa de god jul åt 
varandra.

Amanda Aaro, 
åk 3

VINTERN av Camilla Herko, åk 5
Vintern är en årstid när man kan ha 
mycket kul. På vintern är det också jul. 
Skidor, pulka, skridskor och snöglidare 
kan man åka. Ramla kan man råka. 
Vintern är kul. Också när det är jul. 

Camilla Herko, 
åk 5

BENRANGLETS JULAFTON! av Lena Sundstedt, Jessika Liljedahl, åk 5 
Benranglet Oskar bodde ensam i en grot
ta mitt i skogen. Nästa dag var det jul
afton, och Oskar hade ingen att vara 
med. Men han hade julklappar som han 
ville ge till någon, så han gick till byn 
Oskarsby och ringde på, på den första 
dörren han såg. Det var ett benrangel 
som öppnade och Oskar blev jätteför- 
vånad. Det blev det andra benranglet 
också. Oskar stammade fram:

— Vvvill dddu ffira jjjulaffffton 
mmed mmig? Ja det vill jag, men jag har 
inga julklappar. Det gör inget, jag har 
julklappar till oss båda två, sa Oskar. 
Och så firade dom jul och hade jättekul. 

Lena Sundstedt, Jessika Liljedahl, 
åk 5

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett 
Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
g o lva vd .
MORA, Fridhemsgatan 3 
Tel. 0250-136 62

Specialbutiken för HENNE
önskar sina kunder GOD JUL!

Många fina julklappstips!
KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR • BYXOR 

JEANS • MYSPLAGG • UNDERKLÄDER M M
-  Aktuella -

TYGER
•

SYBEHÖR

Kvalité 
vår specialité

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHOR

Järnvägsgatan O • Z94 00 ORSA • 0250/400 21
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Teckning: Ulrika Ländin, 
åk 4

JUL av Jack Rolka, åk 3
Det är dan före dopparedan. Och det är 
kväll. Jag ligger i sängen och jag hör 
mamma och pappa prassla med omslags
papper. Jag somnar till sist.

Så blir det morgon. Jag går ner och 
kollar under granen, och där ligger jul
klapparna. Det blir eftermiddag, och jag 
tittar på Kalle Anka. Snart är alla pro
gram slut.

Nu är det kväll och det knackar på 
dörren.

— Jack, säjer mamma. Öppna! Det 
knackar igen. Jag öppnar, och där står 
tomten.

— Hej! säjer han. Finns det några 
snälla barn här?

— Ja, säjer jag. Då delar tomten ut 
paketen.

— Finns det nå'n, som heter Jack? 
undrar tomten.

— Ja, det finns det! ropar jag. Och så 
får jag mina paket.

Jack Rolka, åk 3
JULEN KOMMER av Emma Karlsson, åk 5 

Julen kommer, Julen går,
Ingen vet var Julen står 
Nu till jul det blir nog slask, 
men jag tror jag vill ha brask.

Emma Karlsson, 
åk 5

SNÖ av Sara Jordeskog, åk 4
Snö är vit! Det finns miljoner, miljarder 
snöflingor, alla i olika form! Det kommer 
från himlen på vintern. Aldrig på som- 
marn eller våren. Snö är mysig och fin!

Sara Jordeskog, 
åk 4

MAJOR FÄRDFRISK av Maxi Seilitz, åk 4 
kommer på en svärdfisk. Han gör en 
looping, pladask, och landar i en ask.

Maxi Seilitz, 
åk 4

åk 3
RÄVUNGEN av Johanna Andersson, åk 3

En dag när jag var ute och gick såg jag en 
skadad rävunge på vägen. Jag sprang 
hem det fortaste jag kunde och hämtade 
pappa. Pappa hämtade rävungen. Jag 
följde pappa till veterinären. Rävungen 
hade bara brutit benet och vi fick ta med 
den hem. Rävungen fick en filt att ligga 
på. Det var roligt att sköta om Pricken 
som jag döpt rävungen till. Jag och Pric
ken har byggt en koja i skogen. Dit går vi 
nästan varje dag. Pricken, pappa och jag 
ska åka och ta av gipset nu. Pricken är 
glad att få åka bil, så han hoppar och 
skuttar. På hemvägen är han ännu glada
re och hoppar och skuttar ännu mer. 
Direkt när jag kommer hem går jag och 
Pricken till kojan och leker igen.

Johanna Andersson, 
åk 3

V ä l k o m n a  till

QrsaTobah
Kyrkogatan 8, ORSA 

Tel 419 19

TIPSinlämning till kl 17.00 torsdagar.

Orsa Lås & Nyckelservice
Jonas Karlbom • Butik och verkstad Järnvägsgatan 31, Orsa • Tel. 407 19

Nycklar tillverkas medan ni väntar!
Även bilnycklar. Lås och tillbehör. Byten och monteringar av lås.

Jour dygnet runt!

vv$

f e ,
1 ja

( n
"1

1
Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

1  wesströms ws
ORSA, tel 0250-409 25 vx

vä lk o m n a  till 

At&«
W a s a tr y c k e r ie t  A B  
ö r ja s v ä g e n  15,
792 OO M O R A  
Te l .  025 0 /1 2 0  75 

0 2 50/103 42

FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

DalaKalk AB
Tel 502 00

O R S A  RAM och 
G LA S M Ä S TER I
Älvgatan 4, ORSA • Tel 0250-425 74

• Allt inom Glas och Ram
• Persienner och markiser
• Reservdelar
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Teckning: Therese Westerhagen, 
åk 6

VARFÖR JUST DU? av Carina Grip, åk 8 
Du fanns hos mig en gång 
Men tiden var ej så lång 
Jag tänker ofta på dig 
jag var ju din lilla tjej 
Mina tankar finns ofta hos dig. 
Men du ger mig inget svar. 
Tiden är så lång.
Man längtar,
men tiden går inte fortare ändå. 
Ibland tror jag 
jag hör
du ropar sakta mitt namn.
Men det är inte du.
Jag bara inbillar mig.
Det känns så tomt.

Bengtssons 
Begravnings
byrå Eftr

Trygghet är 
att få sakkunnig 
hjälp vid dödsfall!
Tel.: Affären 41840

L.O. Uleander 42205
Ernst Hållén 40466
Eric Bengtsson 443 66

Blommor — Binderi 
Presenter— Begravningsbyrå

ilLOMMOM
K K . 1 U V M M . S B V 1 U
Tet 025CV416 4 0  '  FrehnsGfärxJ 9 ■ 7VdOO ORW

Jag vet inte var
jag har mig själv längre.
Men jag vet att jag älskar dig.

Kram 
Din Carina

Carina Grip, 
åk 8

SLALOMTÄVLINGEN I 
OBERSDORF av Andreas Bölling, åk 4

Hej och välkommen till den sjunde raka 
slalomtävlingen i Obersdorf. Vi har haft 
en fin backe idag. Nu ska vi se om num
mer ett Haldor Malmqvist ska starta. 
Han drar glasögonen en halv meter ut. 
Pip, pip, pip, piiip. Och där åker han 
iväg. Han tar första porten, andra por
ten. Men sen åkte han ut i publiken. Och 
så kommer Ingvar Carlsson och ska star
ta. Pip, pip, pip, piiip. Och så åker han 
ner, och han klarar hela backen på tiden 
en minut och åtta sekunder. Men nu ska 
Haldor åka om och han klarar hela 
banan han också, på tiden en minut och 
sju sekunder och Haldor vinner. Hur 
känns det? ”Bra”. Och det var allt ifrån 
Obersdorf. Hej då!

Andreas Bölling, 
åk 4

Välkommen in 
till oss

Det finns säkert något 
som passar just Dig! 

Frelins Gränd.

^ S K O R f
Tel 0250-402 32

BLÅVASSLA
En dag gick vi hela skolan efter Blåvassla. 
Solen sken och det hade blivit jättefina 
isskulpturer i vattnet. Först kom vi till en 
gammal soptipp. Sen kom vi till ett ställe, 
där det hade varit ett kraftverk. Det hade 
Oskar Nilsson gjort. Han hade ström till 
sitt hus och till en gatlykta, som var vid 
kiosken mittemot skolan.

Sen kom vi till en liten ö mitt i Blåvass
la. Där mötte vi den andra gruppen. Vi 
uppträdde på den lilla ön. Vi sjöng bl.a. 
När vi går i solen.

Sen kom vi fram till en damm, som det 
gick en ränna ifrån. Den gick till ett 
vattenhjul, som gav kraft till Erik Blås 
pärtklyv. Det var bara ett betongfunda- 
ment för hjulaxeln kvar. Erik Blå bodde i 
Blågården. Där bor Järvegårds nu.

Sen kom vi till en gammal simbassäng, 
där det på 1960-talet var simkurser. Vi 
var två grupper, en med flickorna och en 
med pojkarna.
ERIK BLÅ
Erik Blå föddes den 26/5 1884 och han 
dog 1/9 1966. Han bodde i Blågården vid 
Blåvassla. Erik Blå var mångsysslare. 
Han var kyrkvaktmästare, ringare och 
eldare vid kyrkan. Dessutom var han 
fotograf och cykelreparatör. Han gjorde 
en tröska och ett vattenhjul till sin pärt
klyv.

Eriks far hette Anders Blå. Han var 
soldat. Han bodde också på Blågården. 
Han var duktig skinnskräddare, och han 
var kyrkvaktmästare.
OSKAR NILSSON av Emelie Gölén, åk 5
Han var byggmästare. Han föddes i Orsa 
11 nov 1881 och dog 8 okt 1943. Föräld
rarna var ifrån Värmland. Oskar gifte sig 
med Anna Skarp år 1906. Hon föddes år 
1887. Han är farfarsfar åt Åsa, Per, Lena 
och Tom, morfarsfar åt Fredrik och 
Johan samt farmorsfar åt Per-Åke. Oskar 
gjorde bl.a. en egen typ av smörkärna, en 
sparkstötting och fick patent på en fog
apparat. Han byggde ett eget kraftverk 
åren 1927—28 vid Blåvassla. Det gav 
ström även till en gatlykta vid kiosken 
mitt emot skolan.

Emelie Gölén, 
åk 5

Begravningsbyrån 
i Orsa 
LEVENIUS 
BLOMMOR
ombesörjer allt inom branschen 
Tel affären 400 92, bost. 413 21
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Julpristävlingen
Känner du landet? — Vad heter kommunen?
Årets tävling är av samma sort som förra årets. Samma jultomte berättar på ett klurigt 
sätt om två kommuner i vårt avlånga land, men han talar inte om vad de heter. Det ska 
du fundera ut. Kartbok och uppslagsbok kan komma till pass.

Skicka in ditt svar till Orsa Skoltidning, Skolkontoret, 794 00 Orsa senast till 
trettonhelgen. Märk kuvertet ”Julpristävlingen”.
Vi lovar något läsvärt för de fem först öppnade rätta lösningarna.

1. Känner Du Ditt land?
Vad heter kommunen?

Landskapet, där kommunen ligger, till
hör ett stift vars domkyrka är en tre- 
skeppig hallkyrka av kalksten och med 
kormålningar av Henrik Sörensen. Run
stenar och fornborgar finns i landskapet. 
En orsabo har haft en viss betydelse för 
landskapet. Den vidskepliga tron på 
”mylingen” har här kanske varit starkare 
än annorstädes. Färgerna i landskaps- 
vapnet är rött och gult. Rullstensåsar 
förekommer. Älskare av glas med blodets 
färg kan här finna vad de söker. En och 
annan sockerbeta lär odlas i landskapet.

Så till kommunen. Centralorten blev 
stad under 1200-talet. Den var känd 
redan under 900-talet som en viktig han
delsplats. Storån genomflyter staden 
liksom Lillån. Sankt Lars kyrka är stads
kyrka. På den s.k. Lagerbergskullen, 
eller Gilleskullen, finns ett frilufts
museum. Samma år som Sverige fick en 
lag om obligatorisk skolundervisning, 
anlades i staden landets första vatten- 
kuranstalt. Staden brändes flera gånger 
ner av danskarna. Erik Dahlberg, en icke 
okänd historisk person, har givit namn åt 
en huvudgata, en sevärdhet vid Munk
brogatan kan härledas till en klerikal per
son med vissa betänkligheter. Kommu
nen omfattar, förutom centralorten, en 
stor landsbygd, där en härlig skärgård 
ingår. Svenska Turistföreningens vand
rarhem är inrymt i den s.k. Mangel- 
gården. Norr om staden passerar en 
trafikled, som man förr hoppades skulle 
få stor betydelse för landets kommunika
tioner. Ca 5 km öster om tätorten finns en 
känd trappa, vilken man ej går torrskodd 
igenom. Ca 8 km västnordväst om tät
orten finns en höjd, vars namn ger asso
ciationer till gammaldags skjutvapen. 
Fix trikåfabrik är en av stadens industri-

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 413 32

2. Känner Du Ditt land?
Vad heter kommunen?

Landskapet, där kommunen ligger, har 
en areal av 16600 km2. Topografin är om
växlande. Både slättlandskap och skog- 
rikt högland förekommer. Högsta punk
ten är 362 meter över havet. Berget, som 
utgör högsta punkten, har ett namn, där 
benämningen på ett husdjur ingår. I 
landskapet finns 31 härader fördelade på 
mer än ett län. Två domkyrkor finns 
inom landskapets gränser. En av vårt 
lands stambanor genomkorsar land
skapet, som också kan bjuda på salta 
bad. En av landskapets socknar har 
anknytning till Skansen i Stockholm. 
Megalitlämningar stöter man på lite här 
och var i landskapet.

Så till kommunen. Stadsrättigheter 
fick centralorten troligen i början av 
1400-talet, även om den äldsta bevarade 
stadsprivilegiehandlingen är från Johan 
III:s tid. Invånarantalet 1850 var ca 800. 
I dag är det ungefär tio gånger större. 
Staden var en viktig köpstad under 
1400-talet. Den är delad av en idyllisk 
liten å, som rinner i östvästlig riktning. 
Söder om ån är den äldre delen av staden 
med trähusbebyggelse. Vid Stora torget 
ligger kyrkan, uppförd på 1790-talet. 
Norr om ån ligger den nyare delen av 
staden med ett modernare rätlinjigt gatu
nät. Staden var tidigare ändstation för en 
numera nedlagd järnvägslinje. Som 
minne av järnvägsepoken har man be
varat stationshuset och ett stycke räls, på 
vilken några autentiska järnvägsvagnar 
står. En förr välkänd badanstalt, om
given av en stor park, finns i staden, som 
för övrigt ligger vid ett vatten. En klar 
dag kan man, om man står vid stranden, 
rakt i ett av de fyra huvudväderstrecken 
se en av vårt lands mera kända horstar. 
Kommunen består i dag av 8 försam
lingar, bland vilka finns en stads- och en 
landsförsamling. Namnet Guldkroken 
kanske ger en viss ledtråd. Gissningsvis 
smörjer invånarna på orten ibland kråset 
med Salmo alpinus och någon form av 
Solanum.
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på Orsa Skoltidning är inte så 
dumt — för dig som bor så till att 
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Lite dyrare blir det dock. Vi har 
måst höja prenumerationspriset 
till 30 kr. Enklast är det att sätta in 
detta belopp på vårt postgiro
konto 136558 - 4. Men kom ihåg 
att skriva ditt namn och din adress 
på talongen!

KÅHLÉNS ELEKTRISKA AB GRÄV KÅHLÉN AB
Moravägen 4 • ORSA Moravägen 4 • ORSA

Tel 0250-436 60 Tel 0250-410 37

Utför alla slags Utför alla slags

INSTALLATIONSARBETEN och GRÄVNINGSARBETEN
ELVÄRME (Traktorgrävare)

Upplaga 1.700 ex. WASATRYCK. MORA Pris kr 6:—


