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ORSA SKOLTIDNING

Ö ver alla gränser av Åsa Löthman, Lena Granholm
Att vara ung, ha sommarlov, pass, visum och ett oförskräckt sinne. Ja, då står 
möjligheterna öppna för annorlunda upplevelser. Skoltidningen låter i detta nummer 

några flickor berätta om sommaren som gått.

Ett tågluffarminne
När jag blev ombedd att skriva en 

” stump”  om vår tågluffarresa, som gick 
genom Sverige— Danmark— Tyskland—• 
Holland— Belgien—  England —  Skottland 
— England— Belgien— Tyskland —  Dan
mark—  Sverige, funderade jag inte så 
lite över vilken episod jag skulle välja. 
Vår resa pågick av olika skäl ” bara”  i 
femton dagar istället för en månad, men 
det var femton dagar späckade av upp
levelser, nya platser och nya människor. 
Vad ska jag då välja? Ska jag berätta 
om vår soliga sightseeingdag i Edin
burgh, den stämningsfulla nattvardsguds
tjänsten i Yorks vackra katedral, den

skumpiga resan i godsfinka mellan Crewe 
och Chester eller resan hem genom 
Tyskland, vilken delvis gick längs öst
tyska gränsen med staket och vakttorn. 
Jag tror ändå jag ska välja att berätta 
om resans ” höjdpunkt”  både bildlikt 
och bokstavligt talat. HELMSDALE. 
Helmsdale är en by vid östkusten mellan 
Inverness och John 0 ’Groats. Egentligen 
hade vi inte alls tänkt stanna där mer än 
för att sova, men bristfälliga tågförbin
delser gjorde att vi ändrade våra planer. 
Det hela började den 7 :e augusti, då vi 
hade tänkt se oss omkring i Inverness 
med omnejd, men just den här dagen 
öste regnet ner utan uppehåll, så de 
planerna gick om intet. Vi var följaktli

gen ganska ” sura” , när vi klev ombord 
på tåget, som skulle ta oss norrut, och 
som vi hoppades ifrån regnet. Efter tre 
timmar ungefär steg vi av tåget. Klockan 
var åtta på kvällen, och regnet öste fort
farande ner. Vi var ca tio stycken, som 
traskade upp till ” the Youth Hostel” , 
vandrarhemmet. De flesta av oss var 
pojkar. Halvvägs mötte vi tre ungdomar, 
som bekymrat skakade på huvudet, när 
de såg pojkarna. ” Girls are OK but boys 
—  no” . Vi stretade upp för sista backen, 
något konfunderade, men vi fick snart 
svar på våra funderingar. På vandrar
hemmet fanns 38 bäddar, två lediga i 
flickornas sovsal och ingen i pojkarnas. 
Mannen, som var föreståndare ” the War- 
tlen”  var en snäll liten farbror, som trots 
att det var fullt inte hade hjärta att 
neka någon husrum, så den natten sov 
vi 60 personer i huset. På kvällen satt 
vi i allrummet och pratade med nya 
människor av skiftande nationaliteter, 
och stämningen var varm och gemytlig. 
Till sist blev det ändå dags att krypa till 
kojs. Vi vaknade till en ny dag av 
måsarnas skrän och av solen, som strå
lade igen, in i ett på brittiskt vis iskallt 
sovrum. Vi tog god tid på oss att göra 

Forts, å sid. 14.

På klassisk mark av Elisabet Setterlund
En helt vanlig, dammig dag i skolan 

svarade jag andlöst ” ja”  på min latin
lärares fråga: ” Är det nå’n som vill gräva 
i Italien i sommar?”  Det fanns en till 
som svarade lika, min väninna Lena. 
Efter diverse skriverier var allt klart: Vi 
var välkomna att deltaga vid utgrävning
arna i Ascea Harina.

” —  —  —  främja kontakten mellan 
ungdomar från olika länder under sam
varo i arbete och fritid i en historiskt 
inspirerande miljö.” Många vackra ord, 
många ” höga herrar”  stod bakom arran
gemanget, men närmast var det Stock
holms Universitet, och vi var 20 svenskar 
som lämnade midsommarfirandet hemma 
för att trevande gräva oss in i en helt 
annan kultur.

Första dagen var en besvikelse, och 
hade vi inte varit så trötta efter den 
långa resan, hade vi nog vänt hem. Inget 
fungerade^ ingen information om någon-Resans ”höjdpunkt”. Utsiktsberget vid Helmsdale.
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ting fick vi och överallt kryllade det av 
loppor, ödlor och kackerlackor. Till råga 
på allt kom inte professor Fraccari, ini
tiativtagaren. Men Italien är Italien. Re
dan dagen därpå var vi hemma —  med i 
gemenskapen i den lilla franska turistbyn, 
som byggts i en olivlund, 70 km söder om 
Salerno, alltså inte långt ifrån de riktiga 
pärlorna Pompeji och Paestum vid det 
härliga Tyrrenska havet.

Vi visste att det skulle bli frågan om 
” hårt och okvalificerat arbete” , men blev 
förvisso förvånade över de hackor vi fick 
i våra händer. Använder man inte små 
spadar och penslar? Nej. Till sådant 
fattas både pengar och fackmän. Det 
gäller bara att få fram det antika Velia 
så att det ger pengar genom turisterna. 
Ja, Velia, så hette vår arbetsplats. Lik
som Poseidons Paestum var Velia en gre
kisk koloni. Jag tänker inte ge mej in på 
att nämna årtal eller annan fakta, ty en 
viss professor Mario Napoli har utgivit 
nya revolutionerande skrifter om stadens 
öden och allt är bara teorier. Känt är 
i alla fall att Cicero och Brutus brukade 
vistas där ibland. Tidens tand har satt 

Forts, å sid. 14.

Sommar på kibbutz av Marie-Louise Axelsson.
Jag har i sommar varit på kibbutz i 

Israel tillsammans med min syster och 
fyra andra vänner. Vi bodde och ar
betade på kibbutz Yagur, en mil utan
för hamnstaden Haifa.

Efter avresa från Helsingfors landade 
vi i Tel Aviv en för oss mycket varm 
dag. Men vi skulle då bara vetat 
vad som väntade oss! Den varmaste 
tiden kommer nämligen i slutet av juli 
och pågår sedan hela augusti.

På Lod-flygplatsen blev vi hämtade 
med bil från kibbutzen och när vi kom 
fram var vi alla väldigt nyfikna. Det 
dröjde dock inte länge förrän vi hade 
träffat på den första svensken. Hon var 
förresten från Mariestacl, där vi själva 
har bott för sju år sedan.

Kibbutz Yagur, som vi alltså kom 
till, är en av landets största och äldsta 
kibbutzer. Den är 50 år gammal, och 
har 1200 invånare, som kallas kibbutz- 
nikar. När vi var där var det ungefär 
100 volontärer där också, d.v.s. perso
ner från nästan hela världen, som får 
komma och bo, arbeta och uppleva kib
butzlivet under en kortare tid t.ex. en 
sommar. På Yagur var systemet med 
volontärer relativt nytt. Det hade en
dast pågått i två år. Man märkte där
för ibland, särskilt då bland den äldre 
befolkningen, att de inte riktigt accep
terade volontärerna.

Vinet skördas på en israelisk kibbutz.

För att bli kibbutznik måste man va
ra israelisk medborgare och jude. Det 
arbetade dock araber där, men de fick 
inte bo i kibbutzen.

Före 18 års ålder har man inte lika 
stor bestämmanderätt som de vuxna i 
kibbutzen. I samband med att man tar 
studenten, blir man dock ” riktig” kib
butznik och då ordnas alltid en fest för 
studenterna. Vi hade turen att få va
ra med om en sådan.

All utbildning kostar kibbutzen på. 
På Yagur, som är en stor kibbutz, finns 
fackfolk inom nästan varje arbetsområ
de. Där finns läkare, tandläkare, lärare, 
agronomer, geologer m.fl. Alla har inte 
alltid sin arbetsplats inom kibbutzen. 
Huvudsaken är att deras lön går till 
den gemensamma kassan. För lönens 
skull spelar det alltså ingen roll vacl 
man har för yrke, man tjänar ändå pre
cis lika mycket. På Yagur var årslönen 
5 000 svenska kronor. Det låter inte 
mycket, men man har då gratis bostad,

mat, arbetskläder, tvätt, barntillsyn, ci
garetter mm. Viss annan utrustning kan 
man också få. När vi var där höll man 
t.ex. på att installera TV-apparater i 
varje bostad. Detta låter kanske enormt, 
men Yagur var en mycket rik kibbutz.

Barnen bor i barnhus. På Yagur fanns 
ungefär tio barnhus för olika åldrar. 
Där sov, åt och lekte barnen. Utbilda
de barnsköterskor hade ansvar för dem. 
När de kommer upp i skolåldern finns 
det skolsal i varje barnhus. Jag jobbade 
en tid med barn i åldern 9-10 år. De 
hade alltså sin skolsal och sitt lilla kök 
alldeles intill där de sov. Jag tyckte det 
var ett utmärkt system för barnen. De 
kände varandra väl och skolsalen an
vändes också som lekrum och därför, 
kände de sig hemma där. Barnen sov 
aldrig hemma hos föräldrarna. De hade 
inte så stora lägenheter och det fanns 
oftast många barn' i varje familj. An
nars umgicks barn och föräldrar hela 

Forts, å sid. 13.
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Hösttävlingarna
Två av Orsa Skolors IF:s traditio

nella idrottstävlingar har gått av stapeln.
Den 28 aug. gick simtävlingarna i 

strålande sol och sommarvärme, den en
da varma dagen i en lång köldperiod. 
Tyvärr hade vi endast 57 tävlande från 
åk 1— 6.

Den 7 sept. anordnades sedan fri- 
idrottstävlingarna för åk 4— 6. Även den
na dag var vädrets makter oss mycket 
nådiga. Inte mindre än 150 tävlande i 
310 tävlingsstarter gjorde, att det blev 
en mycket lyckad idrottsdag.

Här följer de bästa resultaten:
Janne.

Simtävlingarna
Pojkar åk 1
1. Fredrik Lörvall Tr 46.5
l. Pär Wiborg K yb 56.0

Flickor åk 1
1. Karin Jäderbring Tr 51.9
2. Eva Maria Hielle K yb 53.9
3. Ann-Charlotte Rohdin Ky b 1.33.7

Pojkar åk 2
1. Anders Hjalmarsson Ky a 43.3
2. Kent Andersson Di 45.7
3. Tomas Jansson K yb 46.6

Flickor åk 2
1. Maria Roos Ky b 45.9
2. Pia Eklind Tr 51.0
3. Anna-Karin Löhf St 57.0

Pojkar åk 3
1. Lars-Erik Hed Di a 30.5
2. Torbjörn Södersten Di a 32.5
3. Mats Moraeus Di b 36,8

Flickor åk 3
1. Christina Frisk Ky a 36.2
2. Viveka Berg Ky a 38.5
3. Ing-Marie Eiritz Ky a 39.5

Pojkar åk 4 50 m bröstsim
1. Lars Moraeus Di 51.8
2. Bror Nilsson St 1.13.0
3. Mats Lind Di 1.17.8

Flickor åk 4 50 m bröstsim
1. Carina Sjoons K yb 1.03.8
2. Monika Krats Ky b 1.06.4
3. Randi Claussen Ky b 1.07.7

Pojkar åk 4 50 m frisim
1. Ulf Carlberg Ky b 44.0
2. Mikael Köhler Di 45.2
3. Mikael Dufva St 1.13.6

Pojkar åk 5 50 m bröstsim
1. Hans Enmalm St 58.5
2 Roger Thylén Ha 1.05.5
3. Per Riis Ha 1.12.0

Flickor ak 5 50 m bröstsim
1. Karin Frisk Ky 53.2
2. Anna Broberg Di 55.6
3. Karin Andersson Ha 1.01.2

Pojkar åk 5 50 m bröstsim
1. Jan Schneider Di 45.2
2. Björn de Vreese Di 48.6
3. Sven-Åke Gölén Ky 50.8

Flickor åk 5 50 m frisim
1. Karin Frisk Ky 47.4
2. Maria Britte St 49.1
3. Monica Spännar Ha 53.5

Pojkar åk 6 50 m bröstsim
1. Lars Hansson Ky a 59.4
2. Göran Sjööns Ky a 59.6
3. Eddi Signell Di 1.02.7

Flickor åk 6 50 m bröstsim
1. Kerstin Slottpers St 50.8
2. Åsa Smedberg Di 57.8
3. Patricia Ryffé St 1.01.1
4. Anna Jäderbrink Ky a 1.01.1
5. Maria Lind Di 1.01.9
6. Majvor Johansson Di 1.09.7

Pojkar åk 6 50 m frisim
1. Håkan Eriksson Di 44.9
2. Jimmy Björklund Di 45.6
3. Göran Sjööns Ky a 46.8

Flickor åk 6 50 m frisim
1. Kerstin Slottpers St 44.4
2. Karin Nylén Ky a 44.7

Fri-idrottstävlingarna
Flickor åk 4 löpning 60 m
1. Ann-Louise Kusén Kya 9,8
2. Pernilla Rosensson Ha 10,2
3. Anna-Lena Berglund Di 10,5

Pojkar åk 4 löpning 60 m
1. Anders Östling Kya 9,9
2. Roland Erkapers Ka 9,9
3. Jan-Erik Köpman Ha 10,2

Flickor åk 5 längdhopp
1. Anna-Lena Gisslar St 312
2. Annelie Hansson Ky 311
3. Lena Eriksson Ky 309

Pojkar åk 5 kast med liten boll
1. Jan Schneider Di 50,20
2. Håkan Sinders St 47,43
3. Jan-Anders Ernlund St 42,91

Flickor åk 4 höjdhopp
1. Ann-Louise Kusén Ky a 100
2. Anna-Lena Berglund Di 90
3. Pia Stein Ky a 85

Flickor åk 6 slungboll
1. Annelie Brandt Ky b 28,85
2. Susanne Hellberg Ky b 24,83
3. Åsa Lindberg Di 24,72

Pojkar åk 6 höjdhopp
1. Leif Borbos Di 125
2. Håkan Eriksson Di 123
3. Hans Lind Di 110

Flickor åk 6 höjdhopp
1. Åsa Lindberg Di 110
2. Marianne Löhf St 110
3. Patricia Ryffé St 110

Flickor åk 4 kast med liten boll
1. Monika Kratz Ky b 24,15
2. Maria Holm Ky a 22,04
3. Randi Claussen K yb 18,15

Pojkar åk 4 höjdhopp
1. Mikael Jacksson Di 105
?. Göran Rengärde Ky a 100
3. Anders Östling Ky a 95

Flickor åk 6 längdhopp
1. Eva Bjärkmar K ya 390
2. Birgitta Tupp Di 344
3. Maria Lind Di 337

Pojkar åk 5 slungboll
1. Jan Schneider Di 30,35
2. Mats Loflers Di 27,32
3. Ola Granholm Di 26,83

Flickor åk 5 slungboll
1. Annelie Hansson Ky 23,45
2. Anita Norman Di 23,13
3. Lena Jäderbrink Ky 20,57

Pojkar åk 5 längdhopp
1. Mats Loflers Di 356
2. Jan-Anders Ernlund St 353
3. Jan Schneider Di 349
Flickor åk 6 kast med liten boll
1. Eva Sörtely Ky b 38,74
2. Marianne Löhf St 33,58
3. Annelie Brandt K yb 30,93
Pojkar åk 4 längdhopp
1. Anders Östling Ky a 315
2. Mikael Jacksson Di 314
3. Ulf Carlberg K yb 301

Pojkar åk 6 slungboll
1. Hans-Olov Balter St 33,95
2. Jimmy Björklund Di 33,58
3. Ola Svensson Ha 32,42
Flickor åk 4 längdhopp
1. Eva Tegmyr St 310
2. Ann-Louise Kusén Ky a 305
3. Anette Wallinder Ky a 275

Pojkar åk 6 längdhopp
1. Rolf Bogg Ky a 368
2. Leif Borbos Di 362
3. Christer Ren Di 359

Flickor åk 5 kast. med liten boll
1. Annelie Hansson Ky 35,52
2. Rose-Marie Jonsson St 22,30
3. Anita Norman Di 22,10

Forts, å .sid. 12.
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Så här någon tid efter det att årets 
valrörelse förklingat kanske det kan vara 
roligt att ta del av hur det gick till den 
gången, när Mäster Palm, den svenska 
arbetarrörelsens första agitator, besökte 
Orsa en sensommardag på 1880-talet. 
Det är Per Wikner, småskolläraren, han
delsmannen och utgivaren av tidningen 
Dalmasen, som ger sin högst personliga 
skildring av vad som tilldrog sig och 
han porträtterar, måhända inte helt 
smickrande, några av den tidens inflytel
serika ” gubbar” i socknen.

*
1. Uti femtonde årena af Oskar den 

andres konungadöme, då Sankt Curry 
var landshöfding i Dalom och Peter 
den tjocke var Petrarcha i Orsa, drog 
mäster Palm omkring i alla lands
ändar och predikade väldeliga för 
folket.

2. Och det begaf sig, när han for uti 
den ängden vid Siljan, kom han 
ock till det slipstenslandet Orsa.

3. Och till honom utgingo allahanda 
Orsaiter och många utsocknes arbe
tare som där dvaldes för att höra 
honom.

4. Desslikes några af de stora, som vak
tade på honom, nämligen Peter Tet- 
rarcha och dess kommissarie Carl 
August, som ock Lundgren kallas.

5. Och Gabriel, Sernanders son, öfvers- 
teprestens och Wicke, fru Dahlbergs 
man, de ölefesers jästgifvare.

6. Därtill några kvinnor, bland hvilka 
Maria som kallas Magdalena, i hvil- 
ken sju länsmän indrifne voro.

7. Och det begaf sig, då han var vorden 
redo till att begynna tala, si, då steg 
Peter Tetrarcha fram till honom sä- 
gandes: ” Mäster! Alldenstund, förty 
och emedan jag försport hafver att 
du går omkring såsom ett rytande 
lejon, sökande hvem du uppsluka må, 
det ock kommissarien här nogsamt 
bestyrka kan.
Ty bjuder och befaller jag dig, vid 
Sankt Curry, vik hädan med din 
svarta skräddaresjäl ifrån denna plats 
som äst socknens!”

8 ” Sannerligen, sannerligen säger jag 
dig här är ett heligt rum, ty här bo 
vi båda, kommissarien och jag, Peter 
Mattsson.”

9. Till yttermera visso stack han näf- 
varna ned uti brackfickorna, spände 
sin ölkved ut och sade: ” Vest du 
icke, att socknen det är jag.”

D et v a r  p å  den tid e n . . .

10. Och si kommissarien stämde i det 
talet in.

11. Men nu uppstod ett mummel ibland 
folket. ” Det är ett hårt tal, ho kan 
det höra?”

12. Och Stålberg, urmakaren, vetandes 
hvad klockan slagen var, ville stå 
Mästarenom bi.

13. Sammaledes ock köpmannen Stran- 
dell, den honom platsen lofvat hade. 
Förty Handelsbolaget hade densam
ma arrenderat i ellofva års tid.

14. Sporde nu mäster Palm kommissarie- 
nom sägande: ” Nådig herre! Må
hända är det mig lofligt uppå lands
vägenom stånda och tala till folket?”

15. Men kommissarien tillstadde det icke.
16. Och si, då vart Pompe, tidningsma- 

karens hund mägta vred och begynte 
grufligen skälla.

17. Men dess husbonde, med det veder
namnet Maspappa item och Mas
mästare lugnade honom med dessa 
ord: ” Tyst Pompe! Törhända det 
Mästarenom tillstadt varder att lägga 
ut ifrån land och lära folket utur 
båten på Liilån.”

18. Men på insidan ån strax vid stranden, 
hade Strandell en åker, den Peter 
Tetrarcha ej eröfrat hade Träbola
gen i våld.

19. Så vart nu densamma åkern upp
låten Mästarenom och han drog dit 
och allt folket med honom.

20. Så böd han dem sätta sig, och de 
satte sig neder, runt omkring uti 
gröna gräset.

21. Men Peter Tetrarcha, med kommis- 
sarienom satte sig uppå ena hässjo 
som stod där intill samt med jäst- 
gifvarenom och någre andre.

22. Kom ock desslikes en kråka och 
satte sig där uppå (långväga ifrån 
den ängden vid Svärdsjö).

23. Så öppnade han sin mun och höjde 
sina röst och förtäljde dem af be
gynnelsen det ena med det andra. 
Och han talade väldeliga och icke 
såsom de skriftlärde.

24. Och folket förundrade sig storligen
och sade: ” Ho är denne?”  Men de 
som på hässjorna sutto, hädde ho
nom, riste på sitt hufvud sägande 
emellan sig: ” Stackars afsigkomne
riddare af Saxen!”

25. Varandes de på försåt, sökande efter, 
att något skulle komma af hans mun, 
det de måtte anklaga honom före.

26. Men han förstod deras tankar och
Forts, å sid. 15.

Urmakare
GUST. H ELG ESON
UR • OPTIK • Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 05

Glasögon utprovas

Nya H Ö STM O D ET 
just inkommet . . .
Stor sortering i klänningar. 
Billiga strumpbyxor, 3 par 10: —

D A H LS EFTR .
Tel. 401 91

Marknads-

tips...
Juniorlångbyxor storl. C 155— 190. 
(Har kostat 70:- — 110: -) NU 24:-.

Sport- och arbetsskjorta. Flanell
typ i tre färger. 15:-.

Arbetsstrumpor i yllekval. med 
nylonförstärkning. 1 par 5: 3 par
14:-.

Sport- och bilrock av bomulls- 
gabardin med gummerad baksida, 
helt quiltfodrad. 65: -.

Flossade underkläder.
Pr plagg 12: 50.

Fingerhandskar, vinylmocka med 
yllefoder. 10:-.

Fingervantar, ylleinsida. 7: 75. 

Regnrockar, plastfolie. 8: -.

OBS! Ovanstående varor kommer 
att säljas på marknadsplatsen vid 
Orsa marknad. Gör ett besök och Ni 
kommer att finna kvalitetsvaror till 
verkliga marknadspriser.

Handla där Ni har bytesrätt — 

även efter marknaden!

i c i .  * ru u  u j

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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Samarbetet med Mora av Pelle Jakobsson
ORSA SKOLTIDNING

För några år sedan inleddes ett gi
vande musikaliskt samarbete med Mora. 
Då anställdes Jörgen Lidberg som musik
instruktör med tjänstgöring i båda kom
munerna. Denne skicklige musiker åstad
kom snart ett musicerande över kom
mungränsen i en utsträckning, som väl 
aldrig förr skett. Mora Orkesterförening 
fick förstärkning av orsafolk, mest i stråk
stämmorna, och orkestern började be
nämnas Mora-Orsa Orkesterförening.

Självklart har detta musikaliska sam
arbete kommit orsapubliken till godo, 
eftersom orkestern konserterat i båda 
socknarna. Samma blev förhållandet med 
biåsmusikanterna och hornmusikkåren. 
Också bland musikskoleungdomarna blev 
det samarbete, genom att våra unga mu
sikanter fått delta i övningar och kon
serter med både musikkår och orkester
förening, naturligtvis tillsammans med 
ungdomar från Mora.

Nu har som bekant Lidberg fått hel
tidsanställning som musikledare i Mora, 
men samarbetet har fortsatt med andra 
lärare. Så t ex har Nils Wennström i 
Mora tagit hand om våra celloelever. 
Mungo, d v s  Mora Ungdomsorkester, 
övar friskt både i Mora och Orsa under 
Göte Magnussons inspirerande ledning 
med elever från båda musikskolorna.

Musicerandet över kommungränsen 
både på lärarsidan och musikersidan har 
varit nödvändigt och givande för alla 
parter, och det kommer säkert att fort
sätta. Särskilt önskvärt är det att ett 
lärarutbyte kan ske, när det gäller mind

re vanliga instrument som cello och en 
del biåsinstrument.

En viss olägenhet med ett alltför in
tensivt samspelande med våra musikkam
rater i Mora vill jag emellertid peka på. 
Risken finns enligt min mening, att Orsa 
kan bli utan egna orkestrar både på ung
doms- och vuxensidan. Ta t ex Orsa 
Musiksällskap, den lilla ensemblen, som 
genom åren gjort en fin insats i många 
skiftande sammanhang. En mycket an
vändbar musikgrupp är det. Ofta är den 
lilla orkestern mera till pass än den sto
ra. Vi har nog försökt sätta igång verk
samheten om höstarna, men det har vi
sat sig, att det blir för många övnings- 
kvällar för medlemmarna, som ” gått upp” 
i orkesterföreningen. Så har musiksäll
skapet tyvärr fått nöja sig med en alltför 
sporadisk verksamhet. Det här förhållan
det känner jag och säkert många med 
mig som ett dilemma. När man vill vara 
med på båda hållen, men tiden inte vill 
räcka till.

En heltidsanställd orsamusiker skulle 
säkert få en uppgift att fylla, då det 
gäller vår samverkan med Mora. Bra 
vore det också, om han —  eller hon —  
kunde komma till rätta med ovannämnda 
dilemma! Hur det ska gå till är inte lätt 
att säga nu. Allt beror ju på hur verk
samheten planläggs, och på vilka kvalifi
kationer vederbörande har.

Till sist: Huvudsaken är3 att vi får en 
heltidsanställd musikskoleföreståndare i 
Orsa.

Pelle Jakobsson

Musikskolan
I gamla hjulspår kommer musikskolan 

att rulla ytterligare ett läsår. Vid förra 
vårterminens slut skrev undertecknad en 
inlaga till skolstyrelsen, där jag påpeka
de nödvändigheten av att Orsa kommun 
i likhet med de flesta övriga kommuner 
anställer en kommunal musikledare eller 
lärare på heltid. Samtidigt sade jag upp 
min anställning som förordnad förestån
dare för musikskolan. Skolstyrelsen ställ
de sig positiv till förslaget, men eftersom 
medel inte finns inom årets stat, och det 
kan vara opraktiskt att ändra organisa
tion mitt under pågående läsår, blev jag 
ombedd att fortsätta verksamheten inne
varande läsår. Så blir det alltså, och 
när detta skrives är planläggningen för 
instrumentalundervisningen i gång. An
mälningarna från alla skolor strömmar 
in, och det gäller nu att fördela eleverna 
på respektive lärare och så ” sparka i 
gång” . Så kör vi alltså i de gamla hjul
spåren. I nästa nummer av Skoltidningen 
kan vi meddela, hur många elever vi har, 
och vad de spelar.

Det var redan 1962, som frågan om 
en heltidskraft i musikskolan togs upp. 
Då utreddes saken grundligt, och det 
befanns —  redan då alltså —  att det 
fanns gott elevunderlag för en tjänst. 
Skolstyrelsen var också då positivt in
ställd, men saken stötte på patrull i hög
re instans. Kommunalfullmäktige ansåg, 
att det inte fanns pengar tillräckligt, och 
det hela sköts på framtiden. Nu har det 
gått mer än ett decennium, och behovet 
av en musikledare har ingalunda minskat 
—  tvärt om! Alla torde väl vara överens 
om, att det nu är hög tid att göra slag 
i saken. Visst har vi ” hankat” oss fram 
under åren, tack vare kunniga och in
tresserade timlärare. Men mycket finns 
att uträtta, i synnerhet när det gäller 
det så viktiga samspelet. Som det nu är, 
får många små musikanter stå och öva i 
ensamhet, och det är ju strängt taget inte 
meningen. Samspel ska det vara! V i har 
ju ett gott elevunderlag, och det skulle 
utnyttjas bättre till glädje både för 
eleverna själva och dem som lyssnar. V i 
skulle gott kunna ha några smågrupper 
med nybörjare, spelmanslag, ensembler 
av typen Ernst Hållens blåsargrupp osv. 
Verksamheten måste utökas, och det 
första, som bör ske, är att vi anställer en 
man.

När detta skrives ligger ärendet hos 
kommunstyrelsen, och det är att hoppas, 
att våra styrande gör vad de kan för att 
föra saken i land!

Mörka kvällar: använd reflex!

Stackmora Blommor i Orsa AB
D. och E. Bengtsson • Tel. 418 40, bost. 420 98 

Snittblommor • Krukväxter • Binderier interflora
B E N G T SS O N S B E G R A V N IN G SB Y R Å , SBF, tel. 418 40
Ombesörjer allt inom branschen

SCANI A

bU&buM

ORSA
FÖRSÄLJNING vx 409 10
VERKSTAD
RESERVDELAR
GUMMIVERKSTAD
BILUTHYRNING

M O R A
FÖRSÄLJNING 12600,13200 
VW-SERVICE 120 60
RESERVDELAR 12180
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Åk 6 B Kyrkbyn Lärare: Göran Jalking
Bakre raden från vänster: Eva Sörtely, Anne-Marie Wallin, Susanne Hellberg, Mats 
Gustavsson, Mats Hindrika, Per Caris.
Främre raden från vänster: Annelie Brandt, Nils Göran Löfqvist, Bengt Hermans, 
Jonas Lindstein, Jan-Åke Helin, Bengt-Arne Höjer, Britt-Marie Edvardsson.

Åk 6 Hansjö Lärare: Nisse Wiborg
Från vänster: Kjell Björck, Helen Knutsson, Ann Gustafsson, Ola Svensson, Anders 
Hambraeus.

Det är dags nu att plantera till våren . . .

Vi har en bra sortering blomsterlökar, hyacinter, 
tulpaner, narcisser, påskliljor, krokus m. m.

A. Levenius Blommor i Orsa ÄB
Telefon 400 92 interfiora

AG A:s nya
Radiator-TERMOSTAT
Ekonomisk värmekomfort. Prisbillig. 
5-års garanti.

NILSONS VVS AB
0250 I 400 35

Marknadsbesökare!
Välkomna till vår affär där Ni 

finner fräscha, fina, fräcka 
jackor, byxor, jumper och 100- 
tals andra plagg till förmåns- 
priser.

Dalaboden i Orsa AB
Kyrkogatan 5, tel. 407 61
Affären med de låga priserna —

NYTT!

NYTT!

NYTT!

Hos ”K LO C K A R S”
på marknaden och på ” byn” 
finner Du massor av nyheter 
i  byggsatser, bilar, dockor
m . m .

Telefon 403 20

Höstekipera
under

marknadsdagarna!
Vi kan nu visa Er ett rikt 

urval av höstens nyheter 
både pl Dam- och 
Herravdelningen.

Handla kvalitet hos

. Åakssons
T E L . 4 0 0  21 O R S A
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ORSA S K O LT ID N IN G

Kenns du wi 
Juga?

Du kenns för wi Jugån sö bor sudi endje, 
e finns nug int mikklör sö i läse ånn. 
Tri vanliga kar a fär onum ånn fendjä.—  
Ånn i gåmmål ö grår, men likwel ir ånn 

grånn.
Ånn a fint söm å dockskåp inni stugun 

dar ånn bor
ö att ånn bor dån esumun, ja, ed kånn 

indjön tro.
Jenn slajk läse Juga for’ n let ettor lendjä 
fär Juga ånn i jenn mjö ödörwajs månn.

E i don’ t löngt milla i elsör o Jugån, 
ö jämt ir i welkumin, ser ånn a mi. 
Ånn a do sö vådliga dält inni stugun, 
ö rätja ö snusdoso ir ånn wel fri.
Um ånn brennör upp pengga, titsjör 

Juga ånn i dum,
ö wa reddör um elso, menör kall’n att 

wi skum.
Uppi kaffekuppun dar ellör ann rugån 
ö stellör fråmm bullfat ö ser, ” ta fär di” .

Ånn wil djånnå språka um ed sö a weri, 
men aldri ånn klägär ö jemrör ö wåjn. 
Ja sumt i bö semmör ö bettör i Sweri, 
e i bettör pensjon sö ånn fo för wa fåjn. 
Ånn i wilad ta fior’n senn ö dra nönn 

bömböllåt,
ö e låt sö räskli fint, skar i saj di, sö 

i gråt.
Åj, nu ir e kweldn ö tide a feri, 
ö jån wart i sittsjundus rakt ela dåjn.

åv Kare

Det enda rätta
låt Jreiinstvätta.
ORSA, tel. 403 79

Vi erbjuder:
Kem-tvätt, Matt-tvätt, Skinntvätt, Industritvätt, Press
ningar. Reparationer och ändringar utföres. Uthyrning 
av skyddskläder. Färgningar. Konststopp.

Snabbhet ■ Resurser ■ Kvalitet

Höstens H ATTAR och 
MÖSSOR inkomna!
Garn i lager . . .

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04

Friskus...
En riktig sko för dig som går, 
springer en bit, missar bussen, 
promenerar, tar trapporna och 
tycker att skor har mycket ge
mensamt med fotterna. 
FRISKUS! För hela familjen...

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

N ya och bättre

Zanussi
helautomat
DL4T — DL6T

JÄRNBIRGER AB
Tel. 409 00

Älvdalens Järnaffär AB
Tel. 0251 / 101 50

Orsa Gymnasieskola
Läsåret 1973/74 har nu börjat. Det är 

med stor glädje man kan konstatera, att 
febril verksamhet råder i alla skolans lo
kaler och att deltagarantalet tycks växa 
för varje år som går.

Samtliga kurser på gymnasieskolan är 
” fyllda” . Det betyder ca 100 heltidsstu
derande på verkstadsmekanisk-, fordons- 
mekanisk-, kontorsteknisk- och hemtek- 
nisk utbildning. Nytt för i år är en ter- 
minsutbildning på hemtekniska skolan 
med specialisering barnavård.

Under Orsa gymnasieskola ligger nu
mera hela den Kommunala vuxenutbild
ningen i Orsa kommun. Den utbildning
en är i poänghänseende dubbelt så stor 
som gymnasieskolan och omfattar 4 
klasser speciell grundskolutbildning för 
syn-, hörsel- och rörelsehindrade. Dess
utom finns 1 klass grundskolutbildning 
samt en klass av varje av social och eko
nomisk 2-årig linje.

Inte mindre än ett 80-tal vuxna stu
derar nu vid vår skola på dagtid.

Förutom ovanstående bedriver skolan 
en omfattande kvällskursverksamhet i 
olika ämnen.

Ca 200 kursdeltagare per år studerar i 
ett 10-tal olika kurser.

Aldrig tidigare i skolans historia har 
verksamheten varit så stor som den är 
under detta läsår.

Nya lärare vid gymnasieskolan är Gu
nilla Ternemar, Bodil Brattberg och 
Margaretha Suneson. Vi hälsar dem till
sammans med skolans övriga ca 30 lä
rare och alla kursdeltagare välkomna till 
det nya arbetsåret. Rune Sahlin

Musikbelöningar
Vid vårens musikuppvisning erhöll föl

jande elever ur årskurs nio Musikdiplom 
III efter fem år i instrumentalkursen:

167 Eva Eldh
168 Urban Liljeberg
169 Gunnar Almeling
170 Håkan Ren
171 Marianne Larsson
172 Lena Knås
173 Ingrid Pettersson
174 Per Ström
175 Curt Andreas
176 Ann-Mari Kusen
177 Ann Löthman
178 Per-Erik Ernlund
179 Lars Gulis

Inte mindre än sex musikanter fick 
motta Skoltidningens premium för ett in
tresse utöver det vanliga. Det var pia
nisten Åsa Difs, trombonisten Urban 
Liljeberg, saxofonisten Gunnar Almeling, 
trumpetarna Håkan Ren och Tony Sund
berg samt klarinettisten Lars Mångs.

8
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ORSA SKOLTIDNING

I SOMRAS

I somras var jag i Stockholm. Där var 
jag ensam två veckor hos min kusin. 
En dag skulle vi gå och bada i Ravan. 
När vi kom fram, så sprang jag ut på 
bryggan, och där såg jag en snok, som 
simmade i vattnet. När jag skulle gå 
i vattnet, så vågade jag inte göra det.

Eva Carlsson, 
åk 4

M IT T  KÄRASTE DJUR

Mitt käraste djur är en hund. Han 
heter Jocke och är en blandras mellan 
dvärgpinscher och pudel. Jocke är grå 
och vit. Choklad är det bästa han vet. 
Han tycker om att åka i våran dock
vagn. Han är jätte-duktig att hoppa. 
Jocke är världens finaste hund.

Monika Andersson, 
åk 3

En dag i sommar så ringde Marita 
och frågade om jag ville följa med till 
Gäsen. Det är ett badställe vid vägen 
upp till Sveg. Jag frågade mamma om 
jag skulle komma på en gång. Jag tog 
baddräkt, handduk och borste.

Efter en stund var vi på väg.
Jag trodde att det skulle bli fint väder. 

När vi var framme, hoppade vi i på en 
gång. Efter en stund var det mörkt blått 
på himlen.

Vi såg blixtarna slå ner i vattnet. Jag 
kutade upp på en gång men dom andra 
stannade kvar i vattnet. Efter en stund 
stack dom andra upp också. Det bullrade 
och brakade så det var inte klokt.

Det blåste rätt så mycket för segel
planen var ute.

Anita Norman, 
åk 5

SOMMAREN

I sommar har jag varit i Högvalen, 
och där har vi slagit åkrarna, för att 
djuren skulle ha någonting att äta un
der vintern. Vi har två fulla lador och 
en skulle. På sommaren brukar vi vara 
i en liten fäbodvall, och där är det två 
hus med ladugård och då går vi runt en 
sjö med djuren och ända bort till vallen.

Lars-Erik Dölfors, 
åk 5

EN RESA TILL NORGE

Jag har följt mina föräldrar till Norge. 
Då åkte vi Trollstigen. Det var smala 
vägar som slingrade sig upp över fjällen. 
Det var mycket snö och många vackra 
vattenfall.

Vi åt mycket glass.

Annika Bergström, 
åk 2

Teckning: MARKNAD av 
Marit Lindberg, 

åk 1

Teckning: HÖST av 
Lars-Olov Svensson, 

åk 6

Musikelever
och

Filip har dom . . .
Musiklärare! Massor på ett enda ställe,

Vänd Er med förtroende till PÄLSAR, PÄLSMOCKA och SKINN
oss när det gäller 

INSTRUMENT och
Du slipper ringa och springa till dom som har mindre.

NOTMATERIAL ■ ”Gömstället på Heden”
Piano-Nisse Musik

Radio ■ T V

•H -h  f l  m  n  Ring 0250/403 88, 411 88
Väg 296 5 km norr Orsa

Tel. 406 04 ® Torsdagsöppet till kl 20.oo
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När vi sitta i vår 
bänk . . .

Teckning: FISKE av 
Mats Loflers, 

åk 5
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Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA, tel. 100 00

Allt måleriarbete vid repa
ration eller nybyggnad ut- 
föres omsorgsfullt och till 
humana priser.

G. Holmströms Måleri
Stensgatan 7, Orsa. Tel. 402 35

Toyota
Alfa-Romeo

Alltid
bra, begagnade 

bilar 
i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 404 5/, 407 20

Villa-

och husägare!

Badrum, golv och parkett
Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.
Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

Nääs Måleri
golvavd.
M O RA , Fridhemsplan 4 C 
Tel. 0250/136 62

M IT T  SOM MARLOV

Vi åkte till Stockholm på semester. 
Vi, är min mamma och pappa och mina 
syskon Robert och Kerstin. V i bodde i 
Åkersberga hos Vivi och Arne. (Vivi 
och pappa gick i samma klass en gång 
i tiden). De har en flicka som heter 
Elisabet. Vi bodde i vår husvagn, som 
stod på deras tomt. Första dagen var vi 
på Wasa-Muséet. Det var spännande 
att titta på båten Wasa. När vi kom hem 
till husvagnen var vi trötta och hung
riga. Men när vi ätit, blev vi lite pig
gare. Jag, Robban, Tette och Elisabet 
läste tidningar tills det blev mörkt. Då 
klättrade vi i deras äppelträd. Vi gick in 
vid 10-tiden. Nästa dag gick vi på Sjö
historiska Muséet. Det var både jobbigt 
och roligt. Robban tyckte vi gick för 
fort, för han skulle titta på varenda 
detalj. En annan dag var vi på Skansen. 
Det var kul.

Ulrika Bengtsdotter, 
åk 5

NÄR VI ÅKE HÖLASS

Vi åke till Oljonsbyn en sommarmor
gon. Vi, det är jag, Erika, Malin, Maja, 
Karin och Mårten Ohlsén. Jag hör inte 
till familjen, men jag får följa med ändå. 
När vi kommer fram till Erikas morfar 
och mormor, börjar vi med att leda ut 
Fea och sela på henne alla remmar, och 
när det är gjort, sätter vi oss på kärran 
och åker i väg ner mot hässjorna i full 
fart. När vi kommer till hässjorna, bör
jar vi att lasta på kärran. Då den är 
full, åker vi iväg till ladan. V i sitter 
mitt i hölasset och håller i oss, för det 
går ganska fort. När vi är klara, får vi 
mjölk och smörgås. Det är jättegott efter 
arbetet. Så slutade vi köra hölass den 
dagen.

Lena Eriksson, 
åk 5

NÄR JAG VAR FISKARE

En dag i somras skulle jag åka och 
fiska nere i ån med kastspö. När jag 
hade varit där en liten stund, fick jag 
en jätte-stor abborre, och sen fick jag 
en nästan lika-dan till.

Stefan Ohlin, 
åk 3

STOCKHOLMSRESAN

Jag har varit i Stockholm. Då var jag 
på Norrmalmstorg. Jag såg där rånaren 
var, jag såg poliser och ambulanser. Jag 
var där på söndagen. På tisdagen tog 
de rånaren.

Mikael Johansson, 
åk 3

SCOUTLÄGRET

Den första veckan på sommarlovet åk
te jag, Marina och Christina på scout
läger. Resan dit var ungefär 20 mil. Det 
var en solig och het dag. Bussen var 
jättevarm. Efter några heta timmar kom 
vi till Kopparbo. Vi reste tälten och blås
te upp madrasserna. Sen hann vi inte 
göra mycket, förrän det var mörkt. Vi 
gick och tvättade oss och åt kvällsmat. 
Sen gick vi in i tälten. Vi somnade 
ganska fort den kvällen. Dagen efter 
gjorde vi lägerarbeten, städade i tälten 
och fick poäng för, hur fint vi hade i 
tälten och våra lägerarbeten. Vi gjorde 
mest lägerarbeten på dagarna, men på 
lördagen hade vi femkamp. Den var 
jättekul. På söndagen packade vi ihop 
tälten. När vi höll på med detta, kom 
en flicka från byn bredvid och frågade 
om inte vi kunde bli brevkompisar, och 
det blev vi. Hon heter Maria och kom
mer från Falun.

Lena Löfqvist, 
åk 5
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Teckning: Karina Dahlberg, 
åk 3

Teckning: Eva Persson, 
åk 3

Teckning: Karin Andersson, 
åk 5
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NÄR JAG PLOCKADE HJORTRON

En torsdag sa mamma: —  Ska vi 
inte ut och plocka hjortron? Joo, tjöt vi. 
Då tycker jag vi går ut direkt och gör 
det. Och så klädde vi på oss och gick 
ut till bilen. Vi körde ett par mil upp i 
finnmarken. Sen klev vi ur bilen, och 
hörjade plocka. V i gick från ställe till 
ställe. Till slut var vi alldeles slutkörda. 
Då tog vi fram matsäcken och åt i en 
kvart. Sen började vi plocka igen. Vi 
plockade i en timme till. Sen kunde vi 
inte hitta mer. Vi gick och gick. Till 
sist så kände jag igen en plats som vi 
hade varit på förut, då gick vi till bilen. 
Det tog ungefär en timme att komma 
hem. Då vägde vi hjortronen, och dom 
vägde 20 kg.

Ola Granholm, 
åk 5

NÄR JAG PLOCKADE HALLON

Det var en söndag innan vi skulle bör
ja skolan. Då skulle vi åka och plocka 
hallon i Tobaksbäcken i Orsa finnmark. 
Det är 4 mil dit. När vi kom fram skulle 
man knata upp på ett berg. Jag plockade 
7 liter själv. När vi kom ner till vägen, 
skulle vi grilla korv och dricka oboy. Det 
var gott. Sen skulle vi se hur mycket vi 
plockat hela familjen. Vi hade fått 
ungefär 25 liter. Sen åkte vi hem.

Per-Jonas Jugås, 
åk 5

Teckning: Pia Frick, 
åk 1

FISKARNA

Vi skulle till Garberg och se på fiskar. 
När vi kom fram gick vi och såg på 
fiskarna. De var stora. Det var laxöring 
och bäckröding. Sen åkte vi hem, men 
vi fick se några hästar, och där stannade 
vi. Där var det ett föl, som Ego Boy var 
pappa åt.

Martin Johansson, 
åk 4

HÖSTEN
På hösten brakar det va’ regnigt väder, 
och man måste ha varma kläder. 
Björkarna blir gula. 
och gräsmattorna fula.
Skolan har börjat för några veckor sen, 
och snart är det jullov igen.

Annika Storm, 
åk 5

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 
Tel. 404 30, 404 31

Skapande hobby -  
forma med fantasi
Teckna, måla eller dreja. Gör ba
tik, handtryck eller mosaik.

Kom in till oss. Vi har många 
roliga tips att ge dig.

SPRANGS f ä iu j  Xf -
O RSA

Idrottsbyxor
Blå, röda, vita

Gymnastik- och 
hasketskor

OLÉNS Sport
Tel. 402 81

ÅMDERS NÄS

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas $3- Fönsterglas 
inramningar

För hemmet!
Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?
r a

Lu xo r
R ad io  ■ T V
______________________ J

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns Elaffär
Orsa
Tel. 401 50, bostad 402 03, 421 20
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Teckning: Marie Bengtsson, åk 2
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Nyheter i plastmat
tor o c h  borddukar!

Allt i livs!
Stackmora Handel

Tel. 403 22

Se höstnyheterna i 

Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

Nu är hösten här med nyheter i

glasögonbågar
Vi har nu stor sortering!

Gheh,. "Tjhötbtp c4fB
U R • O PTIK  • GULD 

Tel. 400 90
Av socialstyrelsen leg. optiker

Orsa
Sparköp

2
lågprisbutiker
med förstklassiga varor

Kyrkogatan 23 
Järnvägsgatan 25

Hösttävlingarna Forts, från sid. 4.

Pojkar åk 6 kast med liten boll
1. Anders Hedvall Ky a 51,80
2 Jimmy Björklund Di 50,20
3. Leif Borbos Di 49,57

Pojkar åk 5 höjdhopp
1. Sven-Åke Gölén Ky 110
2. Ola Granholm Di 105
3 Ola Rehn Ky 100
3. Hans Enmalm St 100

Pojkar åk 4 slungboll
1. Mikael Jacksson Di 25,08
2. Anders Östling Ky a 24,70
3. Göran Rengärde Ky a 23,46

Pojkar Ak 4 kast med liten boll
1. Thomas Ivares Di 47,64
2. Göran Rengärde Ky a 47,20
3. Jan-Erik Köpman Ha 45,30

Flickor åk 5 höjdhopp
1. Ann-Marie Erkapers Ky 117
2. Anna Broberg Di 105
3. Kristina Sandberg K)" 105

Flickor åk 4 slungboll
1. Anna Westergaard Di 18,11
2. Randi Claussen Ky b 17,50
3 Marita Friberg Di 14,85

Flickor åk 5 löpning 60 m
1. Annelie Hansson Ky 9,9
2. Lena Löfkvist Ky 10,1
3. Ann-Marie Erkapers Ky 10,2

Pojkar åk 5 löpning 60 m
1. Jan-Anders Ernlund St 9,9
2. Lars Stegervall Ky 10,0
3 Jan Schneider Di 10,0

Flickor åk 6 löpning 60 m
1. Eva Bjärkmar Ky a 8,7
2. Marianne Löhf St 9,7
3. Maria Lind Di 9,9

Pojkar ak 6 löpning 60 m
1. Håkan Holvall Di 9,2
2. Christer Ren Di 9,6
3. Leif Borbos Di 9,8

Stafett åk 4
1. Ky a 51,8
2. Di 52,2
3. Ha 52,6
4. St 55,7
5. Ky b 56,5

Stafett åk 5
1 Ky 49,2
2. St 51,6
3. Di 52,4

Stafett åk 6
1. Di 46,9
2. Ky a 48,1
3. St 48,6
4. Ky b 49,2
5. Ha 49,9

Musikskolediplom f
Här följer den långa listan med elever, 

som spelat upp och fått musikskolans 
första diplom. De flesta spelade block
flöjt, men några har också spelat upp 
med andra instrument. Vi tar inte med 
den numrering som löpt sedan diplomen 
infördes men kan nämna, att den sista 
eleven har nummer 1398. Klassangivel
sen avser förra läsåret, då den lyckliga 
tilldragelsen ägde rum.

Anders Hambraeus Ha 5 
Christine Persson Ky 4 
Lena Ericsson Ky 4 
Anneli Hansson Ky 4 
Lena Löfqvist Ky 4 
Björn de Vreeze Di 4 
Lars Hanses Di 4 
Annika Storm Di 4 
Anna Broberg Di 4 
Anita Norman Di 4 
Birgitta Gunnars Di 4 
Lena Jäderbrink Ky 4 
Marina Jonsson Ky 4 
Karin Jågas Ky 4 
Karin Frisk Ky 4 
Anna Leksell Ky 4 
Marie Andersson Ky 4 
Anna Kari Gustafsson Ky 4 
Marita Bäckman Ky 4 
Ann-Marie Erkapers Ky 4 
Ulrika Bengtsdotter Ky 4 
Mikael Semneby Ky 4 
Mikael Matsson Ky 4 
Christina Sandberg Ky 4 
Karin Andersson Ha 4 
Pernilla Rosenson Ha 3 
Carina Fläck Ha 4 
Roger Tylén Ha 4 
Eva Lövgren Ha 4 
Monika Larsson Ha 3 
Monika Spännar Ha 4 
Lars-Åke Difs Ha 4 
Kristina Näsström Ky 4 
Ingela Andersson Ky 4 
Lisbeth Bengtsson Ka 4 
Ann-Kristin Eriksson Ka 3 
Ing-Marie Larsson Ka 3 
Kristina Bergfeldt Ka 3 
Lena Jakobsson Ky 4

NÄR JAG VAR I NORGE

När vi kom till gränsen stannade vi 
och handlade och växlade till oss norska 
pengar. Vi åkte på en smal och krokig 
väg, och guppig var den också. När vi 
kom fram, fick vi hyra en stuga. Det 
regnade, när vi åkte dit. Den byn vi 
var i hette stugbyn och var en liten by. 
Vi fick bo i en källare, men det gjorde 
ingenting, för det var jättefint där.

Svenåke Gälen, 
åk 3
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Sommar på kibbutz Forts.fr. sid. 3.

eftermiddagarna och kvällarna efter 
dagens arbete. Föräldrarna fick dess
utom komma och besöka eller hämta 
tarnen, när de hade tid under dagen. 
På kvällarna fick föräldrarna sedan 
själva lägga barnen. Jag personligen 
tyckte det verkade idealiskt. Barnen 
var mycket harmoniska och verkade 
mycket mogna för sin ålder. Föräldrar
na verkade heller aldrig ” trötta”  på 
barnen.

Ungefär 170 elever går i kibbutzens 
skolor, och de äldsta eleverna är 16 år. 
I en särskild skola, som heter Ulpan, 
läser man enbart hebreiska i samband 
med vanligt arbete. Man läser t.ex. 
fem timmar och arbetar tre timmar. 
Sedan växlar man efter en vecka och 
och läser tre timmar osv. Denna skola 
utnyttjades av volontärerna och pågår 
ett och ett halvt år.

Arbetsdagen på kibbutzen började 
mycket tidigt på morgonen och slutade 
på förmiddagen, för efter klockan 12 
blev det alldeles för varmt att arbeta. 
Vi volontärer hade samma arbetstider 
som kibbutznikarna, sex timmar om 
dagen. Kibbutznikarna hade i stort sett 
samma jobb året om, förutom att alla 
måste tjänstgöra i matsalen och i 
barnhuset ett visst antal veckor per 
år. Volontärerna hade mer skiftande 
arbeten. Jag var bl. a. dels i barn
huset dels ute på fälten och plockade 
päron, äpplen och plommon, rensade 
ogräs mm. Även om det var varmt och 
hopplöst många gånger, så trivdes de 
flesta av oss. Det var ett fint kamrat
skap. Jag var i päronplockningen flera 
veckor och när vi stod där högt uppe 
på våra stegar bland trädtopparna och 
pratade hade vi verkligen roligt, sam
tidigt som vi arbetade. Det hände för
stås ibland, att man avbröt det hela 
med en stunds päronkrig, och när 60 
plockare sätter igång att kasta, så gäller 
det att försvara sig! På Yagur plockar 
man ungefär 800 ton päron varje år. 
Förutom stora päronfält har man grape- 
frukt-, apelsin- och bomullsodling. Lan
dets största konservfabrik ägs av Yagur. 
Till kibbutzen hör också en stor lagård 
med 300 mjölkkor.

Man arbetar sex dagar i veckan och 
har ledigt på shabbat. Den börjar på 
fredagskvällen och firas genom att man 
äter kyckling och ris och dricker vin. 
Borden i matsalen är då också extra 
fint dukade. Kibbutznikarna håller inte 
lika hårt på all ceremoni runt shabbat 
som många andra judar. De berättade 
för oss, att de är judar, men inte direkt 
religiösa.

Kibbutzen styrs av en styrelse på

åtta medlemmar, som är valda på två 
år. ” Skattmasarna” sitter kvar 3-4 år 
och den person som fördelar arbetena 
behåller sin uppgift i ett och ett halvt
år.

Yagur har en egen stor teater med 
plats för 1300 personer, biograf med 
föreställningar två kvällar i veckan, 
klubb med tidningar och spel, kaffe och 
te, diskotek, bibliotek med 50 000 böc
ker. Där finns också en stor swimming
pool och en sportplats. Ungdomarna 
är duktiga i sport och en del ungdomar 
från Yagur är med i landets ” nationella 
team” . Vi märkte också att barnen ha
de vuxit upp med badvatten i sin när
het. Barn i 3-4 årsåldern dök och 
simmade som fiskar i vattnet.

Vi volontärer kunde verkligen känna 
oss hemma i kibbutzen. Vi fick utnyttja 
alla de fritidssysselsättningar som fanns. 
Man ordnade folkdanser och små sång
lektioner med de vanligaste hebreiska 
sångerna. Myskvällarna vid swimming
poolen med kokt majs glömmer man 
inte heller. Dessutom ordnades en 3- 
dagars tripp för oss. Den gick bl.a. till 
Jeriko, Jerusalem, Massada och Betle- 
hem. V i lagade då maten ute och sov 
under bar himmel. Det var verkligen 
en upplevelse. Kibbutzlivet är värt att 
pröva på, så åk och upplev Israel.

SHALOM!

Marie-Louise Axelsson.

SOM M ARLOVET

Det är lördagen den 28 juli, dan innan 
jag fyller 10 år. Jag bor på Hamregår- 
den. Det brukar vara konfirmationsläger 
där varje sommar. Jag leker med två 
pojkar och två flickor. Jag, flickorna och 
ena pojken blir jagade av hans bror och 
vi springer runt församlingshemmet. Sen 
är det en grind där som inte vi får upp. 
De andra tre springer ner i nån slags 
källare. Jag vet inte vart jag skall ta 
vägen. Jag springer förbi den där källa
ren och tar i ett stängsel med handen, 
men då fastnar jag med jackan så att 
jag flyger tillbaks och slår mig bredvid 
ögat. Jag svimmar till, men vaknar igen. 
Jag reser mig upp och står och hänger. 
Sen går jag och dom andra till bilen. 
Jag är alldeles blodig på kläderna och 
i håret. Då kommer Birgitta ut och ser 
mig. Hon kör till sjukstugan. Som tur är 
bor vi nära sjukstugan. Syster säger att 
vi måste åka till lasarettet. V i lämnar 
kvar kamraterna. Sen åker vi till lasa
rettet. Där får jag en stelkrampsspruta, 
sedan kommer min mamma och morbror 
och hämtar mig. Så åker vi hem.

Pernilla Rosensson, 
åk 4

Till

Marknaden
köper Ni

Fläskben och 
Vitkål
hos

o

Abergs Eftr.
Orsa, tel. 400 25

Advokaten 
Curt Carlström

MORA
Kyrkogatan 6 

Tel. 13310, 13311 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

Välkomna till

y /

Nu med utökat 
sortiment!

FÄRGKORT
snabbt och säkert

TIPS
TOBAK

TIDNINGAR
PENNINGLOTTER

416 30
När det gäller tidsbeställning för 

fotografering i vår trivsamma 
ateljé

402  38
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Orsa Trafikskola
— Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

Höstens mode i 

jackor, byxor och 

jeans.

Barngarderoben
Tel. 402 19

Vintern 

är på väg ...

Dags för glykol 
och dubbning av däck

OK
ORSA
402 80

NOPPIKOSKI
830 35

Modern hårvård 
i färg och form . . .

Tel. 402 08

Ett tågluffarminne Forts. fr. sid. 2.

iordning frukost, och plockade ihop ef
ter oss, så klockan hade hunnit bli fram
åt nio, innan vi gick ut till ” the War- 
den” för att fråga, vad vi skulle göra 
för något som ” duty”  plikt.

På engelska och skotska vandrarhem 
hör det till, att man sopar, dammar 
eller gör liknande sysslor, så vi väntade 
oss något i samma stil. Istället tittade 
” the Warden” lite finurligt på oss, gick 
in på sitt kontor och hämtade en liten 
decimeterlång sax, som han gav Lena 
med orden ” Well, you can always go out 
and cut the lawn!”  —  Ni kan ju gå ut 
och klippa gräsmattan. Tydligen hade 
han fått dagens sysslor utförda redan, 
så vi lämnade vårt pick och pack på 
vandrarhemmet och gick ut på ” upp
täcktsfärd” . Vädret var som sagt strå
lande vackert. Himlen var klarblå med 
vita ulltottar här och där. Luften var 
nästan höstkylig och klar. Forst av allt 
bestämde vi oss för att gå upp på ber
get, vid vars fot vandrarhemmet låg. 
Vi stretade upp längs en smal fårstig, 
och stannade när vi kommit halvvägs 
uppför berget ungefär. Utsikten var nå
got av det vackraste jag sett: Havet, som 
var mörkblått, låg nästan kavlugnt och 
dc mjuka gröna och bruna bergen — 
med inslag av lila, blommande ljung —  
vilka sträckte sig nästan ända ner till 
havet. Nere i den lilla hamnen låg fiske
båtarna, som nu hade fått leksaksstorlek 
och utanför piren och vågbrytarna gup
pade en mindre båt. När vi tittade mot 
sydväst och väster, inåt landet, kunde vi 
så långt ögat nådde se fler berg med 
samma mjuka konturer och sluttningar. 
På många av dem kunde vi se får, som 
betade. Att se oss mätta på utsikten var 
omöjligt, men till sist måste vi, efter iv
rigt fotograferande, gå ner till byn igen. 
Vi gick ner till hamnen och ut på piren 
och kikade upp mot vår utsiktsplats på 
berget. Nu såg vi i grodperspektiv allt 
vi beundrat där uppifrån. Så fortsatte 
vi ner till stranden. Havet var isande 
kallt och inte precis inbjudande till bad. 
Istället letade vi efter vackra stenar och 
hittade faktiskt en hel del. För många 
för min del, det kändes när jag stoppat 
ner dem i ryggsäcken. Vi gick tillbaka till 
byn igen och tittade i några affärer. 
Bland annat var vi in i en s. k. General- 
mercha.nt’s, en diversehandel av den gam
la sorten, där allt från stövlar till ost 
salufördes. Sedan gick vi upp till vand
rarhemmet igen, för att hämta våra 
ryggsäckar och bagar. Därefter vände vi 
tillbaka till stationen och tåget, som 
skulle ta oss söderut igen.

Jag märker att jag inte kan be
skriva platsen så målande och levande,

På klassisk mark Forts. fr. sid. 3.

titt speciella spår på Velia. Generation 
efter generation har där hämtat sitt 
byggmaterial och hela den kringliggande 
trakten har antiken att tacka för sina 
husväggar.

Vi delades in i grupper på 8 personer 
i varje. I början lurades ” de dumma 
svenskarna” , d v s  vi sparade på allt som 
inte var värdefullt, arbetade tills svetten 
rann och vi fick blåsor i händerna, 
duschades med lerigt, lortigt vatten och 
gjorde oss dumma överhuvudtaget. Slut
ligen var dock alla vänner, jobbade jäm
sides med att leta spikar, mynt, glasbitar, 
mosaikdelar och målade småsaker samt 
lärde varandra mer och mer av de olika 
språken. Det går inte att beskriva käns
lan man erfar då man plockar upp en 
” gammal grej” som ingen har tagit i på 
tå lång tid. Jag minns hur det var, när 
Jeanette från Stockholm hackade fram 
ett stort, lockigt lejonhuvud med krusig 
man. Då alla utrop tystnat och vi be
traktade den vita stolta marmorskallen 
väntade vi nästan att den skulle börja 
tala . . . börja berätta . .

Över pizzorna och musslorna på nät
terna knöts fina vänskapsband. En myck
et uppskattad gest var att även handi
kappad ungdom fått chansen att arbeta 
och vara med oss. Vittorio —  en av de 
ledande ungdomarna —  skjutsade dem 
fort och lätt överallt på motorcykel.

Lena och jag glömmer aldrig de där 
veckorna. När arbetet var slut efter c:a 
3% timme varje dag, var vi lediga att 
göra vad vi ville —  och det gjorde vi. 
Det var alltid jippon på gång: Sång, 
musik, bad, lekar och utflykter.

Italienska staten äger allt antikt, ja, 
även sådant som slängs och så småning
om bara hamnar under vägar. Ett nyck
elord inom arkeologin är ju samband. 
Sån’t som inte har samband med något 
annat är värdelöst. Det är förbjudet att 
ta nå’t som tillhör Italienska staten. I 
det här fallet var vi faktiskt lite brottsli
ga-

Elisabet Setterlund

som jag önskar, men om Ni besöker 
Skottland, välj augusti som semestermå
nad, så att Ni får uppleva den blomman
de ljungen och vik en dag för Helmsdale. 
Jag lovar att Ni inte kommer att ångra 
Er.

Åsa Löthman, Lena Granholm

ir  Gynna 
ic  Skoltidningens 
ir  annonsörer!
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Avdragaren BeO (Patent) 
Påpressningsdon 

Smide & Mek

ffi) CF CARLSSOn AB
O RSA ■ Tel. 401 88, 419 11

F R E  L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

•
Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

i
i
fjI

BECKMANS TRYCKERI AB 
Tel. 402 47

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonife, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

för industri, bygge och jordbruk

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

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

Byggnadsplåfslagerier samt alla 
övriga slag av plåfslageriarbe- 

ten utföres

GUMMI-
verkstad
® Bilringar 
® Batterier 
® Bensin 
© Oljor

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson
Tel. 403 55

Det var på den tiden Forts, från sid. b
väl vetandes deras illfundighet, lade 
han hvarom och enom af dem på käf
ten dess mer och gaf dem på hudena 
ju värre, och vart hans tal på sistone 
så kraftigt, att en lörfäran kom öf- 
ver dem, och de begynte skälfva 
utav räddhåga.

27. Och han begynte att profetera och 
sade: ” Si den dag varder komman
des, och är nu alla redo, att öfverklas- 
sen skall nedstörtas och varda sit
tande på bar backe. Ve, ve den som 
på väggena pissar, Eder tid skall ej 
lång varda, ty den som icke vill ar
beta skall icke heller äta.”

28. Och si, i densamma stunden brast 
hässjan och de dumpo med stor fa
sa i backen, både Peter den tjocke 
och kommissarien samt gästgifva- 
renom.

29. Och dess fall vart stort. Ty förmåd
de de ej, utaf skam och blygsel sig 
uppresa förrän han begynte igen 
tala.

30. Men folket förhäpnade sig och sa
de: ” En stor profet äst kommen 
ibland oss.”  Och ryktet gick ut 
om honom allestädes i de landsän
dar däromkring.

NÄR JAG VAR PÅ ÖLAND

Jag, mamma och pappa åkte en 
kväll till Örebro. Vi sov där över natten, 
sedan fortsatte färden till Öland. Det var 
hemskt jobbigt att åka bil, för att det 
var så varmt. När vi kom till Kalmar, 
var det ganska spännande att få åka 
över Ölandsbron. Jag har varit på Öland 
3 gånger förut, men då fanns inte Ö- 
landsbron. Det var hemskt fint att titta 
ut och se vattnet. Ölandsbron såg ut som 
en bred väg med staket. Det var 9 
telefoner på bron, i fall att någonting 
skulle hända trafikanterna. Jag hade 
mycket kul på Öland. V i träffade be
kanta från förra året. Jag fick en hel 
massa kompisar.

Christina Sandberg, 
åk 5

Teckning: Kristina Jonsson, 
åk 2

SOM MAR I SMÖGEN

1 Smögen kom det mycket folk till 
hamnen, när fiskebåtarna kom in. Bå
tarna hade mest torsk, kolja och havs- 
kräftor med sig. Men allra roligast var 
fiskeauktionen, där massor med folk sam
lades för att köpa fisk i stora lådor. Det 
var en gubbe, som stod och gapade på 
auktionen, och när han inte ville bjuda 
mer på en viss låda fisk, så stängde han 
munnen. Sen gick vi och tittade på bå
tarna i hamnen. Efter en stund tog vi 
en färja in till fastlandet.

Ola Rehn, 
åk 5

Karin Dahls 
Frisérsalong

M E_____________

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. Rumsvärmen 
sköts helt automatiskt. Vi kan villa
värme. Rådgör med oss!

wesströms ws
Orsa, tel. 0250/409 25 växel
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Ny rektor
Den 1 juli tillträdde Sven Olov Bjärk- 

mar sin tjänst som rektor och skolchef 
i Orsa. Rektor Bjärkmar, som är född 
1930, kommer närmast från Limmared, 
där han började som folkskollärare 1955 
för att 1957 bli rektor. 1967 blev Sven 
Olov Bjärkmar förste rektor i den nybil
dade Tranemo kommun. Han är sedan 
1970 ord. ämneslärare i Hallstahammar 
i svenska och samhällskunskap.

Red. hälsar honom välkommen som 
medarbetare i Skoltidningen, där han 
från och med detta nummer svarar för 
avdelningen skolnytt.

Skoltidningen blir 
dyrare

Sedan 1967 har Skoltidningen haft sitt 
nuvarande pris 1:25 per nummer. Stän
digt ökade kostnader för papper, tryck
ning och klichéer tvingar oss nu att dels 
höja annonspriserna dels höja tidningens 
lösnummerpris.

Vi har att välja mellan denna åtgärd 
och att lägga ned tidningen. Detta sista 
vill vi inte göra i första taget. Tidningen 
är ju en mycket unik publikation, som 
verkligen fyller en uppgift som informa- 
tionsorgan till allmänheten om olika 
skolförhållanden.

Vi hoppas, att tidningens läsare för
står vår situation och att de ger oss sitt 
fortsatta stöd. Och detta både för den 
goda sakens skull och för att Skoltid
ningen är en verkligt bra och fortfarande 
billig tidning, trots att den från och med 
detta nummer kostar 1 krona och 50 öre.

Red.

Upplaga 1.700 ex.

Skolnytt
Rektorerna
som skolchef i Orsa har skolöverstyrelsen 
förordnat 1 :e rektor Sven-Olov Bjärkmar, 
Tranemo och som studierektor har läns- 
skolnämnden förordnat rektor Enar Jons
son.

Vid gymnasieskolan har rektor Rune 
Sahlin omförordnats som rektor nu på 
deltid, då det fattas V2 poäng för heltids
tjänst. Han har också förordnats som 
studierektor för vuxenutbildningen.

Nya lärare för läsåret 1973/74
Till en nyinrättad tjänst som ambule

rande lärare i samordnad specialunder
visning har förcrdnats Karin Limby och 
som kliniklärare för lågstadiet i Kyrkbyn 
har förordnats Britta Larsson. Hon vika
rierar för Agneta Leksell, som under läs
året utbildar sig till speciallärare i Göte
borg.

Elevantalet i grundskolan.
Den stora inflyttningen till Höglunda- 

området har gjort att vissa årskurser i 
Digerberget inte har kunnat ta emot alla 
nya elever utan en del har fått hänvisas 
till Kyrkbyn.

Antalet elever i de olika skolenheterna 
är vid terminens början i Kyrkbyn 231, 
Trunna 16, Hansjö 46, Digerberget 138, 
Stackmora 49, Kallmora 30, Skattung- 
byn 16 och Orsaskolan 328. Summa 854 
elever. Föregående höst var elevantalet 
865. En ökning har skett på låg- och 
mellanstadiet med 15 elever, medan hög
stadiet har minskat med 26 elever.

S-O Bj.

I NORGE

I somras var vi i Norge. Första dagen 
kom vi till Måndalen. Då tältade vi 
vid en sjö, och då hittade jag en levande 
snäcka. Den tog jag med mig hem. Så 
hittade jag jättemycket snäckskal.

Innan vi kom dit så åkte vi genom 
tre mörka tunnlar. En var ganska lång, 
en var väldigt lång och en var kort.

Birgitta Mattsson 
åk 3
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Kungabesök i Orsa
Det är i dagarna nästan 20 år 

sedan denna bild togs, när den ny
blivne monarken Konung Gustaf VI 
Adolf på sin Eriks-gata besökte Or
sa. Många är de orsabor som beva
rar denna upplevelse i ljust minne.

Här är det Ingegerd Kusen i Skatt- 
ungbyn som ger Kungen blommor.

I IDRE

Vi startade kl. sju. Vi åkte en väg, 
som heter Kanonvägen. När vi kom till 
Idre, så gick vi upp på Nipfjället. Sen 
åkte vi till Särna, och vi svängde in på 
en grusväg, som man kom till Mörkret 
på. Därefter gick vi en kilometer ungefär, 
och då kom vi till Njupeskär, Sveriges 
högsta vattenfall. Visst har jag varit med 
om mer, men det blir så lång berättelse 
då.

Annakari Gustafsson, 
åk 5

I HÄGÄDALEN

Nu ska jag berätta om den dagen vi 
skulle till Hågådalen. Det började med 
att jag vaknade vid halv åtta-tiden. Jag 
visste att det var något speciellt med 
just i dag. Sedan jag väl vaknat så kom 
jag på att det var i dag vi skulle till 
Hågådalen. Å, vad det skulle bli kul! 
Vi åkte hemifrån klockan halvtio och vi 
var framme i Grövelsjön klockan ett. Vi 
fick vänta tills klockan fyra på att pappa 
hade tid att flyga oss över till Hågådalen. 
Det tar ungefär tio minuter att flyga dit, 
men man hinner inte se så mycket för 
man flyger i 220 kilometer i timmen.

Birgitte Gunnars, 
åk 5
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