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ORSA SKOLTIDNING

Våra gamla berättar... av P. J.
I vår serie om gamla sockenbor har 

turen kommit till 92-åriga Kerstin 
Lindström, av vänner och grannar 
kallad Finn Kiste.

Tillsammans med sonen, spelman
nen Erik, besökte vi hennes hem i 
Hansjö. Prydligt och fint var det i 
hennes lilla kök. En rikt blomman
de azalea på bordet påminde än om 
92-årsdagen. Prydlig och vital var 
hon själv i blå klänning och blom
migt förkläde, när hon tog emot oss. 
Med ålderns rätt, som man brukar 
säga, tog hon just en vilopaus på 
sängen, men där förblev hon inte 
länge. Helt utan krämpor är mor 
Kerstin inte. Det fick vi veta, när 
hon tog en liten uppmjukningsprome- 
nad på köksgolvet. Men hon glömde 
visst alldeles bort värken, när vi bad 
henne berätta något från sitt långa 
liv. Och berätta kunde hon! En låg
mäld och stillsam humor, ett häp
nadsväckande gott minne för både 
smått och stort och ett ålderdomligt 
orsamål, så gott som helt fritt från 
”svensk” inblandning, gör hennes be
rättelse till en upplevelse för åhöra
ren.

I drygt två timmar underhöll Ker
stin oss med minnen från unga år — 
och det utan att tröttas. Det låter sig 
tyvärr inte göra att inom ett begrän
sat spaltutrymme få med allt detta, 
utan vi får nöja oss med några glim
tar. Vi har valt att i det följande 
skriva orsamål och rikssvenska om 
vartannat och hoppas på så sätt att 
den, som är obevandrad i vår dialekt, 
ska förstå det mesta.

Fattigdom — arbete

Kerstins far hette Finn Hans An
dersson och var skräddare till yrket. 1 
likhet med sin egen far sydde han or
sakläder och skulle med en klen för
tjänst och ett litet jordbruk försörja 
en stor familj: hustrun Anna, sju 
barn och gamla mor.

Armhandsur
Solglasögon
Urmakare
GUST. HELGESON
Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

•— Nug ar an fändji wäx upp i 
fatidomen. — Men öllur wa laiku, 
sö e wan’t frågan um ed att nön wa 
nö bettör int.

Hemmet, en liten timrad stuga, se
dan länge riven, beskriver Kerstin sa 
här:

— Ä wa jett rom ö jen kuvi, twer 
skåpsängör mi kluckskåpi, munna ö 
falla uppi jena skåpsäng, ä se låg wi 
tri krippär uppi jena skåpsäng. Se 
war ä je soffa, um int’ä wa twer ö.

Men Kerstin tycker inte att det 
var för trångt för det. Nog har det 
funnits plats för alla, hur många som 
helst, menar hon. Hon kan heller inte 
erinra sig att man har fått frysa 
inomhus under kalla vinterkvällar.

— E wa tä a kwäldsbraso ed. Ä 
wa gravi do mi fåmmutrwidn. Wi 
kundum a nön stjifäldskröck o wöss, 
gåmlan, aitnättan ö årlösan.

Fattigdomen är något som Kerstin 
ofta återkommer till när hon talar. 
Så också mycket arbete. Eftersom far 
i gården hade fullt dagsverke med att 
sy ”brackor, kasunga, stjimpor ö 
slajkt”, fick flickorna klara av en 
hel del av karlgörat. Vilken flicka av 
i dag skulle ha lust att köra ut dynga 
på åkern, fara långt bort i skogen 
och hämta ved, för att sedan åka 
med vedlasset till Kyrkbyn och försö
ka sälja det där? Det fick Kerstin och 
hennes systrar göra utan att knota. 
Kerstin var emellertid road av hästar 
och säger inte utan stolthet, att hon 
var ”jen riktin estkall”, en riktig 
hästkarl.

En gång, det var väl när hon var i 
femtonårsåldern, hade Kerstin skjut
sat någon ända upp till Djupnäs. 
Hon körde en häst, som far nyss ha
de köpt ”nidi prostgardöm”. När 
hon vände hemåt igen, ensam med 
märren, råkade hon ut för ett häftigt 
oväder. — Ä bird o åska, ä åsköd 
nönting onaturli! De kom fram till 
en skogshuggarkoja, hon tänkte för
söka få in märren i det lilla stallet

G. Holmströms 
Måleri
Idrottsgatan 5 B, Orsa 
Tel. 402 35

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

Finn-Kiste

undan det häftiga regnet. Men just 
då slog blixten ner i kojan. I full ga
lopp bar det av hemåt Hansjö. Ett 
vådligt äventyr för en ung tös!

— Do i kåm em i gardn, kåm 
munna ö falla ajt a mi: O j, oj Kiste, 
ur ar ä gändji, ur ar ä gändji! Do 
lössnöd ä. Do bird i ö grinå ö däm 
wild grinå däm ö.

Så var det förståss att sträva med 
allt annat, som hörde jordbruket till: 
skördearbete, tröskning ”mi slagu- 
ma” både hemma och i andra går
dar, potatisupptagning o.s.v. Om lin
beredning har Kerstin mycket att 
förtälja: hur barnen fick hjälpa till 
med det mesta, från rötning, klubb- 
ning till det var tid att spinna, väva 
och sy.

Fäbodliv

Redan i skolåldern fick Kerstin 
om somrarna arbeta i fäbodarna, först 
som liten hjälppiga och senare som 
”gälkulla”. Lönen för en sommar som 
hjälppiga var inte stor, ens med den 
tidens penningvärde: tio kronor. Ker
stin erinrar sig att hon ”gätat” i föl
jande fäbodar kortare eller längre 
tid: Hällberg, Slådåborg, Tandberg 
och Myggsjöbodarna.

— ö  falla lägäd gåmbölskorna. ö  
klädä fing wi, gåmblo ajtnätto klädä.

Liljas
Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

MAJA-GRETA HOLTING
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Oj, oj, oj! I täntjer ur an add sku sjå 
ajt! Slarwugur wurt däm. Ä wa sö ä 
pinglöd iring wöss. Wi slitum sund 
börti skojöm.

Att livet ”i buduma” var sträv
samt, kan Kerstin intyga. Arbetet 
började redan klockan tre på rnor
narna, och sen var det att ligga i 
hela dagen lång. Som hjälppiga fick 
Kerstin gå i skogen med kreaturen 
varenda dag. Oftast var hon tvungen 
att pulsa i våta myrar, för det var 
där det mesta betet fanns.

— Ä wa mitje merbete do.
— I fick öld o tast kwäldn wa. Ä 

wan’t frågån um att i skuld bit åv mi 
nögo klädä. Ä wa .tä wa söm i wa, 
wel wåt um fota. ö  fotär wa stjinn- 
löser. I låg uppo britsem ö set fota 
upp min weddjön. Ä wa sö sårt sö 
du kån int tro!

Till Myggsjöbodarna var det lång 
väg, omkring fem mil, att vandra. 
Färden dit tog två dagar, och man 
övernattade vid Valåsjön. Där mjöl
kades korna. Men vad skulle man ta 
sig till med mjölken? Lovlers Lars, en 
”gåmbölgöss”, som hjälpte till med 
buffringen, hittade på att de skulls 
göra småost. Alla attiraljer som be
hövdes fanns ju med. Dst gick fint. 
Lars, som hade stora nävar, kramade 
ostmassan till ”wöstmåjsär”, som kul
lorna åt med förtjusning! Den gången 
blev en ko efter — ä wa fur nögo sö 
add trättnad — och kom inte fram

till fäboden förrän efter fyra veckor. 
Då var dej synd om kostackarn: 
— Owa sö mågör sö ni kunnin’ti tro 
ur mågör o wa. O add ingan kwid, 
läsö wi sajum.

I Myggsjöbodarna fanns det mind
re trevliga djur också: ”wegglajsär”, 
vägglöss, så kullorna fick ta sin till
flykt till en lada och sova där om 
nättema. Tre karlar kom en dag till 
fäboden för att köpa mjölk. Eftersom 
besökarna vid kvällningen inte gjor
de min av att vilja gå sin väg, smög 
kullorna ut till ladan för att sova. På 
morronen klockan tre, när arbetet 
skulle börja igen, kikade de in genom 
fönstret i fäbodstugan. Då fick de se, 
att karlarna flytt undan vägglössen. 
De sov nämligen på bara golvet 
framför eldstaden.

— Wi skrattödöm, ik ö doda öd- 
ra: Men nu add wegglajsär sku fo si 
jett riktit måtmöl.

En snöig och kall midsommardag 
gick Kerstin vilse med sina djur vid 
öratjärnberget.

— ö  tjinär steld si under grånär. 
Men däm frusä! ö  kåvär, däm wa 
sö däm skäkäd.

Då tog Kerstin en grankvist, svep
te med dem och sa till djuren:

— Nu irä ni sö dja-ikör åv emat!
Korna hittade då själva hem till

fäboden och glad var Kerstin förstås. 
Men hon var ”wel gåjnumwåt” och 

Forts, å sid. 14.

Kerstin Lindströms föräldrar. Skräddaren Finn Hans Andersson och hans 
hustru Anna.
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Påsk-
delikatesserna
köper Ni bäst hos

Valters Livs AB
Tel. 401 06, 415 86

2 0  % rabatt

på
anoraker, 
jackor och 
skidbyxor
För Er som skall ut och sporta 
och behöver något nytt, är detta 
ett tillfälle, då vi har god sor
tering av sportkläder.

tAtiq. Xa^ss^ons
T E L .4 0 0 2 1  O R S A

Bättre
tvättresultat med

N A O N I S -
Z A N U S S I
Den helautomatiska tvätt
maskinen som husmödrar
na rekommenderar var
andra . . .

Trots maskinens många 
fördelar kan vi erbjuda den 
till ett mycket lågt pris . . .

4 kg 1.210:-,
5 kg 1.450: - inkl. moms.

Låt oss visa Er 
NAONIS-ZANUSSI

J ä r n b i r g e r  AB
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AHDERS NÄS

GEasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas Fönsterglas 

Inramningar

Efter
vinterns påfrestningar 

behöver bilen en

översyn
Låt oss hjälpa Er!

O K
O R S A

Telefon 402 80

Låga priser hos OK - 
Dessutom återbäring på allt!

Villa-
och husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Vasagatan 11 (mitt emot 
Shell) Tel. 0250/136 62

Intryck från u-land av Å. F.

Man kan resa av många skäl.

Ett sätt är att resa för att få 
perspektiv på sig själv och det land 
man lever i. Så man inte fastnar i 
sin egen självgodhet och självtill
räcklighet.

När jag reser, går min privile
gierade ställning upp för mig i 
skrämmande klarsyn. Jag får ett 
begrepp om situationen in i själen, 
inte bara med förståndet.

För att ta en liknelse.

Man kan ha sett havet på vy
kort, man kan ha sett det på film. 
Man vet, hur det ser ut, för det 
var färgfilm, man såg.

Men först, när man själv en 
höstdag står alldeles ensam på 
stranden bland stenar, tång och 
drivved, medan vågorna skum
mande rasar emot en, först då för
nimmer man havet. Först då går 
dess fruktansvärda styrka upp för 
en. Och man blir varse sin hjälp
löshet gentemot en sådan natur
kraft.

TV  visar en närbild av ett sväl
tande barn.

En sådan bild ger bara ett 
brottstycke av sanningen.

Bilden visar inte smutsen, som 
omgärdar en hel och hållen, inte 
den dammiga luften, de smutsi
ga husen, de smutsiga människor
na, ungarna, som springer barfota 
överallt i gatans skräp, papper, 
avfall, halmtovor, avföring från 
åsnor, hästar och människor.

Gång på gång blir jag vittne till 
situationer och företeelser, vilka 
för en svensk ter sig gripande och 
främmande.

Jag möter människor med ett 
eller två blinda ögon, orsakat av 
trakom.

Jag ser en kvinna, som snabbt 
skrider fram i gatuvimlet med en 
stor låda fylld med tomater på

huvudet, samtidigt som hon am
mar sitt spädbarn.

Jag märker apatin hos sittande 
och stående människomassor, utan 
arbete och utan hopp för fram
tiden.

Jag känner nyfikenheten, som 
här och där glimtar till i massan, 
när någon västerlänning förvirrat 
smyger sig igenom tristessen.

Jag upplever landsbygden, där 
människorna lever som för tusen
tals år sedan, i lerhyddor med 
trampat jordgolv. Kalla under 
vinternätter, då temperaturen hål
ler sig kring något över noll gra
der, och de ingenting har att rulla 
in sig i för att få upp värmen. 
Många åkerlappar är mindre än 
en trädgård i Sverige. Jorden bru
kas med hacka och skära.

Jag anar pojkarnas inställning 
till skolgången som kommer till 
uttryck i deras sätt att dagen i 
ända stoltsera med skolboken un
der armen. De ler lyckligt, om de 
lyckas tigga till sig en blyertspen
na av en turist och läser gärna ett 
stycke ur boken på knagglig 
engelska.

När man kommer hem från en 
resa i ett u-land tycker man, att 
vi skulle kunna dela med oss be
tydligt mer, och i andra former, 
än de nuvarande allmosorna åstad
komna genom ett naggande från 
den yttersta överflödskanten.

I en krympande värld kommer 
vi varandra allt närmare.

Vi blir mer och mer beroende 
av varandra.

En hjälp åt u-länderna att ut
veckla sina slumrande tillgångar 
kan förr eller senare bli en hjälp 
åt oss själva.

Å. F.

V_____________________ J
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Yrkesvalsläraren har 
ordet av Einar Skött

Grundskolans införande har fört 
med sig många förändringar inom 
skolans värld i Orsa. Några av dessa 
är väl ganska väl märkbara utåt: det 
faktum t.ex. att barnen inte längre 
slutar skolan efter klass 7 utan är 
skolpliktiga upp till 16 års ålder, vi
dare vår nya högstadieskola som blev 
nödvändig att bygga när högstadiet 
skulle börja fungera, och som verkli
gen är ett mycket 'markant inslag i 
”stadsbilden”.

Men till detta kommer de föränd
ringar i skolans inre arbete som blev 
nödvändiga när den nya läroplanen 
skulle börja träda i kraft. Olika lä
rarkategorier har regelbundet måst 
fortbilda sig genom studiedagar, ofta 
också med självstudier mellan dessa. 
Det gäller här det rent metodiska ar
betet under lektionerna, samarbetet 
hem— skola, elevvård m.m.

En annan sak, som har fått mycket 
större utrymme i grundskolan än i 
den gamla folkskolan, är studie- och 
yrkesorienteringen. Någon ren nyhet 
var dock denna inte i 1962 års 
grundskolebeslut. Arbetsformerna för 
denna orientering utvecklades genom 
en intensiv försöksverksamhet under 
50-ta'lets enhetsskola. Då inrättades 
något som sedan kom att föras över 
till den nya grundskolan, nämligen 
systemet med en yrkesvalslärare för 
varje högstadium, som under rektor 
skulle svara för just studie- och yr
kesorienteringen. Genom försöksverk
samheten hade detta system redan 
funnit sin form och varken i remiss- 
eller riksdagsbehandlingen, som före
gick grundskolebeslutet, fanns någon 
egentlig kritik mot det utan tvärtom 
många lovord.

Under 60-talet har en viss för
skjutning skett i fråga om yrkesvals
lärarnas arbete. En tendens hos skol
ungdomarna har varit att skjuta upp 
sitt yrkesval allt längre och i stället 
fortsätta med skolgången. Den egent
liga yrkesorienteringen har alltså fått 
träda tillbaka för mera av studieori
entering. Denna anpassning till del
vis ändrade arbetsuppgifter har kun
nat ske utan att några anvisningar 
egentligen har kommit yrkesvalslä
rarna till hjälp. En sak bör här på
pekas: några skrivna instruktioner 
för yrkesvalslärare har över huvud

taget aldrig funnits och finns ännu 
inte.

Yrkesvalslärarutbildningen är en 
vidareutbildning som bygger på folk
skollärarexamen. Den tar en termin 
(avses bli 1-årig) och är indelad i 
ett skolavsnitt, ett yrkesavsnitt och 
ett psykologiavsnitt. Terminskursen 
kombineras med ytterligare en ter
minskurs i annat ämne, oftast sam
hällskunskap.

Rent organisatoriskt är yrkesvals
läraren anställd av den kommun där 
hans högstadieskola är belägen. Det 
är alltså fråga om en lärartjänst, men 
med denna tjänst är alltså bundet 
ansvaret för skolans studie- och yr
kesorientering. Huvudman för verk
samheten är inte bara Skolöversty
relsen utan även Arbetsmarknadssty
relsen, eftersom detta verk har an
svaret för hela arbetsmarknadspoliti
ken, och all yrkesvägledning ingår ju 
som en del i denna. Yrkes vaMäraren 
är alltså ”på deltid” arvodesanställd 
hos AMS.

För att kunna klara det nödvändi
ga kontaktarbetet är undervisnings- 
skyldigheten nedsatt i förhållande till 
antalet elever och klassavdelningar i 
årskurserna 6—-9.

Vilka är då de huvudsakliga ar
betsuppgifterna i dagens skolsitua
tion? Svaret kan väl inte bli så full
ständigt, dels därför att uppgifterna 
kan variera ganska starkt från skola 
till skola (varje yrkesvalslärare arbe
tar fram ett schema som passar just 
honom), och déls för att vi här i Orsa 
ännu bara har årskurs 7 på högsta
diet och arbetet så att säga inte be
drivs i full skala.

Huvuddragen av en yrkesvalslära
res arbetsuppgifter ska jag dock för
söka skissera. Först ska påpekas att 
själva benämningen på denna lärar
tjänst är missvisande. Något egentligt 
yrkesval är det naturligtvis inte fråga 
om vid en så låg ålder (12— 16 år). 
För det första är ungdomarna inte 
alls ”yrkesvalsmogna”, d.v.s. de kän
ner inte sina egna möjligheter och be
gränsningar tillräckligt för att kunna 
bestämma sig för någon viss yrkesin
riktning. För det andra fortsätter allt 
flera sin utbildning och yrkesvalet 
blir, som nämnts, ofta inte aktuellt 
under grundskoleåldern.

Nackskydd 
som standard 
på Volkswagen 
1300,1500 och 1600

-e tt initiativ 
som fick
M:s trafiksäkerhets- 
belöning:
” Volkswagens 
nackskydd 
ökar i avse
värd grad de 
åkandes sä

lj kerhet vid flera slag av 
: trafikolyckor.”
: Dessa rader avslutar M:s 

styrelsebeslut om utdel
ning av 1968 års trafik- 
säkerhetsbelöning.
M bar tilldelat AB Sca- 
nia-Vabis medaljen för 
initiativet att införa nack
skydd som standard på 
Volkswagen 1300, 1500 
och 1600.

bU&buM
Orsa, Mora, Rättvik, 

Malung

Däremot ingår yrkesorientering  
som en väsentlig del i arbetet, och då 
oftast sammanvävd med studieorien
tering. Den senare når väl sin kulmen 
under vårterminens första del, då så 
väl elever som föräldrar ska infor
meras om studievalet inför det kom
mande läsåret. Klassföreståndarna 
(på högstadiet) och klasslärarna (i 
årskurs 6) kallar då till föräldramö
ten och då ges såväl en kollektiv in
formation som möjlighet till mera en-
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skild vägledning. För barnens del 
förbereds studievalet i skolan på lek
tionerna i samhällskunskap. Då får 
de studera särskilda faktahäften, gö
ra en del arbetsövningar samt också 
göra ett ”provval”, som sedan kan 
ligga till grund när det slutliga valet 
diskuteras.

Det största utrymmet får studie
orienteringen i årskurs 7. Där kom

bineras den också med en yrkesorien
tering, då man går igenom yrkes- 
värld, arbetsliv, arbetsmarknad, ev. 
kombinerat med något studiebesök. 
Där förekommer också en viss an- 
lagsorientering, då man försöker få 
eleverna att komma underfund om 
sina egna anlag, intressen och attity
der. Yrkesvalsläraren har oftast någ
ra av sina timmar förlagda till just

årskurs 7, eftersom samhällskunska
pen alltså där faller inom hans spe
ciella område.

I slutet av årskurs 7 dras en annan 
aktivitet i gång, som nog utgör 
tyngdpunkten i yrkesvalslärarens ar
bete. Då ska den praktiska yrkesori
enteringen (pryo) förberedas. Såväl 
elever som föräldrar ska informeras 
om pryo-perioderna, då eleverna i 
årskurs 8 inte sitter i skolan utan får 
vara med ute i arbetslivet och lära 
känna livet på ett par olika arbets
platser inifrån. Pryon pågår i sam
manlagt 3 veckor. Ett intensivt arbe
te väntar yrkesvalsläraren, då denna 
verksamhet ska organiseras och ge
nomföras. Dessutom bör den både 
för- och efterbearbetas i klassrummet, 
och då gärna i samarbete med andra 
ämnen, t.ex. svenska. Själva anskaff
ningen av pryo-platser sköts dock av 
arbetsförmedlingen.

En annan viktig arbetsuppgift som 
oftast fyller ut eventuella tomrum i 
yrkesvalslärarens arbetsschema är den 
enskilda studie- och yrkesvägledning
en. Denna är verkligen tidskrävande, 
eftersom den inte gärna bör ske un
der tidspress, och så många som möj
ligt, särskilt bland avgångsklassernas 
elever, ska få del av den. De fasta 
mottagningstiderna räcker inte alls 
till. Här ska klargöras att det inte är 
fråga om att råda någon att gå en 
viss väg, alltså att utöva någon slags 
påtryckning, utan enbart att vägleda, 
upplysa, om de olika vägarna.

Ibland har dock en viss styrning 
anbefallts t.o.m. av högre myndighe
ter, t.ex. då man velat ha en bättre 
fördelning av sökande till de olika 
gymnasielinjerna.

Till de här nämnda, ”tyngre” ar
betsuppgifterna, kominer sedan ett 
otal mer rutinbetonade: samråd med 
kolleger, att hålla sig orienterad om 
nyheter inom både skolans värld och 
arbetsmarknaden, att hålla ordning 
på alla papper som strömmar in, sär
skilt från arbetsmarknadsverket.

Som ett exempel på rörligheten 
inom skolan av i dag kan till slut 
sägas, att de arbetsuppgifter som 
skisserats ovan snart blir i grund för
ändrade. Inom bara något år kom
mer en ny läroplan för grundskolan 
att börja fungera, och då kommer 
naturligtvis nya krav på studieorien
teringen, låt vara att tillvalskombi
nationerna på högstadiet blir mycket 
färre. Dock ska understrykas, att stu
die- och yrkesorienteringen även då 
kommer att ha en mycket stor be
tydelse. Einar Skött

Säsongens
sensation:
Fullvärdig el-orgel 
i 2.000:-klassen!

Tillverkare: världsberömda kvalitet trots det fantastiska
Thomas i U.S.A. Sverigerepr.: priset. Välkommen in och hör
Svenska Piano/Malmsjö. Två hur mycket musik Ni kan få 
namu som garanterar hög för två tusenlappar!

P I A N O - N I S S E  MUSIK
-  N I L S  K L O C K A R  —

•ORSA - Telefon 406 04
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Slipstensloppet
Den anrika skolskidtävlingen har 

gått av stapeln för 38 :e gången. Re
dan år 1923 samlades enligt proto
koll skolorna i Skattungbyn, Torsmo, 
Kallmora, Åberga och Nederberga 
till gemensamma tävlingar. Dessa 
upprepades de följande åren, och i 
protokoll från den 27 mars 1927 
upplystes, att folkhumorn döpt dessa 
skölbarnstävlingar till Slipstenslop
pet. Vid sammanträdet ovan nämnda 
dag beslöts enhälligt, att minst 40 kr 
skulle anslås till ett vandrings- och 
lagpris för skolbarnen i Skattungbyn, 
Kallmora, Åberga, Nederberga, Tall
hed och Torsmo. För detta vand
ringspris tävlade pojkarna i 5:te och 
6:te klasserna. Priset skulle erövras 
tre gånger i följd eller fyra gånger 
utan ordningsföljd.

Det förväntades att vandringspri
set inte bara skulle innebära ära och 
berömmelse för segrarna. Ett ökat 
ansvar var på sin plats hos de, som i 
ädel tävlan tillkämpat sig den åtrå
värda trofén — en silvertallrik med 
inskriptioner: Orsa gamla sockensigill

Till Eder tjänst i 

Holen och Mässbacken

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

(slipsten med vev) samt texten 
”Vandringspris för Orsa skolbarns 
Slipstenslopp”. (Denna tallrik till
föll slutligen Kallmora skola och för
varas där.)

Med äldre tiders benägenhet för 
”moraliska pekpinnar” berättar pro
tokollet sålunda om vandringsprisets 
goda inflytande på eleverna:

Alla skolor, både större och mind
re, böra hava lika möjligheter att 
vinna vandringspriset. Därför olika 
(proportionella) lag. Gossarna i 5:te 
och 6:te kl. (med eller utan kvar- 
sittare) äro väl i regel de kunskaps
rikaste och duktigaste. Härom äro de 
även själva fullt medvetna och upp
träda ibland som översittare mot 
yngre kamrater. Men de böra också 
göras medvetna om att de ha större 
ansvar vid både det ena och det and
ra tillfället, både lärare och kamrater 
ha rätt att fordra mera av dem. Alla 
barn lämna märken efter sig i skolan. 
Det borde vara vackra märken, höga 
betyg i skolans böcker, vackra och 
välvårdade planteringar m.m. Somli

VÄGEN TILL KÖRKORTET
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -  

Tel. 406 85, Orsa 
Teori tis- och torsdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

ga barn lämna efter sig sönderskurna, 
nedkluddade bänkar, trasiga och 
smutsiga böcker, förstörda kläd- 
hängare o.s.v. Slipstensloppet vill gi
va de större gossarne tillfälle att 
lämna efter sig ett vackert vandrings
pris.”

I denna målsättning instämmer gi
vetvis vi sena tiders arrangörer och 
konstaterar med tillfredsställelse att 
ändamålet med: Slipstensloppet då 
liksom nu bör vara att locka barnen 
till trägen övning av ”den ädlaste av 
alla kroppsliga idrotter”.

E. U.

Trots kyla och bitande vind ge
nomförde samtliga 48 tävlande årets 
Slipstenslopp, som hölls i Skattung
byn. En förnämlig prissamling dela
des ut. Alla deltagare fick pris och 
de 5 bästa i varje grupp blev:

P ojkar 750 m
1. Håkan Thalin, 3,37; 2. Jan Lars

son, 4,15; 3. Leif Michols, 4,22; 
4. Mats Pettersson 4,30; 5. Erik Jal- 
ktng, 4,35.

F lickor 750 m
1. Lena Dahlfors, 3,27; 2. Ann-Ma- 

rie Lovar, 3,57; 3. Vivianne Mångsén, 
4,32; 4. Carina Gegerfelt 4,40; 5. 
Ingela Larsson, 4,54.

P ojkar 1,25 km
1. Anders Jansson, 7,02; 2. Björn 

Larsson, 7,23; 3. Hans Jemth 7,31;
4. Arne Lovar, 7,41; 5. Torgny Staf- 
fas, 7,47.

F lickor 1,25 km
1. Inga-Lill Eriksson, 6,34; 2. Anna 

Thuresson, 6,38; 3. Gun-Britt Thalin, 
8,41; 4. Lena Eriksson, 9,16 5. Mari
ana Bilar, 11,37.

P ojkar 2,5 km
1. Tord Fläck, 12,05; 2. Jan-Erik 

Rehn, 12,20; 3. Lars-Erik Björkkvist, 
12,21; 4. Per Hedén, 12,25; 5. Tor
björn Staffas; 12,47.

F lickor 2,5 km
1. Britt Enocksson, 13,19; 2. Inga- 

Lill Eriksson, 14,07; 3. Ann-Marie 
Kusen, 14,30; 4. Irene Hansson 14,34;
5. Karin Bergkvist 15.06.

Välkomna till ett

härligt bastubad
vid Fritidsområdets bastu!

Torsdagar: DAMER kl 18-20.30
Fredagar: HERRAR kl 17-20
Lördagar: HERRAR kl 07-09
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Tröts och nere?
Försök med
Femitina

Vi sänker priset 
på färg!

Dessutom ännu billigare 
genom vår färgbar -
Ni väljer kulören, vi blandar färgen

Beckofloor
golvlackfärg 30% r3batt

- DEN FÄRGGLADA BUTIKEN -

För framtiden skull...

DAGS FÖ R  M ILJÖ 
VÄNLIG V Ä R M E ...

NOBÖ
E L - r a d ia t o r e r
En vara med märke

VARA
MED V ^ N

VARU
FAKTA

1 års garanti

elbolaget
Kers & Co AB

SÅN GARG LÄDJE
Åtta trevliga gossar, som tycker 

om att sjunga har sedan i höstas sam
lats en gång i veckan för att öva till
sammans med sin ledare, Nisse Wi- 
borg. De har också uppträtt flera 
gånger och sjungit i bl.a. Skattung- 
byns kyrka, på Lillåhem, på lördags- 
träffarna på biblioteket och t.o.m. i

Sveriges Radio i samband med firan
det av tjugondagknut, då de sjöng 
från studion i Falun.

Pojkarna heter Mats Abrahamsson, 
Gunnar Eriksson, Peter Frisk, Zoltan 
Tingecz, Jan Bäckman, Rolf Davids- 
son, Lars Abrahamsson, Tony Sund
berg.

M USIKSKO LAN av Pelle Jakobsson
Skolstyrelsen har beslutat, att den 

övre åldersgränsen för elever i mu
sikskolan höjs från 17 år till 19 år. 
Det innebär, att de ungdomar, som 
går i gymnasiet i Mora, kan få fort
sätta, tills de är klara med studierna 
där. Det bör kanske nämnas, att viss 
instrumentalundervisning anordnas 
vid gymnasiet, men att det ofta är 
svårt för Orsaeleverna att delta i 
den — på grund av resorna. Själv
klart gäller den höjda åldersgränsen 
alla musikelever, oavsett om de går i 
skolan eller gått ut i förvärvslivet.

Två nya timlärare har börjat den
na termin: Yngve Lissmyr, Kallmora 
och Hugo Eriksson, Åberga. De är 
båda skickliga gitarrister och har ta
git hand om gitarreleverna i norra

sockendelen. Vi tackar för det och 
hälsar dem välkomna till musiksko
lan!

Ska barn, som undervisats privat 
behöva spela igenom blockflöjtkur
sen, för att ”komma in” i musiksko
lan? undrar ibland en del föräldrar. 
Här är svaret: Den flicka eller pojke, 
som spelat för någon lärare privat 
eller i t.ex. ABF:s eller Vuxenskolans 
regi kan få ”spela upp” för musik
skolans föreståndare precis som block- 
fiöjteleverna. Klarar vederbörande de 
stipulerade proven går det bra att, 
om det finns plats, börja i musiksko
lan. Det är alltså inte nödvändigt att 
gå igenom blockflöjtkursen. Instru
mentalundervisningen börjar i regel 
i årskurs 4. Pelle Jakobsson

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

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan
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Skolflicka i U SA  av Stina Eriksson
Bland de många svenska skolungdomar, som varje läsår studerar vid olika  

am erikanska skolor är i år två flickor  från Orsa, Kristina Blom qvist och Stina 
Eriksson. Båda flickorn a tog realen i våras och på stipendier från organisa
tionen Youth For Understanding reste de på sensommaren till USA fö r  ett 
års vistelse där. Från Fairgrove, ett litet samhälle i Michigan, skriver Stina till 
Orsa Skoltidning.

Jag har nu tillbringat åtskilliga 
rnånader i USA som exchange stu
dent i YFU:s regi. Jag bor hos en 
amerikansk familj och går i ameri
kansk skola. Under dessa fyra måna
der har jag upplevt en hel del nytt 
och fått en liten' föreställning om 
hur man lever i Amerika. Jag är väl 
medveten om att mina intryck är 
begränsade och att man verkligen in
te kan generalisera, när det gäller 
förhållandena i ett så stort och sam
mansatt land som USA och att man 
kan behöva lång tid för att lära sig 
förstå och bedöma de företeelser man 
möter.

Skolan
börjar redan vid femårsåldern med 
”kindergarten”. ”Elementary School” 
tar sa vid för sex-åringarna med för
sta t.o.m. sjätte klass. Sjunde och 
åttonde klass hör till ”Junior High 
School” och nionde t.o.m. tolfte till 
”Senior High School”. Skolgången är 
obligatorisk upp till sexton års ålder, 
men de flesta fortsätter och tar sin 
”High School”-examen. College eller 
universitet är sista utposterna i skol
systemet.

Skolschemat är detsamma för var
je dag, vilket innebär att man inte 
studerar mer än sex eller sju ämnen 
per läsår. Lektionerna varar i 55 mi
nuter och på min skola har vi bara 
fem minuters rast och alltså ingen tid 
att hämta frisk luft. Lunchen får ele
verna betala själva. Priset rör sig om
kring 1:75 per mål och inkluderar en 
varmrätt med mjölk och smörgås 
samt efterrätt. De flesta skalorna har 
föreskrifter om klädedräkt odh utse
ende, som t.ex. att flickorna måste ha 
kjol, hur kort den får vara samt hur 
långt hår pojkarna får ha. Trots det
ta har det fina förhållandet mellan 
lärare och elever fascinerat mig. Ele
verna umgås med lärarna som med 
kamrater. Lärarna har sällan några 
problem med att hålla ordning under 
lektionerna. Respekt för lärarna ver
kar helt enkelt självklart.

Förhållandet mellan unga och äld
re är annars ungefär detsamma som i 
Sverige. Jag anser dock, att föräld

rarna fungerar mer som auktoriteter 
här än i Sverige. Det verkar t.ex. 
som om de flesta föräldrar här inte 
väntar sig att deras barn ska ifråga
sätta uppfostringsreglerna, utan bara 
lyda dem utan besvärande frågor, 
jag  har en känsla av att svenska för
äldrar oftare försöker förklara och 
motivera.

Sport och fritid
Sporten är av mycket stor betydel

se i skollivet — d.v.s. för pojkar. Inte 
för flickorna. På hösten spelar man 
rugby, på vintern basketboll och på 
våren sysslar man med friidrott. Un
der de olika säsongerna har varje 
skola ett eget lag, som deltar i turne
ringar under ledarskap av en betald 
tränare. Dessa turneringar är mycket 
viktiga, och en stor del av skolan är 
vanligen med vid tävlingarna för att 
heja fram sina kamrater.

Den främsta fritidssysselsättningen 
tycks annars vara att titta på TV. 
Många hushåll har nu färg-TV och 
ungefär fem olika stationer kan de 
flesta få in. Televisionen är inte un
derhållen av staten utan består av 
åtskilliga privata företag. Man behö
ver alltså inte betala någon licens, 
utan programmen finansieras med re
klam.

Förvånande få familjer tar del i 
någon ute-sport eller något frilufts
liv överhuvud taget. Mycket sällan 
har jag sett cyklister i trafiken och 
tar jag en promenad bara för motio
nens skull stannar nästan förbipasse
rande bilar.

För ungdomarna finns det en hel 
del att fördriva fritiden med. Minst 
en gång i veckan är det någon skol- 
match, vilken ofta åtföljs av dans. 
Bio, både inom- och utomhus samt 
bowling är mycket populärt. Det är 
också ganska vanligt att ”gå ut och 
äta” efter ett bio-besök.

Seder och bruk
överensstämmer i mycket med de 
svenska. I vissa avseenden förekom
mer dock en del olikheter. En liten 
detalj jag genast kom i kontakt med 
var bords-skicket. Man äter inte med

Moderna

solglasögon
med äkta polarid eller optiska glas

(Hiel/L. B~Awt.bg, cAfB
UR 24* O P T I K  G U L D

- Legitimerad glasögonoptiker -

Advokaten 
Curt Carlström

MO R A
Kyrkogatan 6 

Tel. 13310, 13311 
Kontorstid 9 .00 — 17.00

Vårens

skinnmode
inkommet!

FilipS
-  Varuhuset på Heden -

Tel. 403 88, 411 88

V å r n y t t !
Jackor i oljenylon, nylon
bävernylon.
Manchester-jeans.
Även stor sortering i övrigt 
inom branschen.

Barngarderoben
Tel. 402 19
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Tänk på påskfrisyren!

t y r ir v ie A
D A M F R IS E R IN G
Telefon 410 80

Skor för 
vårpromenaden

Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA, tel. 100 00

Tänker Ni köpa

frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin, 
radio och TV?

Det lönar sig att be
söka eller ringa

Kåhléns
Elektriska ■ Orsa
Tel. 401 50, 410 37

Kyrkbyn, åk 6 b

Främre raden fr. v. Hans Landgren, U lf Stäring, Jörgen  Kusen, Per K lockar, 
Lars Sjödin, Claes Caredal, Göran Lindkvist. Mellersta raden fr. v. Susanne 
Andersson, Carina Lindström, Ann-Marie Damm, Tomas Kräng, Eva Lund
gren, Britt Bölling. B akre raden fr. v. Lars-Göran Lindberg, Anneli Åsenlund , 
Anders K lockar, Ann-Sofie Nylén, Annete Färnström, Ann-Christin Rosén, 
M argareta Backman.
Frånvarande: Ulla-Lena Gustavsson, Lars Andersson.
Lärare: Gustaf Montelius

både kniv och gaffel utan enbart 
med gaffel. Ofta använder man ock
så gaffel till dessert i stället för sked.

Julfirandet skiljer sig också litet 
från det svenska. Man firar t.ex. inte 
advent eller Lucia här. Julstök med 
kakbak och tillverkning av allehanda 
syrliga karameller förekommer i de 
flesta hemmen, medan pepparkakor, 
lussekatter och knäck inte är så van
ligt. överallt sätts det upp färgspra
kande glittrande dekorationer och 
naturligtvis har man julgran, som 
också kan vara en tall. Ganska ofta 
kan den vara konstgjord av plast 
eller så.

Söndagen före jul ges julgudstjän
ster, däremot förekommer inte julotta 
på juldagsmorgonen. Själva julfiran- 
det i i hemmen börjar först på julda
gen. En gammal tradition, som dock 
inte är allmän längre, är att hänga 
upp långstrumpor vid den öppna spi
sen, där jultomten ”Sante Claus” kan 
stoppa ner presenter. Han kommer 
med sina renar under jul-natten, lan
dar på taket och klättrar så ner ge
nom skorstenen. På morgonen öppnar 
man paketen och senare på dagen 
äter man jul-middagen. Traditionsen
ligt serveras då skinka och plum- 
pudding.

Religionen
spelar mycket större roll här än i 
Sverige. De flesta familjerna går till 
kyrkan varje söndag och så gott som

alla kamrater i skolan jag frågat tror 
på Gud. Även i Amerika har dock 
kyrkorna börjat förlora en del av de 
yngre medlemmarna. I stort sett är 
det emellertid fortfarande ”själv
klart” att tro på Gud.

Levnadsstandarden
är hög för många här i USA. Ett 
exempel på den höga standarden är 
att två bilar per familj inte är ovan
ligt. Inkomstskatten är heller inte så 
hög, som i Sverige men då måste man 
komma ihåg, att den sociala trygghe
ten inte heller kan jämföras med den 
svenska.

Även om Sverige ligger väl framme 
vad det gäller teknik och goda lev
nadsförhållanden så är Amerika fort
farande före. Trots att fattigdom 
också hör till bilden är ”pengarnas 
och de stora möjligheternas land” en 
passande etikett på USA, och det är 
med rätta amerikanarna är så stolta 
över sitt land.

Stina Eriksson

Alltid det modernaste 
i klänningar . . .

Dahls Eftr.
Tel. 401 91
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NÄR D ET BRANN

En dag ville jag spela ishockey i 
Mässbacken, så jag åkte dit. Det var 
väldigt kallt den dagen. Vi åkte lite 
skridskor. Sen gick vi in och värmde 
oss. Då hade det nästan slocknat i 
kaminen, så vi lade mycket ved i 
den. Så gick vi ut och spelade länge 
och väl. Sedan kände Ulf Kvarn
ström att det luktade rök från huset. 
Alla sprang dit och tittade, Ulf 
sprang in och efter en stund kom han 
ut och sa att vi skulle och hämta vat
ten. Det var stora lågor i taket, sa 
han. (För det var dåligt isolerat). 
Men vattnet räckte inte långt, si 
Torsten Lenner och Rolf Enocksson 
fick åka och hämta en brandsläckare 
hos Torsten. Till slut lyckades vi 
släcka elden. Och vi kämpade nästan 
lika bra som riktiga brandmän.

Nu är det fint och bra isolerat, så 
nu kan vi elda så hårt vi vill.

Mats Johansson, 
åk 5

Teckning: Christer Borbos, åk 6

EN KONSERT

Det var en torsdag den 13 februari 
då vi skulle åka till församlingshem
met och se på en farbror som kom 
ifrån Egypten. Han hade sin bror med 
sig också. Det var många barn där 
och såg på. Dom hade olika instru
ment. Dom hade luta, tamburin och 
trummor. Farbrorn hette Abdo el 
Rahman el Khatib. Han var brun 
och hade lite skägg och han hade lite 
krulligt hår på sidorna. Och när han 
skulle åka skidor så åkte han härs 
och tvärs och ibland åkte han på 
träd. Dom i Egypten skriver åt väns
ter.

Ingalill H åll, 
åk 2

M IN  HAMSTER JO K K E

Jag har en hamster som heter Jok- 
ke. Den är grå till färgen och har blå 
ögon. Jag fick den när tag fyllde år.

Jag brukar alltid leka med Jokke, 
när jag kommer hem från skolan. Jag 
har en kartong att ha den i. Den äter 
morötter och sallad och hårt bröd 
och dricker vatten. Man måste släppa 
ut den ibland, så att den får frisk 
luft.

En gång hade jag Jokke med mig 
till skolan. Alla barn ville se på ho
nom och klappa honom. Vi pratade 
om honom på timmen. När jag och 
Jokke gick hem, hade jag Jokke i 
band, så han fick gå lite. När vi kom 
hem, matade jag Jokke med sallad.

Ann Enmalm, 
åk 3

Teckning: Pippi Långstrump och herr Nilsson av 
Britt,-Marie Larsson, åk  1

RÅDJURSKALVEN

Det var en gång en liten rådjurs
kalv som hade tappat bort sin mam
ma. Han började leta och leta tills 
han kom till havet och ramlade i. 
Han började frysa och frysa. Sen 
blev till is men då kom ett skepp och 
drog upp rådjurskalven. Den ena sjö
mannen sprang och hämtade en filt 
och började gnugga honom varm. Sen 
värmde de tre flaskor varm mjölk 
och så levde den lilla rådjurskalven 
lyckligt i hela sitt liv.

Laila Engström, 
åk 2

§
SIEM ENS

Siemens nya WA3S 
helautomat för

4 kg tvätt

.Tärnvägsg. 27, ORSA
0250/4X7 60.
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När vi sitta 
i vår bänk . . .

Teckning: Carina Orsborn, åk  5
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SUSITO

Jag sköter en häst som heter Susi- 
to. Fast nu kan jag inte sköta honom 
för jag har brutit benet. Nu sköter en 
pojke honom. Han heter Bengt-Ola 
Kvist. Nu har Susito gjort illa sig ne
re vid hoven, så veterinären har varit 
och lindat om hans sår med en gas
binda. Berit Larsson är första skötare 
på Susito och jag är andra skötare. 
Nere i -stallet har vi åtta hästar. Dom 
heter Prins, Roberto, Pal, Alf, Ghap- 
lin, Smoky, Susito och Frolic. Frolic 
hon fick Susito den första april. Och 
nu är hon med föl igen, som hon 
skall föda någon gång i mars— april.

Rita Hansson, 
åk 5

M IN KATT

Min katt heter Kurre. Den är vit 
under hakan och ljusgrå på kroppen. 
När jag kommer ifrån skolan så sit
ter den och väntar på stolen. Den 
äter ägg och potatis. Den är rar.

Kerstin Slottpers, 
åk 1

Teckning: Mats Abrahamsson, åk 5

Teckning: Knubbsäl av 
M onika Lindgren, åk  5

SNÖN

Det snöar i dag
det är kul,
och en snö-gubbe vi gjort av snö,
men han är rädd för tö.

Mats Eriksson, 
åk 2

TÅRT-KALASET

Det var en gång ett troll som hette 
Plums. Plums bodde i ett berg i sju- 
mila-skogen med sina syskon. Han 
har tre systrar. Dom hette Kurre och 
Ditt och Datt. Dom levde av bär och 
svamp.

En dag händer något roligt. Troll
kungen kommer till sju-mila-skogen. 
Där är det fest hela dagen och när 
alla blir trötta går var och en hem 
till sig. Men när Troll-kungen ska gå 
hem så får han se en tårta och han 
tänker att springa och ta den.

Det gör han. Men han snavar över 
ett rep och faller rakt på tårtan.

Maria Blomqvist, 
Åk 1

ONT I MAGEN

Det var en kväll när det var lugnt 
och skönt i huset som mamma hörde 
att Carina skrek så hemskt. Mamma 
gick upp till henne för att se vad det 
var hon skrek så åt. Då tog mamma 
upp henne. Då blev hon tyst. Så gick 
mamma ned igen, men då började 
hon skrika igen. Då ringde mamma 
till en granne som var sjuksköterska,, 
och så kom hon. Syster kände på 
magen då skrek hon ändå mer. Syster 
sa att det var säkrast att gå till Mora 
lasarett. När mamma kom dit blev 
Carina tyst igen och då kom doktorn. 
Han kunde inte se några fel på Ca
rina. Så fick mamma och Carina åka

hem igen. När hon kom hem och 
mamma lagt Carina igen då började 
hon skrika så där igen. Då började 
jag också grina. Då ringde mamma 
till Ingela vår granne ovanför och 
frågade om 'hon ville vara hemma 
hos oss medan mamma åkte till lasa
rettet en gång till. Då såg doktorn att 
magen bubblade då sa han: — Att 
det var bäst att åka till Falun på en 
gång. Doktorn ringde efter taxi. Så 
kom taxin. Den åkte upp i 100. Så 
kom de ner till Falu lasarett. Där tog 
syster hand om Carina. Hon fick 
ligga i röntgen från kl. 8— 13.00. 
Hon fick ligga i ett badrum alldeles 
själv. Hon fick ligga och skrika hur 
mycket hon ville. Hon fick bara äta 
sempervälling. Hon fick ligga där en 
vecka och det var Påsk också. Men 
på måndagen fick vi hämta henne. 
Hon var alldeles utmattad, för hon 
hade ju bara skrikit, ätit semperväl
ling och röntgats. Hon var jätteglad 
när vi kom. Det kändes precis som 
om det var söndag.

Eva Helin  
åk 3

Bengtssons begravningsbyrå
Orsa Tel. 403  23, Vångsgärde 443  66

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

Träff
punkten i 
PÅSK- 
brådskan!

Varma
och
grillade
rätterjq  \  &  KIOSK

ÖL ★  Läskedrycker ★  Kaffe ★  Glass ★  Juice ★  Saft
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SLIPSTEN SLOPPET

I dag är det onsdag, och jag ska 
åka skidor. Jag är lite nervös, men 
det går nog över. Först ska småsko
lan åka, sen skall vi åka. Den här 
dagen är det mycket kallt, och det 
blåser hårt. Snart är det min tur att 
starta. Nu åker jag i full fart, och 
snart är jag klar. Nu åker jag i kyrk
backen, men jag får motvind. Det 
var väl dumt! Nu är jag snart vid 
mål. Sen får vi åka ner för att dricka 
choklad med bullar, och det tycker 
jag är väldigt gott!

Torgny St a f  fas, 
åk 4

PÅ RIDLÄGER I SÖDERHAMN

I somras var jag i Söderhamns 
ponnyklubb. Det var jättekul där. 
Jag hade en häst, som hette Lilette. 
Hon var sto och var svart Hon var 
förstås jättesöt Jag åkte dit med min 
kamrat, Mona-Lill Vi var hemskt 
nervösa, innan vi kom fram. Vi blev 
presenterade för geten Trulsi, som jag 
blev rädd för. Vi fick ett rum allde
les för oss själva Mona-Lill och jag. 
Snart blev vi kompisar med alla på 
lägret. Så här var vårt schema. Kl 8 
steg vi upp, mockade i stallet och 
ryktade våra hästar. Därpå var det 
choklad. Efteråt red vi 2 timmar. Se
dan var det frukost. Därpå ryktade 
vi av hästarna lite grann igen. Vi fick 
åka ner och bada om vi ville, eller 
också fick vi vara på rummet. Kloc
kan 9 skulle vi vara inne, men vi 
fick se på TV  om vi ville.

En dag kom Eva, vår ridlärarinna, 
och sa, att vi skulle ut på en långritt. 
Jag och Mona-Lill var med. Vi var 
jätteglada. Jag måste ta Linita, för 
Lilette var för ung. Två timmar skulle 
vi rida. När vi startade, var jag berg- 
säker på, att jag skulle ramla av, för 
Linita hade pippi på att bocka av 
folk. Vi red upp på kullar och nerför. 
När det kom ett fält i vår väg, ga
lopperade vi snabbt över. Det var 
jätteroligt, vädret var fint, så de fles
ta red med baddräkt. När vi kom 
hem, var alla rysligt hungriga, så alla 
faten var länsade efter ett tag.

En annan dag fick jag rida en 
hingst, som hette Exman. Han var 
rödbrun till färgen.

Så en dag skulle vi ha hopptävling. 
Jag fick till min förskräckelse höra, 
att jag skulle rida en häst, som hette 
Bosita, och henne hade jag aldrig ri
dit. Flickan som hade Bosita före 
mig, fick 37 fel på 3 hinder. Det lät 
ju inte uppmuntrande. Men till min

MRR ?°SK*r\ c\r
iom m«.n
Q|la Qî Shcx 
Da f<xr fngeoYo rr, rrm oc H

Teckning: Agneta Gisslar, åk  4

D ET TRÅKIGASTE JA G  VET

Jag avskyr att vara sjuk. Då måste 
man äta medicin, och det smakar py- 
ton, tycker jag. Och så får man inte 
gå ut och ha kul. Man får bara ligga 
i sängen och se dum ut. Men det är 
lite roligt också, för man blir så om
pysslad.

Karina Friberg, 
åk 4

H ERR RUTIG OCH H ERR BLÅ

Herr Rutig och herr Blå, 
till fängelset ska gå.
I banken har dom tagit 
och chefen har dom slagit, 
nu rymmer båda två 
polisen letar då.
Vi.hittar dom ju ej!
Hur ska vi göra säj?
Polisen bildar lag 
och tog dom i ett slag.
Herr Rutig och herr Blå 
till fängelset ska gå.

Anna-Karin K lockar, 
åk 2

förvåning fick jag och Bosita bara tre 
fel, men två andra flickor hade fått 
det också. På omhoppningen hoppade 
vi felfritt Bosita och jag. Jag vann 
och fick en hästsko med 4 kr i och ett 
diplom, som en kompis gjort till mej. 
Snart hade två veckor gått, och vi 
åkte hem.

Irja Ry dlund, 
Åk  6

Vårnyheter
i dam- och herrskodon 
inkomna . . .

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

___________ ORSA SKOLTIDNING

Pristävlingen
i julnumret hade lockat 21 läsare att 
sända in sina svar. Tydligen hade den 
flygande duvan längst upp till höger 
vållat bekymmer. Flera olika namn 
hade den fått. Tramduva och torn
duva var några förslag. Rätta nam
net är turkduva. Den fågeln presen
terades förresten i Skoltidningens 
septembernummer och borde således 
inte vara helt okänd för läsekretsen. 
De övriga orden i kedjan skulle vara: 
Ärla, ask, skata, taltrast, stare, ren
fana, nattskärra, abborre, renlav, 
vätteros, rosling, gädda, daggkåpa, 
parasit, turkduva, vallmo, mosippa, 
alm, mes.

De först öppnade rätta lösningar
na hade insänts av:

Karin Andersson, Hansjö 
Tage Bengtar, Lindänget 
Karin Johansson, Kyrkogatan 19 
Mait Lovar, Kallmora 
Annelie Lund, Lindänget.

Teckning: Vägskälet i Trunna, 
Nil-Göran Löfqvist, åk 1.

Handla 
nu som alltid 
hos

Ohlins 
Möbler AB
Tel. 405 64

-  I ropet mer och mer -
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Påsk-
dekorationer

Leksaker
Hemslöjd

”Klockars”
- G. KLOCKAR - 

Tel. 403 20

Årets nyheter i
ROVER
och TRIUMPH
i olika prislägen . . .

ALLA
inom branschen 
förekommande bilreparationer

Vänd Er med förtroende till

Berglöfs Bil AB
Orsa, tel. 404 57, 407 20

För Er
som vill ha något extra när 
det gäller MODE, KVALI
TET och PERFEKT PASS
FORM, föreslå vi en mått- 
sydd kostym.

Välj själv ut tyg och modell 
- resten ordnar vi.

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Våra gamla . . . Forts, från sid. 3.

kall. Av strapatserna blev hon så sjuk 
att systern Anna måste byta av hen
ne som gälkulla för resten av som
maren.

Men fäbodlivet hade också sina 
ljusa sidor. Finn Kiste blir smått hög
tidlig i tonfallet, när hon minns hur 
man sjöng och kulade:

— Wi kuludum nidi oru budställi. 
(Wi wåm längst nid). Börti ödur bud
ställi, dar kuläd däm, ö wi swärä- 
dum. Men du skuld a trott wen i a 
sjungad börti buduma! I add rösti do. 
ö  ä skåvröd börti bjari. Oj sö fint!

Kerstin kan inte minnas någon 
orsakulla, som blåst i ko- eller bock
horn. Däremot fanns det i Slådåborg 
”je mennistja fro Rättwaik”, som 
kunde den konsten.

Skola och konfirmation

I småskolan i Hansjö gick Kerstin 
för Ida Bonander och sedan för Ida 
Larsson.

— Dar djick erfiln (örfilen) lös! 
A wa sö kwickt ed sö. ö  se skuld 
däm upp ö skämmås.

Folkskolan låg i Kyrkbyn, och där 
härskade skolläraren och organisten 
Eriksson över etthundrasjutton barn. 
Alla undervisades i en stor sal samti
digt. Hur kunde han hålla ordning 
på så många? undrar vi.

— Jo, i ska saj åv fär di. Ä wa jen 
ordning o krippuma ajti ona tidi. An 
djick mi tjäppöm jåmt i nevåm. ö  
um an ärd nögör sö täläd mi wär- 
ödra knåcköd an litä. Sö ed wa wel 
tist.

Kerstin beundrade sin lärare myc
ket, i synnerhet för att barnen fick 
sjunga så mycket i stämmor.

Tiden gick och Kerstin fick gå och 
läsa för prästen Abenius. Det var 
bara flickor i den läsgruppen, och de 
tyckte att han var så snäll. Snälla 
var läsbarnen också.

— An wa wel gåmbål. Wi tick- 
tum sind ir’n. Vi fick aldrig sjunga 
psalmer, men läste upp en psalmvers 
varje gång. (Kerstin börjar ”sven
ska”, när hon berättar om Abenius). 
Han satt med dom där händerna, 
och dom var alldeles röda. Och sen 
hade han näsduken i en hand. Så 
strök han sig på näsan. Det var 
droppar på näsan.

På vår fråga hur läsbarnen var 
klädda under konfirmationen svarar 
Kerstin:

— Ä wan’t indjön grannlåt!
Flickorna bar orsakjol med svart

ntagd en dag och grön magd en dag,

Glämi’nt åv 
gåmbelwördi!

IV

Jånä fo wi witå wen gåmbelwördi 
betided senest göndjen.

Ogum — orolig, änglig 
ol — höjd, kulle 
pallin  — stygg, bråkig 
paraktun  — stolt 
plendja  — göra ont 
pjonå  — kinka 
pjuk  — gavel, spets 
pringla — grodyngel 
rat — skräp 
reka  — skovel 
rusjla — smågnägga 
rindja — litet ämbar 
ripå — rapa 
runta — grymta
råppla  — skvallra, prata smörja
sinstö — sydligast
skw ellå  — ge eko
snosk — fnöske
snagga —  lugga
stilla — ge foder åt djur
stimba — dimma
stingel — tistel
stjer — kort och tvär
stjir — långmjölk
swepä — utväxt, knöl

Jett fint swar åm wi fendji fro 
Ånnå Grindal, sö kum tä fo pris: 25 
kr. Jen ellör göng bir-ä kånnstji du, 
sö les itta-jå sö winn!

Ernst ö Pä

*

svart blus och vit huvudduk. Pojkar
na hade sina finkläder på: svart vad
malskostym.

Den stora branden

Kerstin kommer väl ihåg den stora 
eldsvådan 1901 då stora delar av 
Kyrkbyn förstördes. Det var en so
lig och het sommardag det började. 
”Tindror” (gnistor) och rök steg upp 
mot skyn och for iväg österut. Ny
gifta Kerstin, som hade sonen Erik 
som lindebarn, kunde inte gå ner till 
kyrkbyn, men hon såg det hon kunde 
se från hemmet. Hon kan räkna upp 
de flesta av gårdarna som brann upp, 
men det är en lång historia. Många 
familjer blev hemlösa och måste ta 
in hos vänner och släktingar. Till 
Finn-gården kom ”Ånserfok”, famil
jen Hanser, med sina kritter. De fick 
bo i ”gåmbölgardn börtatill jånä”.
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FRE L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27 

©

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Harry Bomans Plåtslageri
Tel. 404 65, verkst. 415 29 

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris

beräkningar.

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik 
TgI. 500 37 - Mässbacken

för industri, bygge och jordbruk

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

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

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!

Tel. 440 01

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

Orsa
Ringcentral
A lf  Andersson

Tel. 403 55

Ljusa minnen

Till sluv ber vi Kerstin berätta 
några ljusa barndomsminnen. Jodå, 
många glada minnen har hon. Som 
när barnen var helt små. Då brukade 
”fåmo” (farmor) samla dem omkring 
sig vid brasan och berätta ”istorior”.

— Do o bird o berätta. Do wart 
ä fullt iring ’na av wi krippär. ö  do 
wa wi sö åndäktigör ö wi addum 
bara ägor o ännör.

På söndagarna skulle farmor skjut
sas till kyrkan. Kerstin fick för det 
mesta vara kusk. Trevligt, tyckte 
hon, för under gudstjänsten fick hon 
sitta på läktaren och titta på orgel- 
tramparen.

Dans till spelmännens låtar hör 
också till glada minnen.

— Wi dånsödum ajti gåmbölstu- 
gun dånä. I wa ung i, men mi skuld i 
wa. Se fick i jen att åv nögum. I 
skuld gö ö tidj penga — fär låmpöl- 
jo.

Det var alltså inte spelmännen som 
skulle ha de insamlade pengarna. 
Dessa skulle användas till fotogen i 
lamporna

Något, som de små såg fram emot, 
var fars hemkomst från slipstensfär- 
derna. Han hade varit borta i ett par 
veckor för att sälja slipstenar. Ker
stin och hennes syskon samlades för
stås omkring barnkära far för att se 
vad han hade.med sig i förningen.

Den som nu till äventyrs tror, att 
92-åriga Kerstin Lindström bara så 
att säga lever i den förflutna ”gåm- 
böitidi” tar fel. Nej, hon läser tid
ningen, hör på radio och är sålunda 
väl insatt i vad som händer både i 
hennes omgivning och ute i världen. 
Under sitt berättande kommer hon 
gång på gång tillbaka till hur annor
lunda det är att leva nu och hur bra 
man egentligen har det i dessa dagar. 
Vi, som lyssnade till henne, kunde 
hos Kerstin finna en finstämd akt
ning för människorna i hennes närhet 
som barn: mor, far och gamla far
mor. Nu är andra människor om
kring henne, och hon talar bara väl 
om dem: vänner som hälsar på, Mar
git som hjälper henne att sköta hem
met och naturligtvis hennes egna 
barn, som hon tycker är så snälla och 
vill hennes bästa.

När vi lämnade mor Kerstin för 
denna gång hälsade hon oss välkom
na åter. Har hon kanske mer att be
rätta? Hon svarade med glimten i 
ögat: — Ja, nug ska i berätta fär 
ikör sö ländje i dug saj nö wörd.

P. J.

Beckmans Tryckeri AB

Tel. 402 47

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av 

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården) 

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 

Begravningskaffe

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

★  Gynna 

A Skoltidningens 

i r  annonsörer!

A N L I T A  V V S -  
F A C K H f l  A N N E N

WESSTRÖMS
rörledn ings ab

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt
Rektorerna

Förordnandetiden för samtliga rek
torerna i kommunen utgår den 30 
juni 1969. Skolöverstyrelsen har före
slagit fortsatt förordnande i två år. 
Det är Kungl. Skolöverstyrelsen i 
Stockholm som bestämmer.

Lärarna
De ledigförklarade lärartjänsterna 

vid Orsaskolan har samtliga fått sö
kande, nämligen tjänsten i tyska och 
franska 2 st., i biologi och geografi 
3 st., och i gymnastik 7 st. Meriterna 
granskas nu av Söts meritkontor

Ventilationsanläggningen
i bespisningsköket, som aldrig funge
rat riktigt tillfredsställande, ska kom
mande sommar kompletteras, så att 
det blir ordentlig utsugning av mat
oset.

Materielupprustningen
fortsätter i skolorna. Bl.a. har nyli
gen inköpts 7 bandspelare, 4 filmpro
jektorer, 2 arbetsprojektorer och 6 
symaskiner.

Högstadieeleverna från Ore
ska få deltaga i undervisningen i Or- 
sa musikskola enligt ett avtal, som 
ingåtts mellan skolstyrelserna.

Musikskolans elever
får nu deltaga i undervisningen t.o.m. 
vårterminen det kalenderår, då de 
fyller 19 år (tidigare 17 år).

Förslag till ny matsedel
har utarbetats av en kommitté, be
stående av hushållslär. Anna Eriks
son, bespisningsförstånd. Olga Lars
son och skolstyr.led. Gudrun Eriks
son. Förslaget följer i stort S ö :s  nya 
typmatsedlar. Maten ska nu vara me
ra näringsriktig. Kostnaderna kom
mer att bli avsevärt högre än tidiga
re. Lärare, elever och bespisningsper- 
sonal har fått delta med förslag. Ele
verna har begärt, att två rätter ska 
serveras varje dag, så att eleverna 
har valmöjligheter. Praktiska och 
ekonomiska förhållanden gör detta 
omöjligt, anser skolstyrelsen. Sär
skilt innevarande läsår är svårighe
terna extra stora, då disk- och serve- 
ringskök saknas på Orsaskolan. Detta 
är också anledningen till att det vid 
denna skola nu görs försök med pap- 
perstallrikar. Det blev alldeles för 
tungt att transportera de stora mäng
derna porslin mellan skolanläggning
arna. Papperstallrikarna gillas inte

Upplaga 1.600 ex.

riktigt av eleverna. Men de ska veta, 
att porslinstallrikarna kommer till
baka. Detta läsår är ju besvärligt i 
flera avseenden på Orsaskolan, då vi 
varken har riktig matsal eller gymna
stiksal. Vi kan ändå vara glada, att 
de nya byggnaderna kommit så långt. 
I många kommuner har de mycket 
större problem.

Till revisor
för Anders Byréns samt Anna och 
Paul Rudfeldts minnesfonder hat- 
skolstyrelsen utsett sin ordf. Knut 
Edmarker.

Ingeniör Lars Blomqvist
har av fullmäktige utsetts till ny le
damot i byggnadskommittén för Or
saskolan efter avflyttade Herry Borg- 
quist.

Hj. H-n.

Ett tack
I egenskap av vår tidnings ekono

michef känner jag ett stort behov att 
till tidningens gynnare få säga ett 
varmt tack.

Sommaren 1967 såg det ganska 
mörkt ut för tidningens framtid. Den 
hade gått med förlust. Och vi frukta
de, att vi kanske skulle bli tvingade 
att lägga ned tidningen. Detta kändes 
bittert efter 37 års arbete. Skoltid
ningen är ju en unik publikation, som 
inte minst utåt gjort god reklam för 
Orsa. Inom Orsa har den varit bra 
som kontaktorgan mellan skola och 
hem.

Men vi oroade oss i onödan. Efter 
att vi i julnumret 1967 meddelat om 
förlusten under året 1966— 67, kom 
en mängd brev från läsekretsen. Alla 
hade samma huvudinnehåll: Ni får 
absolut inte sluta med skoltidningen.

Det kom inte bara brev. En sam
manslutning i Orsa täckte hela för
lusten. Och det kom ytterligare gåvor 
från flera håll, de flesta från läsare i 
andra kommuner. Många betalade in 
dubbla prenumerationsavgiften, en 
t.o.m. fyrdubbla. Jag tackar alla des
sa donatorer.

Vi höjde också annonspriserna och 
lösnummerpriset. Red. kommittén av
vaktade med spänning, hur det skul
le gå. Kanske skulle somliga sluta 
att annonsera, kanske skulle en del 
sluta att köpa tidningen efter pris
höjningarna.

Ingen part har dock svikit oss. 
Försäljningen sjönk något (c:a 100

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1969

ex.), men tycks nu vara på väg 
uppåt igen.

Så kunde vi för året 1967— 68 re
dovisa en vinst på 1.025 kr. Av dessa 
medel har 200 kr. getts till skol- 
idrottsföreningen, 200 kr. har gått 
till stipendiefonden odh 75 kr. är an
slagna till premier i musikskolan.

Vi i red. kommittén är mycket 
glada över detta. Vi vet, att det inte 
är vår förtjänst. Det är de trogna 
annonsörerna, de alltid villiga lös
nummerköparna och prenumeranter
na samt alla givare av gåvor, som 
satt tidningen på fotter igen.

Till Er alla vill jag på redaktions
kommitténs vägnar säga ett varmt 
och uppriktigt tack.

Hj. Hn.

Teckning: En stor tiger av 
Jan -E rik Rehn, åk  6

Teckning: Gösta Granholm, åk  6
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