
”På fjället i sol” . Jens, Marit och Magnus i Alperna (sid. 5). Foto: Per Lindberg. N r 1 1978 • 48:e årg.
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RESED AG BO K:

Färdmål V IETN A M  av Katrin Byréus
I gråkall julaftonsmorgon stod vi där, 

ett tiotal svenskar, och huttrade på flyg
terminalen vid Arlanda. För tre veckor 
framåt skulle vi vara i det närmaste o- 
skiljaktiga. Vårt resmål var Vietnam 
med mellanlandningar i Paris, Athen, 
Karachi och övernattning i Peking.

Julafton och juldagen tillbringades i luf
ten. Uppehållet i Peking blev för mig när
mast overkligt. Innan jag hunnit omfatta 
tanken på min närvaro i Folkrepubliken 
Kina, var vi redan på väg därifrån. Dess
förinnan hade vi dock för första gången 
utsatts för eldprovet att inta frukosten 
med pinnar, fyrkantiga, lite sträva ting
estar, betydligt mer samarbetsvilliga än 
de vi senare konfronterades med.

Annandagen. Vi tog mark i Vietnam 
kl. 13.00 och fick ett varmt välkomnande 
med blommor och pilsner av de två gui
derna från Vietnam Turist. De presen
terade förslaget till reseprogram och bad 
om våra synpunkter. Sen for vi med buss 
in till Hanoi. Redan då slogs jag av den 
aktivitet som rådde överallt. Efter vägen 
såg vi hundratals människor sysselsatta 
på risfält och grönsaksodlingar, männi
skor som byggde, snickrade, sågade, mu
rade, transporterade, hivade upp vatten 
ur brunnar, skötte boskap. Detta skulle 
bli det bestående intrycket av vår resa. 
Tusentals ivriga händer i ständigt arbete 
för att bygga upp vad världens tekniskt 
mest utvecklade krigsmaskinen försökt 
utplåna under 10 års tid. Hur mycket 
skulle vi se av krigets spår? USA har 
fällt 700 miljoner ton bomber över detta 
lilla jordbrukarland. Tusentals liter av 
avlövningsmedel och andra kemiska gifter 
har spridits över skogar och risfält. Det 
var inte utan en viss bävan vi anlände 
denna annandag drygt 214 år efter fre
den.

Efter inkvartering på hotell tillbrin
gade vi eftermiddagen och kvällen med 
att strosa runt i Hanoi och bara ta emot 
alla nya synintryck och dofter. Vid 17- 
tiden hamnade vi i rusningen, vilken för-

Ett barn och en buffel. Överallt på lands
bygden ser man samma sak: Barn, som 
vaktar bufflar, leker med bufflar, rider 
på dem, läser läxor på dem ja, t. o. m. 

sover på bufflarna.

siggår så gott som ljudlöst och utan av
gaser. Tusentals vietnameser var på väg 
hem från sina arbeten, och alla cyklade. 
De satsar på kollektivtrafiken framför 
privatbilismen och bygger ut spårvagns- 
nät, busstrafik och järnväg. När vi dris
tade oss till att berätta hur man i Sve
rige lägger ner milvis med järnväg, ska
kade guiderna på huvudet och sa: ” Omöj
ligt” . Jag suckade och tänkte: ” Om han 
ändå hade rätt” .

Det är mycket lugnt och välordnat i 
Hanoi. Kvällstid promenerade vi längs 
Sköldpaddssjön i centrala Hanoi, där det 
fortfarande kan dyka upp jättesköldpad
dor vid gynnsamma betingelser. Många 
människor är i rörelse ute på gatorna. 
Det finns inga restauranger av typ natt
klubbar, men de små teserveringarna är 
livligt besökta. De yngre promenerar el
ler träffas i parkerna och barnen leker 
tafatt vid sjöstranden.

Tisdag. Vaknar tidigt. Drar undan 
jalusierna och går ut på balkongen. En 
man är på väg uppför en stege på andra 
sidan gatan. Vad har han för ärende 
upp på taket denna morgon? Svaret up
penbarar sig snart. Morgongymnastik på 
en för ändamålet lämplig altan.

Förmiddagen tillbringar vi på Ho Chi 
Minh-mausoleet och gör ett besök i den 
förre presidentens hem- och arbetsmiljö,

som verkligen präglas av enkelhet. Men 
detta med mausoléer känns ovant och 
främmande för oss som västeuropéer. 
Det är onekligen svårt att tänka sig Olof 
Palme eller Fälldin i en motsvarande si
tuation nån gång i framtiden. Men för 
Vietnams folk har Ho Chi Minh varit 
landsfadern, den samlande kraften och 
inspirationskällan under decennier av 
motståndskamp mot utländska angripare. 
USA övertog kriget från de franska ko
lonialisterna.

På eftermiddagen fick vi besöka ett 
jordbrukskooperativ med egen skola, dag
hem och hantverk. V i hade med oss 
gåvor hemifrån, som hade skänkts av 
förskolor, skolor och privatpersoner. En 
hel del arbetsmaterial lämnade vi här till 
förskollärarna. Alla var mycket vänliga, 
och barnen gjorde små danser och sång
er för oss.

Till guidernas och de vuxnas förtjus
ning beslöt även vi att bidraga till un
derhållningen och enades snabbt om Im- 
se Vimse Spindel. Med rörelser. Gui
derna översatte visan för de storögt tit
tande barnen, och deras ögon blev knap
past mindre, när vi stora, blonda, bleka 
västerlänningar satte igång att sjunga, 
och gestikulera. Sången mottogs dock 
med varma applåder.

Kvällen ägnades åt stor cirkusföre
ställning med akrobater, clowner och 
dresserade djur.

Nästa morgon skulle vi upp tidigt och 
starta den långa resan söderut, c:a 70 
mil till Hué och Danang.

Onsdag. Vädret var grå oktober, +12°. 
I Hanoi hade vi sett få eller inga spår 
av kriget. Tidigare hade alla trottoarer 
skyddsgropar i form av cementrör med 
lock, som var nedsänkta i marken. Nu 
var dessa igenfyllda. Byggnader, vägar 
och broar var reparerade eller höll på att 
byggas upp igen. Men så snart vi lämnat 
Hanoi, kantades vägarna av bombkrat- 
rar. Det finns miljoner sådana sår i Viet
nam. Fortfarande sker olyckor på risfäl
ten med bomber som inte exploderat ti-

Vi utför. . .
VÄRME-, OLJE- och SAN1TETS-
INSTALLATIONER
EKONOMITRIMNINGAR

Nilsons Rör AB ■ Orsa
Tel. 400 35, 423 17

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21
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Vietnam har stora naturrikedomar: mineraler3 olja3 värdefulla träslag m. m.

digare. Avslitna fotter eller händer blir 
resultatet.

Vi färdades nu längs Riksväg 1 och 
fick tillfälle att se alla skiftande natur-' 
typer. Vietnam är ett land med stora 
slätter, höga berg och djupa djungler. 
Landet har stora naturrikedomar, mi
neraler och olja. På väldiga områden 
odlas ris, gummiträd, kaffe, te, bomull 
och sockerrör. I skogen finns värdefulla 
träslag. Sen den 30 april 1975 bestäm
mer vietnameserna själva över sina na
turtillgångar. Ho Chi Minh myntade ut
trycket ” Ingenting är värdefullare än fri
het och oberoende” , Men priset de fick 
betala blev högt. Överallt vi kom, ville 
människor framföra sitt tack till det sven
ska folket och den svenska regeringen för 
det stöd vi gett dom under kriget.

Torsdag. Det blev varmare ju längre 
söderut vi kom och framåt eftermidda
gen blev det tillfälle till resans enda 
bad. En lång vit sandstrand (vilken 
dröm för västtyska hotellmagnater), 
tom sånär som på snäckor och eviga 
bränningar.

Vi anlände till Hué, den gamla kej
sarstaden, på kvällen. Palmerna avteck
nade sig mot himlen. Luften var ljum
men, och cikador och grodor slogs om 
ljudutrymmet i den för övrigt stilla 
skymningen.

På hemvägen gjorde några små flickor

tecken till oss att komma. De hoppade 
rep. Den ena flickan räckte fram repet 
mot min kamrat, men när hon försökte 
tä det, ryckte flickan undan det. Efter 
ett tag lyckades vi förstå varandra med 
det internationella kroppsspråket. Den 
vietnamesiska flickan ville hoppa par med 
oss. Så var missförstånden uppklarade, 
och ett ivrigt hoppande utbröt. Alla hop
pade med alla.

Fredag. Vi fick besöka många histo
riska platser under vår resa; kejserliga 
mausoleer, tempel och pagoder. Av re- 
ligionsutövarna i Vietnam är 70 %  fcudd- 
hister. De buddhistiska templen har 
under kriget använts mycket till sam
lingslokaler och skyddsrum. Buddhister- 
na deltog hela tiden aktivt i motstånds- 
kampen med fredliga demonstrationer, 
namninsamlingar och opinionsbildning. 
Vi minns från T V  den buddhistiske 
munken, som offrade sig i protest med 
självbränning 1963.

Ifrån de allvist leende Buddhorna i 
bergen for vi ner till muséet för USA:s 
krigsförbrytelser i Vietnam. Här finns 
konkretiseringen av de omständigheter, 
som ofta gör vetenskap till galenskap. 
Intelligenta forskare som använder sina 
resurser till att framställa ondskan själv 
i form av datastyrda bombplan, anti- 
personella bomber (kulsplitterbomber 
med kulor av plast, ty dessa går inte att

upptäcka med röntgen), bomber i förm 
av frukter eller löv som sprängs, när nå
gon plockar dem, napalmbomber, gifter 
tortyrmetoder osv.

” Hur har människorna härdat ut?” 
tänker jag mer än en gång. Och de är 
inte hatiska. Det är inte det amerikanska 
folket som har angripit oss, säger de. 
Det är de ekonomiska, politiska och mi
litära makthavarna i USA, som bär an
svar för kriget. Och det är också från 
dom man väntar det utlovade krigsskade
ståndet, som stadgades i Parisavtalet.

Lördag. Nyårsafton för oss. Det viet
namesiska nyåret, TET, infaller i slutet 
av januari och firas med en veckolång 
festlighet. Människorna går ut och pyn
tar de anhörigas gravar, tänder fyrver
kerier, har idrottstävlingar och lagkam
per. Barnen får presenter och ingen so
ver på nätterna.

Vi hade vid det här laget blivit rätt 
skickliga i pinnhantering, och gafflar och 
knivar kändes rätt ovana i handen. Med 
förstulna sidoblickar hade vi på ett tidigt 
stadium studerat vietnamesernas teknik. 
Lättade upptäckte vi att de faktiskt lyfter 
koppen nära munnen, när födan har en 
extra kinkig konsistens.

Hotellet gjorde sitt bästa för att ordna 
nyårsfirande för oss. En orkester spelade3 
och vi dansade jenka inför snurrande 
TV-kameror. Klockan 23 avbrändes ett 
stort fyrverkeri, och en i gruppen som 
låg febersjuk på rummet, kämpade med 
några skräckfyllda sekunder, innan hon 
pustade ut: Nej, inget bombangrepp,
bara nyårsfirande!

Här nere i det gamla Sydvietnam syns 
spåren av utländskt inflytande. En halv 
miljon amerikanska soldater har lämnat 
efter sig: tiotusentals prostituerade, fa- 
derlösa barn samt en ymnig svarta börs- 
och narkotikahandel. Nu arbetar man 
med att yrkesutbilda de f.d. prostitue
rade och rehabilitera narkomanerna. Det 
är ett drygt arbete, men i Danang med 
tidigare 22.000 prostituerade har man 
rehabiliterat 16.000 sen freden — 75.

Vietnam har rika kulturtraditioner. 
Konst, musik, teater och littertaur, spe
ciellt poesi är levande kulturinslag i Viet
nam. Mot den dekadenta amerikanska 
Coc.a-cola-” kulturen” 3 som under kriget 

Forts, å sid. 14.

Nu kommer solen!
Då behövs s o l g l a s ö g o n
med polariod eller optiska glas.

(Vieli. "(jhödnj, cAr3
Tel. 400 90
Av socialstyrelsen leg. optiker

PÅIBANKEN
DALARNA
—  H EM M ABAN KEN

I D a la r n a  -  F ö r  D a la r n a !
ORSA tel 402 66. Exp-tider månd-fred 9.30— 15.00, to rsd även 15.00— 18.00

LÄNS
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Orsa vuxengymnasium
planerar följande utbildningar med början den 18 augusti 1978.

Grundskolkurser i alla ämnen fö r slutbetyg i åk 9 .......................  1— 2 år
Social linje, ämnesvis eller hel examen ........................................  2 år
Ekonomisk linje, ämnesvis e ller hel examen ................................  2 år
Konsumtionslinje, 2-årig, hel examen gren hem vård...................  1 år
(Du läser in hela kursen på ett år) gren textil ................................ 1 år
Kontorsteknisk utbildning ......................................................................  1 år
Textilkurs vävning ..................................................   1 termin
Textiikurs sömnad ..................................................................................... 1 termin
Kurs för läkarsekreterare .................................................................   1 år
Kurs för Barnskötare och dagbarnvårdare ....................................  1 termin
Kurs för Vårdbiträden med yrkeserfarenhet ................................  10 veckor
Grundskolkurser fö r rörelsehindrade samt syn- o hörselskadade 2 år
Social linje fö r rörelsehindrade samt syn- o hörselskadade . . 2 år

Orsa gymnasieskola
Platser kan finnas kvar i de utbildningar som börjar hösten 1978.

Verkstadsm ekanisk u tb ild n in g ............................................................  2 år
Fordonsmekanisk u tb ild n in g ................................................................  2 år
Hemteknisk kurs, textil v a r i a n t ........................................................ 1 år
Hemteknisk kurs, a l lm ä n ...........................................    1 termin

övriga upplysningar
Samtliga utbildningar har fria läroböcker. Fri skollunch. Statliga studiemedel kan 
sökas. Vid utbildningsbidrag kontakta AM S. Vuxenstudiestöd skall sökas före den 
15 maj.

Ansökan skall vara skolan tillhanda enligt följande:

Vuxenutbildningen sökes före den 8 maj av de som ämnar söka studiestöd. I övrigt 
tar vi emot kursdeltagare så länge plats finns på kursen.

Gymnasieskolan skall sökas på blankett f v b  till Intagningsnämnden.

Vår exp står till tjänst med råd, upplysningar, prospekt, schema, ansökningshand
lingar o s v .  Ring oss på tfn 0250/402 72, 404 60 eller besök oss.

ORSA VUXENGYMNASIUM ORSA GYMNASIESKOLA

4



ORSA SKOLTIDNING

Marmottaloppet i Ronzone
Med orsaungdomar i italienska skidspår av Per Lindberg

Tommy Limby har försvarat Orsas 
färger med framgång i Lahtis, och han 
kommer säkert att få efterföljare, ty det 
har i år varit en väldig aktivitet på ung
domssidan. En stor grupp ungdomar har 
tränat regelbundet flera gånger i veckan 
alltsedan tidigt i höstas. Resultaten har 
redan börjat visa sig genom framgångar 
i olika tävlingar och t.o.m. i Italien har 
det skördats lagrar. Det kom nämligen 
en inbjudan till Orsa IF att tre ungdo
mar i åldern 8— 13 år med ledare var 
välkomna ned att deltaga i Marmotta
loppet i Ranzone —  en plats på tusen 
meters höjd i de italienska alperna (inte 
så långt från i Stenmarksammanhang 
välkända Madonna di Campiglio). Flyg
bolaget Alitalia samt ett förlag i Milano 
(utgivare bl. a. av Kalle Anka) stod för 
kostnaderna.

Truppen kom att bestå av Magnus Ca
rls 8 år, Marit Lindberg 11 år och Jens 
Gunnars 12 år. Som ledare medföljde un
dertecknad, och dessutom följde Magnus5 
pappa, Olle Caris, med. Det blev ett stort 
äventyr för hela truppen, och här följer 
en kort redogörelse för vad vi fick vara 
med om.

Torsdag 2/2. Avfärd i ottan från Orsa 
med välfyllda skidfodral, fullpackad vall
box och spända förväntningar. Det visa
de sig bli en mycket lång dag. Avfärden 
från Arlanda försenades flera timmar p. 
g. a. bränsleläckage, och det var sena 
kvällen, när vi landade i Milano. Där 
stod en liten italienare med en på eng
elska textad lapp i handen och log emot 
oss. Texten omtalade att han skulle köra 
oss till Ronzonej och att det skulle ta 6 
timmar!

Det blev fler timmar, ty dimman låg 
tät som filmjölk över slättlandet, och vi 
kröp fram i snigelfart. I mörkret och 
dimman passerade vi Bergamo, Brescia 
och Verona. Där nådde vi Alpernas ut- 
löpare och då lättade dimman.
Vår chaufför pustade ut och trampade 
gasen i botten, men det dröjde inte länge 
innan nästa hinder dök upp —  det blev

Känd figur som påhejare.

vinter med snö och is på vägen. Halk- 
körning var tydligen en nyhet för vår 
italienare, så det blev snigelfart igen. 
På krokiga alpvägar nådde vi äntligen 
Ronzone —  klockan tre på morgonen. 
Då visade det sig, att vår chaufför tappat 
lappen med namnet på vårt hotell. Efter 
en timmes irrande i ett mörklagt Ron
zone hamnade vi äntligen på rätt ställe
—  och mellan efterlängtade lakan!

Fredag 3/2. När vi vaknade skymtade
solbelysta alptoppar mellan jalusispjälor- 
na. Härligt! Raskt ut på promenad. Vi 
sprang rakt i armarna på Claudio Batisti
—  låter som en bandit, men han var 
borgmästare i byn. Han hälsade oss väl
komna på god tyska och överhopade oss 
med broschyrer och reklam-märken. Han 
myste ikapp med solen, och vi mådde 
som prinsar förståss! Det var annat än 
det grådaskiga vädret i Sverige. Hurra! 
Dagen kom att bestå av en biltur upp till 
ett alppass med fin utsikt och en skidtur. 
På kvällen besökte vi en italiensk familj 
i en grannby. Sonen i huset är skidlärare 
och kommer till Orsa på svarsbesök med 
fyra italienska ungdomar. Det bjöds på 
vin och kakor, och våra små skidåkare 
fick till sin förskräckelse varm mjölk!

Lördag 4/2. Dagens program var späc
kat. Det började med en biltur på sling

rande alpvägar upp till en topp vid 
namn Penegal med storslagen utsikt åt 
alla håll. V i hissnade förståss, och för
brukade några meter film innan vi med 
alptoppar och tvärstup fladdrande på 
näthinnan for tillbaka till hotellet. På 
eftermiddagen blev det en lång rundtur 
i Val de Non —  den dalgång där bl. a. 
Ronzone ligger. Vi fick se en hel del 
märkvärdigheter, bl. a. en av Europas 
högsta dammar (150 meter hög). I da
len odlas mycket äpplen och vin. Snön 
låg dock vid vårt besök meterdjup. Tu
rens final blev en flera km lång färd in 
i en trång klyfta med flera 100 meter 
höga väggar. Långt därinne låg en be
römd kyrka (S. Romedio), vilken vi stu
derade. Dessutom blev.-vi av en präst 
bjudna på det vin, som tillverkades på 
platsen.

Söndag 5/2. Den stora tävlingsdagen! 
Vi hade naturligtvis funderat litet över 
hur våra ungdomar skulle klara sig i 
konkurrensen. Vi fick höra, att ungdo
mar frän Sovjet, Tjeckoslovakien, Bel
gien, Frankrike och Schweiz skulle del
taga och var nästan lite nervösa på sön
dag morgon. Vi vallade förståss efter 
konstens alla regler, vilket inte var spe
ciellt svårt, eftersom det var — 10° på 
morgonen och således ett prima kallföre. 
Det flaggades för fullt i byn, och mycket 
folk var i farten, men märkligt nog såg 
vi inte särskilt många skidåkare, när vi 
i god tid kom: till startplatsen.

På tävlingar hemma i Dalom är ju  
horder av skidlöpare och föräldrar i far
ten med att gnida ut valla och att prova 
glid timmar i förväg. V i började repa 
mod och kände oss som ” stjärnor” , dar 
vi prövade glidet i våra rödvita dräkter. 
Så småningom dök dock medtävlare upp 
— sammanlagt omkring 400 st! Starten 

skedde i två omgångar på ett smalt slut
tande fält. Först släppte man iväg de 
äldre pojkarna (bl. a. Jens), vilka skulle 
åka två varv (= 8  km) och därefter alla 
övriga (cirka 250 st!), vilka åkte endast 
ett varv.

Vi har Zanussi! Det tjänar du på!
T V Ä T T  • DISK • KYL . FRYS — EL-SPISAR, egen service

Järnbirger AB
Tel. 409 00
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Start, modell Vasaloppet.

Det var en trängsel av Vasaloppsfor- 
mat, ty startfältet smalnade mycket raskt 
av och blev till två spår! Våra åkare 
fick dock starta i främsta ledet och kom 
därför iväg fint. Det var en festlig start! 
Förre skidstjärnan Franco Nones ledde 
stassen, och Långben och Musse Pigg i 
jätteformat var med och skojade! Det 
var litet av karneval över det hela. Ja, 
som ni kanske läst i Dalapresssn käm
pade orsaungdomarna fint —  pojkarna 
vann varsin klass och Marit kom 3:a.

Efter tävlingen följde parad genom 
byn med biåsorkester i täten och alla 
400 barnen efter —  och i täten gick 
alla segrare med kransar om halsarna 
(Marit som blev 3:a fick också en krans 
—  är man gäst så är man!) Gissa om 
masarna och kullan myste! Tåget gick 
genom byn fram till kyrkplatsen, där

prisutdelning skedde på en estrad. Po
kaler och medaljer delades ut —  ja, Jens 
fick t.o.m. en slalomdress! Från estraden 
passade vi på att tacka för oss och häl
sade de italienska ungdomarna välkom
na till Orsa. 4 st. pris-resor till Sverige 
delades nämligen ut!

När detta går i tryck är Sverige-visi- 
ten redan avklarad. De har —  får vi 
hoppas —  njutit av vårt vackra Orsa. 
V i har inga alper, men här är lika vac
kert på sitt sätt. De har också deltagit 
i Kalle Ankas längdcup-final i Rättvik 
och förmodligen märkt, att svenska ung
domar åker fort. De har blivit många er
farenheter rikare och åkt åter till Italien 
med några trevliga minnen samt fina po
kaler i bagaget —  ty de har ju varit vå
ra ärade gäster!

Per Lindberg.

Slipstensloppet 1978
Det 47 :e Slipstensloppet gick av sta

peln i Kallmora fredagen den 24 febru
ari. Termometern visade 10 minusgrader, 
och det snöade friskt. 45 elever i klasser
na 1— 6 ställde upp och tävlade, och 
målområdet var som vanligt fyllt av för
äldrar och andra skidentusiaster. Loppet 
klarades av utan missöden. Så småning
om slogs dörrarna till 3— 4:ans klassrum 
upp, och därinne väntade ett rikt dukat
prisbord. Alla tävlande fick pris. Här
följer de bästa resultaten.
Pojkar 750 m.
1. Anders Grop 3.45
2. Tomas Enochsson 3.48
2. Mats Öberg 3.48

Pojkar 1,5 km.
1. Magnus Fläck 8.17
2. Johan Borg 8.50
3. Roger Wallberg 9.25

Pojkar 2,5 km.
1. Mikael Olsson 14.18
2. Stellan Tegnér 16.3j

Flickor 750 m.
1. Anneli Borg 3.5'i
2. Marie Gilljam 4.19
3. Christina Larsson 4.31
Flickor 1,5 km.
1. Lillan Lovar 9.06
2. Theres Larsson 9.10
3. Åsa Jonsson 11.12
Flickor 2,5 km.
1. Maria Fläck 11.13
2. Madelen Hansson 12.19
3. Katarina Johansson 13.47

Grattis
Tommy!

Förstasidesbilden till Orsa Skoltidning 
nr 1 1965 visar tre unga skidåkare: 
” Orsapojkarna Rolf Orsén, Tommy Lim- 
bv och Lars Arne Bölling, som vann SM 
i stafett för juniorer 1965.”

Det var då det, för tretton år sedan. 
Den 23 febr. i år körde Tommy i ett 
annat stafettlag tillsammans med Sven- 
Åke Lundbäck, Christer Johansson och 
Thomas Magnusson ( tidigare Orsa),
Det gällde VM-stafetten i Lahtis, och 
Tommy klarade hedersamt tredje sträc
kan. Det blev guld!

Någon har satt upp en extraskylt vid 
vägen mot Stackmora. Där står: ” VM - 
guld till byn. Grattis Tommy!”

6
Foto: Lars-Erik Klackars

Vi på Skoltidningen instämmer: 
GRATTIS TOM M Y!
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Intervju med 
Ann Beskow av J.B.

Senaste tillskottet i skolstyrelsen heter 
Ann Beskow, som efterträder Sven Erik 
Green (s), som på grund av tidsbrist 
avsagt sig sin plats. Ann är suppleant 
men får ändå fullt upp att göra den när
maste tiden eller åtminstone s& länge 
som ordinarie, Rolf Davidsson, är utom
lands.

Till Ann ställde jag följande frågor: 
Vad vet du om skolan?
Var får du information om skolan? 
Hur tycker du skolan verkar i dag? 
Hur vill du som socialdemokrat ha 
skolan ?
Här följer hennes tankegångar kring 
dessa frågeställningar:
Information försöker jag skaffa genom 

att närhelst jag kommer åt tala med e- 
lever och skolpersonal om skolan. Jag 
försöker läsa så mycket som möjligt om 
skolan och vill också besöka skolan och 
då gärna komma i kontakt med olika 
skolor och alla stadier. Under de senaste 
veckorna har jag varit en dag i Diger
bergets skola och en dag i Hansjö skola 
och som flera gånger förr, märkte jag, 
att om man kommer till skolan, ger det 
mycket mer kunskap än prat och böcker.

Som socialdemokrat vill jag att barnen 
i skolan skall uppmuntras till solidaritet 
och gemenskap. Man kan också kalla det 
hjälpsamhet gentemot varandra och re
spekt för andra människor, antingen de 
är duktiga eller inte. Jag vill också att 
barnen skall känna lust för kunskap och 
att de skall lära sig ta ansvar för vad de 
lär sig. Skall man nå det, kan man inte 
ha några betyg kvar. De måste givetvis 
bort! Men det är inte så lätt, att det 
räcker med att ta bort betygen. Man 
måste också ha en skola, där undervis
ningen, ja, all kontakt mellan barnen 
och de vuxna går ut på att den vuxne 
fungerar som en handledare och barnen 
mycket mer än vad som är vanligt i dag 
gemensamt bestämmer vad de skall lära 
sig och hur. Först då kan de känna an
svar för sitt eget arbete i skolan. Sedan 
får det inte finnas några tävlingsmo- 
ment i skolarbetet —• för så länge det 
finns, förlorar man på att hjälpa sin

\
Ann Beskow

kamrat. Och så får vi inte glömma, att 
läraren i sin roll som handledare till 
barnen skall förmedla ett visst mått bas
kunskaper.

Jag gläder mej åt, att vi skall få en 
skolpsykolog. Jag hoppas att han eller 
hon inte kommer att sitta på sin expedi
tion och göra undersökningar och skriva 
maskin mer än nödvändigt, utan i stället 
så mycket som möjligt går ut i alla sko
lorna och lär dem som jobbar där (barn 
och vuxna) och på så sätt skapar förut
sättningar för att kunna bidra till att 
skapa ett bättre klimat i skolan. J.B.

Julpristävlan
vållade denna gång mer huvudbry än 

vanligt, om man nu ska döma efter an
talet insända lösningar —  ett 60-tal, var
av dussinet från platser utom Dalarna. 
Men dömer man efter antalet rätta lös
ningar på rebusen, var inte huvudbrvet 
alltför stort.' Så här skulle lösningen va
ra: ” Hur glada ska inte de skoltrötta 
bland eleverna bli då SIA kommer. SIA 
är ju som alla vet en förkortning av sko
lans inre arbete.”

Pristagare blev: 1) Ellen Hansson.
Stackmora, 2) Carl-Erik Wohlmer, Orsa, 
3) Ingela Hedberg, Mora, 4) Maj Os
carsson, Gävle, 5) Gustav Sundberg, 
Heden.

A  /!

BENGTSSONS

Tel. 418 40

ALLT I BINDERI

BENGTSSONS
BEGRAVNINGS
BYRÅ

God och 
värdig service

Tel. 418 40

Orsa Antik
— Hans Rabenius —

Tel. 511 00, säkrast efter kl 17.oo

Mynt, Antikviteter, Sterbhus 
Auktionsuppdrag emottages

Välkommen till Er

närbutik!
Fri hemkörning!

Mässbackens
Handel
Tel. 500 42

Levi’s,
Lois,
Chad och 
Boomerang
är namnen på vårens 
MODE-JEANS. Dom finns i många 
läckra vårfärger i både smal- och 
bredgårig manchester och i flera 
modeller.

N aturlig tv is finns även det senaste 
nytt av m odeller i blå denim-Jeans

Vi kan erbjuda blå denim, 
s. k. arbetsjeans, i storle
karna C46-58, C96-104 och 
D96-116 fö r 5 9 :  5 0 .

När det gäller kläder —  gör som 
så många andra —  gå till affären 
med

URVAL —  KVALITÉ —  SERVICE

Tel. 40005
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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Även i vår ekiperar 
Ni era barn i

Barngarderoben
Tel. 402 19

Till Eder tjänst i Holen! 

Fri hemkörning!

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02

&
ORSA KÄTTING

Telefon 420 20 
ORSA

Nya vårmodet just 
inkommet. . .
Stor sortering i klänningar, kjolar 
och blusar. Billiga strumpbyxor.

DAHLS EFTR.
Tel. 401 91

Köp påskens blommor från

Levenius
Blommor från egna odlingar. interflora

Tel. 400 92, Orsa

Nya jeans . . .
Lee och Silverdollar
Manchester och denim

Det finns Lee-jeans för ”killar” 
också!

Välj kvalité när Du köper hem
slöjd och presenter. Gå till

Nu även skjortlinne, tråd och 
magdgarn t ill O rsa-dräkten.

Järnvägsgatan 15, tel. 413 32

Ring 
416 30

fö r  b a r n -  och f a m i l j e -  
f o t o g  raf e r i n g e n

Serier i färg eller svartvitt.

Tips, Tobak, Tidningar, 
Fenninglotter

Hoffmanns foto
Järnvägsgatan 11, Orsa.

T e l. 0 2 5 0 /4 1 6  30

Butiken med det stora sortimentet

Orsas
billigaste bensin?
Alltid ett fint köp att köra till Fina

Frick & Bergman
Tel. 406 96

Närbutik som är öppen när andra 
har s tä n g t. . .

Fullständig b il
verkstad • A llt 
inom däckservice 
Tvättmaskin som 
tvättar, vaxar 
och to rkar bilen

Diskussionscirklar 
om skolan av Johan Berlekom

Sedan något år tillbaka pågår i Orsa 
studiecirklar i pedagogik. Deltagarna 
har varit lärare och förskollärare och vi 
hoppas att intresset för dessa studier ock
så sprids till andra grupper med intresse 
för skolan av i dag som t.ex. föräldrar, 
annan skolpersonal än lärare, kommu
nalpolitiker m.fl.

Cirklarna har fungerat dels som en 
slags samtalsgrupp där vi tagit upp all
mänskliga spörsmål, dels har vi diskute
rat kring pedagogiska böcker och skolan 
i dag. Hittills har det mest varit prat- 
och diskussionsgrupper. Men nu till vå
ren är avsikten att mera gå från ord till 
handling: mindre diskussion, mer prak
tisk tillämpning med t.ex. drama och rö
relseövningar och även rollspel kring si
tuationer i det dagliga skolarbetet. Vik
tigare är, att arbetet med den nya pe
dagogiken inte stannar inom cirkeln, u- 
tan att vi kan använda våra resultat och 
diskussioner i skolan.

För alla, som känner att skolan inte 
fungerar som den skall just nu, kan det 
säkert vara av intresse att gå med i den
na cirkel (ett femtontal personer är just 
nu med och indelade i mindre grupper). 
Arbetet i denna utgår framförallt från 
deltagarnas behov och önskningar och 
vill söka okonventionella lösningar på 
problemen i dagens skola och finna upp
slag till en umgängeston i skolan (och 
även förskolan).

Här nedan följer en litteraturlista som 
innehåller dels sådana böcker som tagits 
upp i cirkeln och dels sådana som är på 
gång:
Sven Björklund —  Kristin Lind: Man 
ska inte bara säga’t5 man ska göra’t ock
så.
Schyl —• Bjurman/Strömberg —  Lind: 
Dialogpedagogik.
John Holt: Den lågpresterande skolan. 
Orrstadius/Wallentin: Den goda skolan 
—  varför inte?
Rita Liljeström: Våra barn och andras 
ungar.
Torbjörn Stockfelt: Leva —- Lära —  Le
va.
Tidskriften K RU T

Välkommen in i cirkelarbetet!
Johan Berlekom

Vår skolgård
Jag tycker vår skolgård är tråkig. Ba

ra för att man inte har något att göra. 
Jag önskar, att vi kunde få en klätter- 
ställning eller något annat.

Patrik Jonsson, åk 3
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Hejsan!
Det är ordföranden i Orsaskolans e- 

levråd som skriver. Jag tänkte berätta 
lite för er vilka vi i styrelsen är och vad 
vi har för planer det här året.

Den 31:a januari hade vi ett årsmöte 
tillsammans med alla klassrepresentan
ter (2 st från varje klass).

Vi i styrelsen som arbetat under 1977 
hade gjort upp några förslag på en ny 
styrelse. Endast 2 av oss kunde sitta kvar 
i den nya.

Så här kommer vår styrelse att se ut 
under 1978:

Ordf. Maria Jonasson 8 B
V. ordf. Lena Hedberg 7 A
Sekr. Lena Mohlin 8 A
V. sekr. Carina Stais 7 C
Kassör Robert Jonsson 8 A
V.kassör Tomas Hansson 7 A
Ledamot Anders Jobs 7 D

Efter årsmötet har vi hunnit ha 2 st. 
styrelsesammanträden. Vi har då disku
terat vad vi ska göra under året.

Bl.a. har vi tänkt ha Operation Dags
verke till våren.

Det är en dag då eleverna går ut och 
arbetar och tjänar pengar.

Dom kan t.ex. hjälpa gamla med 
städning, vara barnvakt, hjälpa till hem
ma och stå i kiosk. För det ska dom få 
ihop en liten slant som vi sedan lägger 
i en gemensam kassa.

Vad dom pengarna ska gå till är inte 
riktigt bestämt, men dom flesta elever 
vill att de blir en början till en ungdoms
gård. Och det ska vi försöka ordna på 
bästa sätt. V i har bl.a. bildat en ung- 
domsgårdskommitté.

En av våra andra planer är att vi ska 
ta en brandman till skolan.

Han ska få visa och lära oss hur man 
tar sig ut ur skolan ifall det börjar brin
na.

Vi vill det därför att en del fönster in
te går att öppna och att man kanske kan 
undvika alltför stor panik ifall det skulle 
hända. Eleverna skulle också känna sig 
tryggare.

Ja, det var lite om styrelsen och våra 
planer. Vi kommer att skriva mer sedan 
om hur det går.

Tack för den här gången!
Maria

PÅSKEN
Nu när påsken är kommen igen, och 

våren snart är här.
Små, små fågel-ungax tittar ut, och 

mamman ger dem mat.
Tussilago slår ut först, blåsippor och 

vitsippor kommer näst.
Anna Jobs, åk 3

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62

M O R A ,  tel. 100 00

VI HAR JOLLE
—  Den riktiga seglarstöveln från Finland ■— -

Finnpers Skoaffär

Boutique
Margre

Ungt och smart mode 
för alla åldrar.

Järnvägsgatan 27 
Tel. 418 46

Välsorterad
närhetsbutik!

Stackmora Handel
Tel. 403 22

Begravningsbyrån i ORSA
L e v e n i u s  B l o m m o r

— ombesörjer allt i branschen —  
G RAVVÅRDAR och BOUPPTECKNINGAR  

Tel. affären 400 92, bostad 413 21

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

Sl’llAi\GS FÄlMiX f -
Orsa, tel. 403 40

Orsa Sparköp 

2
LÅGPRISBUTIKER

med förstklassiga varor

r u u in u jl I FRAM
TIDENS TV!
□  Kallt chassi ger längre livslängd och 

bättre driftsäkerhet.
□  Fjärrkontroll Telecontrol 1600 med 

elektronisk programsokning, fjärr- 
manovrering av idealbildsinställning 
och programmerbart digitalur fö r
utom alla övriga funktioner fö r bild- 
och ljudinställningar.

□  Förberedd för framtida bildskärms- • 
inkopplingar t.ex. text-TV.

Piano-Nisse 
Musik

Radio ■ T V

Tel. 406 04
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Människor jag mött.
3 .  N ä r  B l a d e n  s k ö t  B r a n d e l l s  katt. av Hj. H—n.

Brandell i Mickelvål hade en katt, 
som han var mycket fäst vid. Den var 
gulaktig till färgen, och den hette ” Rä
ven” .

Hos Bladens i granngården hade man 
en dag sysslat med slakt. Som brukligt 
var hade en del slaktavfall grävts ned 
i gödselstacken. Någon natt senare hade 
en räv spårat upp den goda maten i 
stacken och där fått sig ett skrovmål. 
Dagen efter upptäckte Bladén, vad som 
hänt. Han var säker på att räven skulle 
återkomma nästa natt. Och då skulle 
han minsann knäppa honom. Han för
beredde sig noga. Han gjorde hål i dyng- 
gluggen för bösspipan och satte en stol 
på plats.

Så kom kvällen. När Bladén gett häs
ten nattfodret, gick han till ladugården 
och satte sig att vänta på räven. Det var 
fullmåne och nyfallen snö, så det skulle 
inte bli någon svårighet att se räven, 
när den kom. Men det kom ingen räv. 
Timmarna gick sakta, och Bladén tänkte

nog mer än en gång på den ljuvliga 
sängen inne i stugan. Skulle han ge 
upp? Nej, absolut inte. Räven skulle 
nog komma, när han blev tillräckligt 
hungrig. Hur det nu var, började Bla
den nicka till. och snart somnade han.

Då han vaknade, såg han ut genom 
titthålet. Och då blev det fart. Räven 
stod ju därute. Trodde Bladén! Månen 
hade gått i moln, så jägaren såg inte så 
tydligt som förut. Men han hade inte 
en tanke på att det kunde vara något 
annat djur. Inte hade han väl tid att 
titta så noga heller. Han siktade och 
tryckte av. Räven sjönk ihop och dog 
genast. Korna blev skrämda av skottet 
och började böla i sina bås.-

Bladén skyndade ut för att hämta sitt 
jaktbyte. Men när han väl kommit upp 
på gödselstacken, fick han en verklig 
chock, så att han ” både svettades och 
frös” . Den skjutna räven befanns näm
ligen vara ” Räven” , Brandells älskade

katt. Bladén var i början villrådig, hur 
han skulle göra. Snart stod det klart för 
honom, att det inte fanns mycket att 
välja på. Han gick efter nödiga redskap 
och skyndade sig att gräva ner katten 
djupt i gödselstacken. Och så gällde det 
att hålla tyst.

De närmaste dagarna gick Brandell 
i gårdarna och frågade, om någon sett 
hans katt. Men den var spårlöst försvun
nen.

Det blev vår, och det blev sommar. 
Frampå hösten gjorde Bladén en av sitt 
livs dumheter. Han talade om för en god 
vän, hur det gick till, när Brandells Rä
ven försvann. Jag antar att det var mot 
tystnadslöfte. Men det skulle Bladén ald
rig ha gjort. Det dröjde inte länge, förr
än vi alla grannar fick höra historien. 
Slutligen fick också Brandell veta.

Jag undrar, vad de två karlarna sa till 
varandra, när de träffades efter detta.

Hj. H— n.

------ OK ORSA ..................................................................

I mitten av mars inviger OK  
sin nya toppmoderna

Bilvårdsanläggning
Genom vår nya, toppmoderna bilvårdsan
läggning har vi möjligheter att erbjuda 
fu llservice av bästa OK-kvalitet.

Dessutom kan vi erbjuda ett brett sortiment 
av såväl tillbehör, fritidsartik lar, reservde
lar m m m m m m

*  snabbtankspumpar
Varje pump är utrustad med oktanväljare

•  lågprispumpar
Sedelautomat med 8 öre lägre bensinpris 
än ordinarie snabbtankspriser

•  Gör-det-själv-platser
Här finns plats fö r Dig som vill meka 
själv. Vanliga verktyg kan Du få hyra.

•  biltvättmaskin
Datastyrd med 4 olika tvättprogram

•  tillbehörsbutik
med hela OK:s breda sortiment av b il
tillbehör, reservdelar, fritidsa rtik la r m m

•  OK-verkstad
Med välutbildad personal som klarar de 
jobb som Du inte klarar själv

Se
kommande 
annonser 
i orts
pressen

Dala-Gävleborg
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f>rA'M f S Jjjööna
k  '-i GLAD PÅSK

Teckning: överst - Per-Anders Bloom, åk 4 underst - Camilla Sundell, åk 4b

Teckning: 
Italien-resan

På en torsdag åkte jag och några an
dra till Italien. Först klockan 7 på mor
gonen åkte vi upp till Per Lindberg. Sen 
åkte vi till Arlanda, därifrån flög vi och 
mellan-landade i Köpenhamn. Sen flög 
vi igen till Milano. Därifrån skulle vi 
åka trettiofem mil, innan vi kom fram till 
Ronzone. Nästa dag gick vi ut och gick.

Klockan halv-ett åt vi. Sen gick vi 
ner till skidspåret, där vi skulle tävla. 
Det spåret trodde jag inte, att jag skulle 
orka. Nästa dag fick. vi skjuts upp till 
ett jätte-stort berg. Sen, på övermorgo
nen skulle vi tävla. Det spåret ska jag 
aldrig åka mer. Men det gick ju bra 
för mig. Jag vann i tnin grupp. När jag 
gick över mål-linjen, så fick jag en la
gerkrans över halsen. Jag var så trött, 
så trött, så att jag trodde att jag skulle 
dö. På pris-utdelningen så fick jag en 
stor pokal, en guld-medalj, en vadd-jac
ka, en Kalle Anka mössa och en Kalle 
Anka jacka. När jag stod uppe på pris
pallen, så var de där priserna så tunga, 
så tunga, att jag nästan tappade dem. 
Klockan halv-sex skulle vi åka till Mi
lano, där skulle vi bo på ett hotell. Nästa 
dag åkte vi till flygplatsen i Milano, sen 
flög vi till Arlanda. Sen åkte vi hem.

Magnus Caris åk 2

Skidtävlingen
Det var söndag och vi skulle på skid

tävling i Särna. Jag gick upp tidigt. Så 
skulle vi åka. Klockan var halv åtta när 
vi for. Så var vi framme. Då skulle jag 
prova skidorna. De gick bra. Det var 
slalomtävling där också. Ola i min klass 
var med på slalom. Så var det dags att 
tävla. Jag fick starta själv. Det gick bra.

Anette Köpman åk 4

EN DAG UNDER STENÅLDERN 
Jag heter Tuva. Jag sitter och gör 

skålar. Jag gör mycket mönster på skå
larna. Pappa är ute och jagar. Han kom
mer nu. Han har fått lite byte. Han har 
fått bara några fiskar i dag. Jag och 
mina syskon bor i en hydda. Den är 
gjord av gräs och löv. Mina bröder har 
gjort en båt, för att de ska ut och jaga 
och fiska. Nu kommer de hem med en 
ren och ett par fiskar. Nu blir det glädje 
i familjen. V i får äta så mycket vi vill.

Katarina Martinsson 
åk 3

Teckning: till vänster - Linda Arvidsson, åk 1 till höger Kristina Broberg, klass 3b Di

VÅR HUND
Vår hund heter Lady. Det är en giå- 

hund. Hon äter mycket korv och ben. 
Men när jag kommer hem, sitter Lady 
och tittar på dörren. Jag tycker mycket 
om hundar, mest Lady, vår hund. Innan 
jag går till skolan så ger jag Lady en 
korv, och en sockerbit när jag kommer 
hem. Lady har det bra hemma hos oss. 
Hon morrar om någon kommer hem, 
men ibland så morrar hon inte. Men La
dy är en snäll hund, tycker i alla fall jag.

Åsa Petterson 
åk 3

11
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Teckning: överst - Y lv a  Jönsson åk 4b underst - Lennart Nilsson, åk 2
A e n s i a r t  ////ss^n,

åJC  2 ,

Telefon 402 07

ANDERS MAS
n m m t__________________________o  o____\

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas 5$ Fönsterglas 

Inramningar

För hemmet...
Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

r  ^
Luxor

Radio ■ TV
_______________________

Vänd Er
med förtroende till

Holmbergs EL
Radio och TV AB 
Orsa
Telefon 401 50

En tjuv
En kväll var jag och Giggi ensamma 

(Giggi är en kompis). V i såg en bra film 
på TV. Sent efter filmen gick vi och la 
oss. Efter två timmar vaknade jag av ett 
ljud i köket. Jag väckte Giggi, och hon 
trodde, att det var en tjuv. Vi var rädda, 
men ville inte visa det. V i tog varsitt 
brännbollsträ och gick till köket. Vi smög 
in i köket. Då brast Giggi i skratt. Jag 
frågade vad hon skrattade åt. Då sa hon, 
att jag skulle titta på diskbänken. Där 
satt min hund Jappo, som hade haft 
ned kastrullen och bestick.

Victoria Nordström, åk 4

Lilla hund
Du tittar på mig, din blick ber om 

ömhet. Men jag ryter åt dig att försvin
na. Du sitter kvar ändå. Jag reser mig 
upp och går. Du följer efter. Jag vänder 
mig om, sparkar till dej och vrålar elakt 
åt dig. Du faller ihop och gnylar ynkligt. 
Vänder mig om för att gå igen. . . Då 
först slår det mig! . . . var det där jag? 
Den där hemska människan som spar
kade den lilla varelsen. Jag går tillbaka, 
lyfter upp hunden och säger gråtande: 
— Gode Gud! Vad har jag gjort? Måtte 
du bli bra igen. Förlåt! Hunden tittar 
förvånat på mig med sina sorgsna ögon. 
Sen slickar den mina kinder som är våta 
av tårar och jag förstår att den förlåtit 
mig.

Jag ler lyckligt för jag förstår att nu 
har jag fått min första riktiga vän. Och 
den skall jag vara rädd om.

JAG!

HOS TANDLÄKAREN
Den 15 april skulle jag till tandlä

karen.
—  Min lilla syster Jenny väckte mig 

den morgonen. Det skulle bli roligt att 
åka till tandläkaren, för vi skulle vara 
nere i Orsa ända tills klockan två.

—  Först kom jag in i korridoren hos 
tandläkaren, sen satt jag och väntade 
på att mitt namn Carina Skoglund 
skulle bli uppropat. Till slut blev jag 
uppropad, och då gick vi in, jag och en 
tandsköterska, som heter Kristina.

—  Nu fick jag sätta mig i behand- 
lingsstolen, och så kom tandläkaren in 
och tog två sprutor på mig. Efter 5 
minuter ungefär kom han tillbaka och 
drog ur min mjölktand, som det var
hål i.

Carina Skoglund, 
åk 4

KONSERTEN

Den sjätte februari var 1— 2 i Stack- 
mora skola till Digerberget på konsert. 
Vi åkte i en stor buss tillsammans med 
Hansjö och Kallmora skolor. 1— 2 satte 
sig längst fram till vänster. Fyra far
bröder spelade för oss. De hette Ulf, 
Lars, Hans och Lasse. Ulf spelade kla
rinett. Hans spelade flöjt och Lars valt
horn och Lasse fagott. Fagott betyder 
betyder vedhög på svenska. Två klädde 
ut sig till klarinett och fagott. De spe
lade melodier ur Saltkråkan. De gjorde 
instrument av plaströr och tejp.

Stackmora, 
åk 1
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DYBLÖT
Det var en regnig höstdag och jag 

fick lust att gå ut och gå. Jag tog en 
långpromenad uppför Petsbacken och 
förbi Stackmora. Plötsligt kom en bil, 
som kom rakt emot mig. I sista sekun
den svängde den undan. Stänk! Jag blev 
alldeles dyblöt. Blöt som jag var, börja
de jag gå hemåt. Rätt som det var, kom 
en bil till. Jag slängde mig ner i diket. 
Bilen stannade, och mannen gick ur. 
Gissa vem det var? Jo, det var pappa.

Kalle Liljeberg, 
åk 6

M YSTISKT LJUS 
När jag och mina kusiner lekte i säden 

på åkern, såg jag och Jan någonting 
som lyste på himlen. Det var tjockt och 
så långt som en meter.

Anders Thoms, 
åk 2

Avesta-byxan
för damer

Bl. a. ”Lill-Babs ” modell
Även 20-serien

Ekipera med kvalité
%Auq. Åafossons

T E L .4 0 0 2 1  O R5 A

M AXIM
När jag var hos farmor på Lidingö, 

så var vi på Maxim.
Det är ett opera- och balettkonsert

hus. När jag var där så spelade de Tom 
Sawyer. Det var jättebra. De som sjunger 
kommer från Adolf Fredriks skola. Det 
är en musikskola. Men de, som sjöng där, 
hade också gått i gosskören.

Han som spelade Tom Sawyer var ba
ra 10 år. Hela serien spelades av minder
åriga mellan 10— 12 år.

De, som spelade, när jag såg, var A- 
laget. Det finns B-lag också. De har gjort 
så, för att de, som spelar, ska orka med 
skolan också.

Ann-Marie Rosén, åk 5

^  Leksaker i stor 
sortering.

Lekstång för säng 
med tillbehör.

Experimentlådor och 
spel som lär.
Allt från Sempers.
Ni hittar det hos

Klockars
Tel. 403 20

DET ROLIGASTE JAG VET
Det roligaste jag vet är att åka utförs

åkning. Men man ska inte ha tuggummi 
i mun, när man åker, för då kan man 
kvävas. Om man åker förbi en person, 
blir man så tuff, att när man tittar till
baks på den personen, då kan man ramla. 
Men en sak är dum. När man hoppar, 
så kan skidorna komma med spetsen före 
i snön.

Staffan Eriksson, 
åk 4

MIN K ATT
En gång fick jag en katt, som hette 

Sotis. Han var snäll. Han vägde över 
1 kg. När han var i mitt rum, var han 
uppe på mitt skrivbord.

—• Var är du Sotis?
Mjau.
—  Men är du på mitt skrivbord.
—• Sotis, ska vi gå ut?

Ted Zarmén, 
åk 2

En skidfärd
Hej, jag heter Ulrika och nu ska jag 

berätta om hur det var, när jag kom vil
se.

En gång när jag åkte fem kilometers
spåret, kom jag fram till en stor uppförs- 
backe, som man inte kunde se slutet av. 
När jag kom upp och hade äkt en bit, 
märkte jag att det var milspåret jag 
kommit in på. Sen åkte jag fram och 
tillbaka tills en tant med en hund kom 
och hjälpte mig.

Ulrika Smedberg åk 3

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Köpmannagatan 4
Tel. 0250/136 62
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Toyota
Alfa-Romeo

Jeep
Alltid

bra, begagnade 
bilar i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 420 15

Överord? Inte alls. När jag valde 
spånskivor från Orsa Plattfabrik för 
huset fick jag ett material med många 
goda egenskaper. ORSA-PLATTAN 
är lätt att bearbeta med vanliga 
handverktyg, och uppsättningen går 
fint med hammare och spik. Den slä
ta ytan ger bra resultat för både mål
ning och tapetsering.

Aktiebolaget

Orsa Plattfabrik

Färdmål Vietnam. Forts, från sid. 3.

Det finns daghemsplatscr till alla barn.

helt tog över i Saigon med nattklubbar, 
live-shows och spelhålor, ställde vietna
meserna sin finstämda starkt förankrade 
folkkultur.

Att bevara den, har också varit ett 
sätt att bevara sitt människovärde i den 
brutala och förnedrande miljö, som är 
krigets vardag.

Jag märker nu, att det blir för mycket 
att fortsätta berätta dag för dag. Resten 
av resan var inte mindre innehållsrik. 
V i fick träffa kvinnoförbundet, besöka 
ytterligare daghem, göra en båttur i 
Vietnams skärgård, besöka hamnstaden 
Haiphong, träffa en representant för 
Bai Bang, tala med nye svenske ambas
sadören osv.

Representanterna från kvinnoförbun
det berättade om undervisningen. De 
har 10-årig skolgång. Fr.o.m. femte klass 
läser de ett främmande språk. Barnen 
läser som vanligt måndag— lördag, u- 
tom torsdag. Då arbetar de praktiskt. 
De mindre barnen städar i skolan, och 
de, som är lite äldre, sköter grönsaksland 
o.dyl. Skolundervisningen har fungerat

Rörfirm om as
Riksförbund

Idéer fö r bätire VVS . . .

Entrab Rör AB
Hans Rabenius
Tel. 0250 / 511 00, säkrast efter kl 17.oo 
Swälasgården, 790 74 Skattungbyn

Installationer, Värme, Sanitet, Reparationer, Olje-service

hela kriget, tidvis har den varit förlagd 
under jord.

Visst är Vietnam ett fattigt land —  
stora resurser går åt till återuppbyggna
den. Men det är ingen deprimerande 
fattigdom. Apati och handlingsförlam- 
ning tycks vara främmande företeelser. 
Inga bättre bemedlade tar lönen för de
ras arbete. Genom ett idogt samarbete 
höjer de hela tiden allas levnadsstan
dard. Och någonstans kände jag, att 
här bland risfälten gror livsvärden, som 
gått förlorade för oss i vårt högindustri- 
aliserade vinsttänkande och många gån
ger människofientliga välståndssamhälle.

( Om Du vill ge ett bidrag till åter
uppbyggnaden —  sätt in en slant på 
pg 400 499-0. Vietnaminsamlingen)

Katrin Byréus

Två dikter
RISET FRÅN VAR BY

Riset som växer i vår by
har smak av Kinh Thay-flodens slam,
doftar som lotusblomman
i den bräddfyllda dammen,
gnolar tyst samma sång
som mor brukar sjunga.

I  varje riskorn från vår by 
ligger ert arbete, mina vänner.
På morgonen kämpade ni mot torkan, 
öste vatten tills öskaret brast, 
rensade riset från ogräs och kryp 
i middagstimmarnas hetta, 
och bar ut lass efter lass 
av gödsel
ända till långt in på natten

Jag äter detta ris
och jag fylls av styrka och glädje
Varje korn är ett korn av guld.

Tran Dang Khoa, 12 år

JAG VALLAR BUFFELN

Det är kväll och jag vallar 
buffeln,
sitter grensle över hans rygg 
och mår som en sagoprins.
Kvällsvinden stryker mig 
över håret.

Oh buffel, ät inte av riset, 
och rör inte heller potatisen!
Ät bara det fina gröna gräset 
drag plogen duktigt i 
morgon igen.
Oroa dig inte för spruckna 
risfält.

Nu har vi ju vattenpumpar i byn.
Och min buffel förstår vad 
jag säger
och skrattar med vita tänder.

Tran Dang Khoa, 12 år
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Historia
Två hästar gick och betade på en äng. 

Plötsligt kom den tredje hästen galop
perande och skrek till de två andra:

— Stick grabbar! Traktorn är trasig!
Anders Rosenqvist, åk 5

En stjärna.
Ingemar Stenmark är en stor stjärna. 

Han är ganska lustig, när han rättar till 
glasögonen. Ingemar bor i Tärnaby. Jag 
tror inte, att han gillar, när folk vill ha 
autografer, och när folk skriker, när han 
har startat. Ingemar Stenmark leder i 
världscupen.

Åsa Karlsson, åk 3

Sagan om kycklingen.
Det var en gång en höna, som hade 

lagt ägg. Hon hade ett ägg, som inte 
kläcktes. Hon bara väntade och väntade, 
på att det skulle kläckas.

En dag kom tanten, som ägde hönan, 
och tog ägget och sålde det. Men det 
skulle hon inte ha gjort, för det var en 
familj som köpte det och la det i sitt 
skåp. Där kläcktes ägget.

Sen öppnade mamman skåpet, och då 
såg hon, att det var en liten kyckling där. 
Hon skickade tillbaka kycklingen till 
bondgården, och så fick hönan sitt ägg 
igen.

Anna-Karin Olsson, åk 2

B B H

Anlita W S -
fackmannen 

-innan något 
händer

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

Skolmuseet
Arbetet med skolmuseet pågår detta 

läsår för fullt, och jag hoppas att det 
mesta ska bli färdigt till sommaren. Mu
seet, som finns i bibliotekshusets källar
plan, innehåller tre rum: 1) rum för ut
ställning (ena väggen utgör en kapp- 
rumsvägg från en skola i Orta, 2) klass
rum (nästan färdigt), 3) lärarinnekam- 
mare. Exponeringen ska tills vidare 
gälla en B3-skola omkring år 1910.

Efter utsändning av ett ” tiggarbrev” 
i dec. 1977 har vi fått mottaga många 
gåvor, bl. a. kamin, nattduksbord, spe
gel, handdukshängare, sängöverkast, 
vägghylla, dukar m. m. till lärarinne- 
kammaren samt planschlåda, konsoller 
m. m. till klassrummet.

Vidare har jag lyckats förvärva en 
” pigtittare” , och Ors snickeri har till
verkat montrar för utställningsrummet.

Men ännu fattas åtskilligt. Har Du 
någon av följande saker, sälj den (eller 
skänk den) till museet. Ring underteck
nad, tel. 404 79, eller skolkontoret, tel. 
409 50, så att vi kan komma överens om 
villkoren.

Följande saknas:
1) En järnkamin för klassrummet 

lek c:a 100x60 cm
2) Tidsenlig duk till nattduksbordet
3) Tidsenlig duk till annat bord i stor- 

(höjd c:a 1 m, diam. 30— 35 cm)
4) Gammalt väckarur (behöver ej va

ra användbart)
5) Kommod
6) Ett par gamla oljetryck som vägg

prydnad
7) Sjöholm-Wallgren: Första läseboken 

och Andra läseboken
8) Emil Dalin: Övningsbok i vårt mo

dersmål I (Den s. k. Röda boken 
med röda pärmar och svart rygg)

9) A. Stef. Gustafsson: Folkskolans 
ordlista

10) Lindströms räkneböcker 1— 7
11) Aldener-Liedgren-Pihl: Kristen- 

domsbok
Hj. H— n.

SVARTEN

Det var en gång en liten häst. 
Han hette Svarten och var bäst. 
Han var en vän i nöden.
Han följde mej till döden.
Så nu finns han inte mer.
Han har gått i graven ner. 
Honom ska jag aldrig glömma, 
om honom ska jag alltid drömma.

Maria Andersson 
åk 6

S A L O N G

a m n i f j

Tidsbeställning

Tel. 416 93

Avdragaren B e O (Patent) 

Påpressningsdon 
Smide & Mek

CF CARLS SOn AB
ORSA ■ Tel 401 88, 419 11

F R E L I N S  K O N D I T O R I
Telefon 400 27

Modlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Beckmans Tryckeri AB
Tel 402 47

för industri, byggs och jordbruk

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

BOMANS PLÅTSLAGERI
Järnvägsgatan 25, Orsa

Byggnadsplåtslagerier samt alla 
övriga slag av plåtslageriarbeten 

utföres

Tel 415 29, bost. 404 65

GUMMI-
verkstad
Bilringar
Vu!k
Balansering

Orsa
Ringcenlral
A lf Andersson

Tel 403 55
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ÅK 6 Digerberget
Första raden: Maria Berglund, Helena Löthman, Åsa Ihrén, Anna-Karin Difs, 
Karin Hansson, Ann-Kristine Kans, Maria Nirs, Marie Ström.
Andra raden: Petra Käck, Anne-Marie Gustavsson, Catarina Hellström, Inger 
] ohansson, Åsa Hanses, Annika Eldh, Boel Andersson.
Tredje raden: Erik Sparby, Kenneth Masser, Bengt Skött, Mats Hanser, Kent 
Andersson, Glenn Jönefors, Per Haider, Göran Bäcker, Per-Erik Friberg. 
Lärare: Ann-Christin Callenstål och Sven Lilja.

ÅK 5— 6 Hansjö
Å K  5 första raden: Håkan Lindström, Åsa Larsson, Mona de Vreeze, Anette 
Pettersson, Susanne Brus, Stefan Wernersson, Tony Hamperud, Mikael Eriksson. 
Å K 6 andra raden: Peter Lindström, Urban Lindberg, Mikael Myrlund, Ove 
Olsson, Lena Albinsson, Annelie Persson, Annika Överbring, Anna-Lena Holwall, 
Anna-Lena Jacksson, Pernilla Jugås. Lärare: Rune Mångs.
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Ansvarig utgivare: S.-O. Bjärkmar 
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Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postgiro av 10 kr. S kriv tyd lig t 
namn och adress å girokortets kupong.

Elever i
Digerbergets skola!
Hjärtligt tack för den trevliga 
uppvaktningen och minnes
gåvan vid  min pensionering.

Maria Liss

Skolnytt
Ber getskolan började planeras på hös

ten 1975. En samrådsgrupp samman
satt av ledamöter från skolstyrelsen, 
sociala centralnämnden, fritidsnämnden 
och kulturnämnden samlades första gån
gen den 16 september 1975, då man 
enades om följande lokalprogram för 
den fortsatta planeringen.
För grundskolan planeras ett enparal- 
lelligt låg- och mellanstadium med upp
förande av lågstadium i en första etapp. 
Sociala centralnämnden har behov av lo
kaler till två avdelningar för heldags- 
tillsyn och en avdelning för deltidsgrup- 
per, varvid man kan tänka sig gemensam 
matsal och lärarutrymmen för grundsko
la och förskola.

För fritidsnämndens behov ska gymna
stikavdelningen få den storlek och utrust
ning att den täcker behovet för ett mo- 
tionscentrum med både inne- och ute
aktiviteter. Vidare bör planeras- någon 
form av fritidsutrymmen för barn och 
ungdom.

Vissa utrymmen, exempelvis matsalen, 
bör få den utformning att den lämpar 
sig för kulturaktiviteter av olika slag. 
Idag står förskoledelen färdig och låg- 
och mellanstadiedelen är färdigprojekte- 
rad med beräknad byggstart i slutet av 
mars. Det blir alltså ingen etappbyggna
tion för låg- och mellanstadiet. Däremot 
kommer gymnastiksalen senare, därför 
att politikerna ha haft svårt att bestäm
ma sig för storleken.

Den del som nu kommer att byggas är 
kostnadsberäknad till 5,8 miljoner kro
nor, varav dryga miljonen kan påräknas 
i statsbidrag.

För dessa pengar får vi gemensamma 
personal- och ekonomilokaler för förskola 
och grundskola, matsal, två slöjdsalar, 
sex klassrum, två salar för specialunder
visningen, mediotek samt expeditionslo
kaler.

Förhoppningsvis kommer skolan att 
kunna tagas i bruk till höstterminen 
1979.

Parkeringsplatsens
utökning vid skolkontoret och bibliote
ket, som behandlades av skolstyrelsen 
redan 1973, ser nu ut att få sin lösning. 
Kommunstyrelsen har beslutat att ny 
parkeringsplats skall anläggas omedel
bart väster om skolkontoret. Arbetet 
skall vara utfört till midsommar 1978.

Psykologtjänsten
som inrättats fr.o.m. 1 augusti har nu 
ledigförklarats. Ansökningstiden utgick 
28 februari. Bj

Upplaga 1.650 ex. Beckmans Tryckeri AB, O r sa, 1978 Pris kr 2 ' -


