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ORSA SKOLTIDNING

En lärares dagbok
IX  av Anders Andersson
Skolläraren Anders Andersson, 26 år gammal börjar sitt arbete vårtermi
nen 1891. Att det är hans unga livs allra sista vår vet han förstås inte. För 
honom går livet bara vidare med bekymmer och glädjeämnen. ,Månaderna 
januari—mars erbjuder ingenting sensationellt för honom, men han fort
sätter oförtrutet att föra dagbok.

Här följer det näst sista avsnittet. 

JANUARI 1891
2. Icke väl så kallt. Jag har skrivit brev 
till Rönell på morgonen. Far ställer i 
ordning en jacka åt sig. '
11. Nu är jag åter i Orsa. Stöt Anders 
Olsson skjutsade mig i fredags. Det var 
ganska kallt, men vi gingo ibland och 
det gick bra för sig. Igår var jag till 
Kyrkbyn, där lärarne och pastorn hade 
möte. Det var mest för de statistiska 
uppgifterna. Det blev kvällen innan jag 
kom hem, varm och svettig, matt och 
hungrig var jag. Gjorde upp en brasa 
och fick något i mig. Satte mig vid bra
san, men frös om ryggen. Slutligen 
somnade jag. Jag väcktes genom ett 
buller av någon som kom. Det var Brita 
Jonsson och Lovar Brita. De rådde mig 
att lägga på en brasa till, vilket jag 
också gjorde. Träffade Uhlin i Kyrk
byn. Skulle fara om tisdag. Han hade ej 
fått mitt brev.

Idag har jag läst något ur dé där böc
kerna jag fått under ferierna.
12. Första dagen i skolan. Alla barnen 
närvarande utom de från Mickelvål, 
som hade husförhör. En del ha inte lärt 
sig läxorna under ferierna särdeles sam- 
vetsgrannt. Det vilar en viss godmodig
het och dåsighet över de flesta. De äro 
icke med av själ och hjärta. Deras ner
ver äro icke spända. Om det nu ligger i 
Orsaiternas natur eller varpå det beror. 
Var till bagaren och handelsboden på 
kvällen. Sen jag kom hem har jag läst 
” Svarta handen” av Ridderstad till kl 
11. Intrigspel övergår i sanning verklig
heten.
13. Igår blev vändret blitt och det hål
ler idag. Blir för mörkt i skolan på 
kvällarna. Jons far satt här en stund på 
kvällen.
18. Till Kyrkbyn både igår och idag. 
Igår knep jag tjugu kronor av pastorn, 
idag fick jag höra, att det fanns språk
läror. Dem ska jag dit och knipa nästa 
söndag. Idag har jag prenumerat upp 
den ena tian. Igår var jag till Ericsson. 
Han lämnade gossarne i slöjdsalen. De 
fingo hålla på så länge de ville men 
också sluta så snart de ville. Det var 
förstås slut på den föreskrivna tiden.

Jag följde honom upp på vindskamma
ren där han gjorde en brasa och visade 
mig åtskilliga prov på teckningsplan- 
scher. Tyckte att man borde försöka få 
dem utbytta mot några tyska. De voro 
ganska fina dessa planscher, djurbilder 
m m. Jag fruktar dock att de torde bli 
för svåra för barn.
24. Mitt lynne är icke riktigt briljant. 
För det första är det snö och yrväder 
nästa hela veckan och Mickelvålsbar- 
nen äro mycket obeständiga. För det 
andra blev jag igår uppskakad på ett 
mindre behagligt sätt.

Jag blev uppretad mot Dal Hans, 
kallade fram honom och gav honom 
den ena munfisken efter den andra tills 
han slutligen började blöda i näsan. Sen 
kom han ej igen på eftermiddagen. Det 
är en pojke som gjort mig många be
kymmer. Slarvig och oordentlig i hög
sta grad. Retfull mot sina kamrater, 
full av upptåg både under'och efter lek
tionerna. Får han en tillsägelse t ex att 
hålla sig stilla lyder han nog en stund 
men icke många minuter efter har han 
åter något fuffens för sig. Frågar jag 
honom om en sak svarar han vanligtvis 
på ett avmätt och som synes, spottskt 
sätt som skulle han vara den förfördela
de. Likväl har han visat förtroende mot 
mig också, samt jämväl i vissa fall sökt 
göra mig till viljes. Jag förstår ej figu
ren. Ett fräknigt ansikte, stora, oroligt 
rullande ögon, som ha en märklig fruk
tan att se in i ett par andra som fast be
trakta honom. Jag måste tro att det 
finns något skurkaktigt hos honom. 
Har han fått en så dålig uppfostran el
ler är det ärftliga anlag?

Välsorterad
närhetsbutik

Stackmora Handel
Tel. 403 22

Anders Andersson, 
Abergas förste folk
skollärare. Verksam 
1889 — 1891.

28. Abenius har varit här och förhört 
Aberga skriftlag i kristendom och vad 
till gudaktighet hörer. Varit outtröttlig 
att förmana och tillämpa. Här går fol
ket ganska allmänt på husförhören. Det 
är bara baptisterna som stanna hemma.

FEBRUARI 1891
2. I lördags var jag till skolan i Mickel
vål. Bra lärarinna. Men hon tyckte att 
barnen voro så märkvärdigt dumma.

I går var jag till kyrkan. Fick några 
sångböcker och språkläror av pastorn. 
Det är icke mycket kallt.
8. Söndag. Är hemma. Håll Per kom 
hit, som det tycktes för att höra efter 
om jag ville köpa karameller. Kom med 
hämtaren sedan. Anders Hansson sade 
igår att kapten Bosiö (?) skulle hålla fö
redrag i försvarsfrågan i Kallmora men 
han visste icke stunden. Det kunde ha 
varit roligt att höra vad den mannen ha
de att säga.

Känsla
förframtiden

ORSA 0250-430 50
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14. Har varit till småskolan. Det snöar 
idag. I torsdags var det någon snöyra, 
vilket gjorde att Mickelsvålsbarnen vo
ro hemma. Jag blir alltid vid dåligt hu
mör när barnen bli hemma från skolan.
15. Töväder. Smet av till kyrkan. Talu 
Hans med syster och mor kom åkande. 
Bjödo mig stiga på. På eftermiddagen 
blev möte i skolsalen. Våmhusprästen 
höll inledningsföredrag. Skulle vara så 
duktig. Kunde just inte märka det. Han 
for med ögonen upp och ned från testa
mentet och upp mot taket, alltid som 
han skulle haft någonting att se efter. 
Dena egendomliga vana var just ej äg
nad att rycka med predikan. Eriksson 
spelte på orgeln. Jag gick efter föredra
gets slut.

Icke långt efter min hemkomst kom 
Håll Per hit. Hade karamellburken med 
sig. Var ej så bråttom, tyckte han skulle 
stanna så att jag sluppe vara så ensam. 
Gossen är pratsam och godmodig av 
sig. Är nog ej heller i visst avseende 
utan förstånd. Men hans utveckling är 
nog mycket ofullkomlig och ensidig, 
hans erfarenhet av världen mycket 
ringa. Ja, det förstås det . . . ett barn. 
Men det är det han ej själv icke vet.
20. Strålande himmel om dagarna. I 
kvälls var jag i sällskap med B. Jonsson 
till Fredshammar. Björklunds flickorna 
stickade strumpor och vantar. Slutade 
med att riva ur nålarna för Regina. 
Björklundsflickorna följde oss till 
Åbergavägen. Under tiden passade vi 
på och knuffade varandra i snön. De 
stora flickorna äro visst fallna för pojk
aktigheter.
22. Idag gick jag till kyrkan. Trodde 
det skulle bli varmt och soligt och gick 
utan överrock, men när jag nalkades 
Stackmora mötte en tjock och rå dim
ma som icke var fullt skingrad när jag 
kom ut ur kyrkan. I Stackmora backen 
upphann jag tre Åbergakarlar som voro 
på färd till kyrkan. Jag fick första 
kvartalet av pastorn.
23. En förkastelsedag. Barnen dåsiga, 
ouppmärksamma och självsvåldigare 
än annars. Haft sådant arbete, att jag 
har ont i halsen. Höll en moralpredikan 
här på slutet. Var ej mer om än att jag 
skulle börja gråta.

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel41332

MARS 1891.
1. Gick till kyrkan. Skulle hämta ett 
paket på posten och skicka hem ett rek. 
På vägen upphanns jag av bland andra 
Rut Jon som jämte en annan bonde här 
i byn åkte till kyrkan. Jag bjöds stiga 
på. Det skulle bli stämma angående 
järnvägsbyggande. ” Vem ska du hjälpa 
då” yttrade den där bonden. ” Jag ska 
hjälpa ingen” svarade jag. ”Jo, nog lär 
du hjälpa bönderna” fortfor han, men 
så kom han ihåg att jag icke fick rösta i 
denna fråga. Det tycks vara en stor 
misstänksamhet bland bönderna här. 
Är det ett förslag som understötts av 
herrarna, genast ana de förräderi.

Till stämman hade fler personer in
kommit med ett förslag att man mot 
första inteckning i järnvägen och andra 
villkor skulle lämna styrelsen för 
Falun-Rättvikbanan ett lån på 300 000 
kronor mot 3 % årlig ränta och på 25 
år.

Svälas Erik yrkade att socknen skulle 
för egen del bygga järnvägen. Lagerlius 
yrkade att man skulle erbjuda styrelsen 
för Falun-Rättviksbanan den föreslag
na summan mot nyssnämnda säkerhet. 
Banan skulle gå i närheten av Orsa kyr
ka och färdig sist till 11 september 
1892.

Kommunalstämmans ordf. i Boda, 
Jones Erik Andersson, hade skrivit ett 
brev till stämman vari han rådde sock
nen att låna till Gävle-Dala bolaget. 
Vallenström hade likaledes skrivit till 
handelsföreståndare Laggar Erik 
Olsson. Han hade icke kunnat låta bli 
skriva med anledning av det kommuna
la stämmobeslut som först fattats 
(stämman hade nämligen avslagit ett 
anbud av Gävle-Dala bolaget). Säkerli
gen hade ingen ort i Sverige fått ett så
dant bud.

De flästa talade för Lagrelius för
slag. Johansson bråkade med konstiga 
invändningar, icke vetande vad han vil
le, som vanligt. Han yrkade både på bi
fall till Svälas Eriks förslag och avslag. 
Lagrelius förslag förklarades med ja 
besvarat. Votering begärdes. Men nu 
tycktes bönderna ha blivit förbryllade. 
Det var frågan om motförslag till Lag
relius. Ordföranden förklarade Svälas

Eriks antaget, vilket dock hade de 
minsta sympatierna. Ingen kom för el
ler förstod att begära votering. Säkerli
gen blev Lagrelius förslag stämmans. 
När vi gingo hem tyckte icke bonden 
det var så tokigt fast det nog var dumt, 
att de ej förstodo begära votering, då 
de nog segrat.
29. Nu är det påsk. I morgon är den 
slut. Så gott kan det vara. Men jag kän
ner mig ha ont i halsen. Det har varit 
vinterlikt väder den här månaden. Någ
ra dagar var det stort yrväder med stor 
manspillan i skolan den ena dagen. I 
april skulle inspektören komma, sade 
Brita Jonsson, som allting vet. Jag kän
ner mig så slät om huvudet, för igår 
släppte jag mig åt hårfrisören (egentli
gen drängen här i granngården). Han 
snodde av mig håret alldeles som en 
maskin en gång i Uppsala. Det är så hu
den syns mellan stråna. Men naturen är 
mäktig och ska snart börja sitt återstäl- 
lelseverk.
30. Tänkte gå till kyrkan, men det är 
sådant snö väder, så att jag tror jag låter 
bli. Blåser på köpet.

En oväntad present fick jag på mor
gonen. Malin Erik kom hit med en liter 
cognac från bror min. Huru skall den 
användas?

Välkomna 

att se

vårens nyheter 

hos

cDahk&trl
IRIS AXELSSON /

Kyrkogatan • ORSA • Tel. 0250 /40191

VANLIGHET OCH PRISTtLLFALLEN 
FINNS HOS SP VID RONDELLEN!

ORSA, ÖPPET TILL KL 22.00 
Tel. 0250-411 10
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T andberg — min barndoms fäbod av Hans Thora

Hans Thora

över delen av åkerstycket till nederän- 
dan. Stättor på upp till en meter höga 
finns. Detta tyder på att åkerjorden har 
brukats under många, många år, innan 
man med åkerbruksredkapens hjälp 
hunnit med att flytta så mycket jord. 
Jag minns som barn hur jag gick och 
tittade och prövade dessa märkliga 
rutschbanor.

För Tandbergs del minns jag från 
min barndom att de gamla berättade 
om att efter gammalt, när det blev frost 
på grödan i Hansjö så att säden inte 
dugde till frösäd, då kunde grödorna i 
Tandberg leverera frösäd. Det var 
höjdläget, 450 m—500 m, som gjorde 
att grödan skonades från frost.

Svaltkvarnar i Tandberg 
Kvarnarnas fördelning på byarna år 
1663: Bl a. Hansjö: Fäbodkvarn i Tand
berg, 4 ägare av kvarndel där.

Hans Thora i Söderhamn har välvilligt sänt oss fö ljan de intressanta artikel 
om sin barndom s fä b o d  Tandberg. Hans, som  är fö d d  och uppväxt i Han
sjö, har arbetat som  förvaltare i Söderhamn sedan 1940.

Tandberg är ju  e tt av de fäbodställen som  rönt ödet a tt försvinna och nära 
nog bli bortglöm da. Hans forskningar och minnesbilder här nedan kan ha 
sin betydelse som  dokum entation av en svunnen tid.

Samling vid härbret. Pojken t v är Per Finnpers (sedemera känd skohandlare), 
pojken t här artikelförfattaren sittande framför Anna Finnpers. De övriga är vall
kullor från Rättvik. Fotot från 1919.

I den gamla fäbodlistan från år 1663, 
”Förteckningh uppå dee Sqwaltee-, 
Bächie- och Ströme-Qwarnar, så och 
Fääbodhställen . . står Tandberg 
(Tanbärgh) omnämnt.

Åren 1687—1691 tjänstgjorde ”Tora 
Per Lofs Stijfsdotter Marith” (Tora 
Per Olovs styvdotter Marith) som vall
kulla i Tandberg.

Åren 1687—1692 bodde 6 familjer i 
Tandberg.

Av ovanstående uppgifter förstår 
man att Tandberg har varit bebott långt 
tidigare av fast boende och även an
vänts som fäbod.
Läge
Avståndet från Hansjö till Tandberg är 
20,6 km. När man åkt c: a 10 km efter 
vägen mot Näckådalen-Untorp tar en 
väg av åt höger, som leder upp till 
Tandberg fäbodar.

Flertalet av Orsa sockens äldsta fäbo
dar har anlagts på höjder eller bergs
sluttningar. Tandbergs fäbodar är en 
sådan.

Orsakerna till detta kan vara flera. 
Av arkivalierna framgår tydligt att an
läggandet av äldre Orsa-fäbodar i äldre 
tider ofta var förenat med röjning för 
åker. Alla äldre Orsafäbodar redovisa 
åkerjord. Därför sökte man naturligt 
upp sådana trakter, som erbjöd lämplig 
åkermark. Man föredrog solvända 
sluttningar, där jorden var lätt dräne- 
rad och frosten ej kunde skada grödan.

Denna definition passar bra in på 
vårt fäbodställe i Tandberg. Att Tand
berg är en gammal fäbod förstår man 
dels av den myckna uppodlade jorden 
både på den övre och nedre vallen och 
dels i de hårt sluttande markerna. Allt
så åkerjord som dragits ned från den

Hansjö Fjärding har i Tandberg 2 kvar
nar och brukas av 4 åbor.
Vid Tandbergsvasslan vid Kvarnänget 
(vårt änge) 1 200 m SO Tandbergs fä
bodar har 2 kvarnplatser.

Skvaltkvarnen vid Tandbergsvasslan 
alldeles nedanför Kvarnänget var intakt 
i min barndom. Där lekte och fiskade 
jag när mina föräldrar slåttade med lie 
på Kvarnänget. Höet hässjades där på 
hässjor tätt intill varandra. Sedan täck
tes de med granris för att hålla höet 
torrt för hämtning på vintern, när 
Tandbergsvasslan frusit till.

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

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

N ycklar tillverkas m edan ni väntar!
Även bilnycklar. Lås och tillbehör. Byten och monteringar av lås.

Jour dygnet runt!
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Toragården i Tandberg, nedbrunnen 1962. Foto 1950-talet.

Ansökningar om nyodling 
vid Tandbergs fäbodar  
Bland ärenden, som icke omnämndes i 
sockenstämmoförordningen i Orsa, var 
ansökan om rätt till nyodlingar (1847). 
Detta förekom vid Tandbergs fäbodar.

I början av 1850-talet var svåra nöd
år, så det åts barkbröd i nästa varenda 
gård. Kan detta vara anledningen till att 
nedanstående personer ansökte om till
stånd till nyodling och och på så sätt ut
öka sitt insamlande av vinterfoder åt si
na djur?

Således ansökte soldaten Carl Johans 
Elfing i Tandberg och Tora Hans Pers
son i Hansjö att på Orsa sockens ge
mensamma utmark Vi mil på östnorra 
sidan om Tandbergs fäbod om rätt till 
nyodling. Inmutningsprotokoll upprät
tades och företeddes och upplästes i 
Orsa kyrkan den 21 september 1856. 
(Lördagsmyren)

En odlingsansökan nr 63 och 64 för 
år 1858 för odling Vi mil väster om 
Tandbergs fäbodar. Denna ansökan 
var gjord av Lorents Anders Andersson 
i Kyrkbyn och den andra av Thora 
Hans Persson, Hol Per Persson, Hind- 
rika Per Persson, Jåkås Lars Persson 
och avskedade soldaten Eric Ersson 
Asp, alla från Hansjö. Ansökan upp
läst i Orsa kyrka den 22 Augusti 1858 
av J. Abenius.

Fast boende personer 
som  emigrerat till N ord  Am erika  
28/11 1864 4 personer Baptister
31/5 1871 6 personer 

5/5 1873 7 personer Baptister
6/8 1882 1 person 

31/8 1883 2 personer

Födda barn i Tandberg 
1842 1 barn 
1850 3 barn
1852 1 barn
1853 2 barn 
1855 1 barn 
1860 1 barn 
1862 2 barn

Varifrån hade barnens föräldrar  
kom m it till Tandberg?
Sandsjö, Färila, Myggsjö, Kvarnberg, 
Borgsjö i Medelpad, Los, Ovanåker, 
Björkberg.

Vart f ly tta d e  dessa personer 
när de lämnade Tandberg?

Gagnef, Los, Mora, Rosentorp, Sund- 
born, Myggsjö och Nord Amerika.

Det kan vara intressant att ta del av 
en lysning som gäller Tandberg.

Lysning
Soldaten vid Orsa Compagny 
Johan Efling i Tandberg och Han 23 år 
Carin Andersson i Slådåborg Hon 36 år 

Orsa den 30 december 1947. 
Lysning den 16 januari 1848 
Vigde den 22 januari 1848 
Wittna:
Slott Eric Olsson, Hansjö Ytterby 
Per Eliasson Borg i Slådåborg 
Eric Andersson, Pigans Broder

Utdrag ur husförhörslängd 
pä 1860-talet.
Avskedade soldaten Dahl O. Persson 
född 2/3 1842 i Sandsjö gift 1850 med 
Malena O. född den 21/11 1818 i 
Myggsjö.
Barn
Carl Olof född 18/91850 i Kyrkbyn 
Anna Lena född 14/6 1852 i Tandberg, 
Konfirmerad 30/5 1868 
Catarina född  25/3 1862 i Tandberg

Enligt Johan Frödin
är Tandbergs fäbodar betydligt äldre än
storskiftet.
År 1872 var det 10 åbor med tillsam
mans 35 kor
År 1918 var det 20 åbor med tillsam
mans 37 kor

Antalet stugor var 3 st. En av dessa 
var Tora-stugan, som var byggd år 
1750, men som brann ned 1962 genom 
slarv av skogshuggare, vilke hyrt stu
gan som bostad under sitt arbete på 
skogen.

Den gemensamma fäbodstugan 
brann ned i slutet av 1950-talet genom 
ett åsknedslag.

H ur har det gått sedan 
f ö r  Tandberg?
Vid genomgång på en karta över nedre 
Tandberg, som var upprättad år 1869, 
finner jag, att då fanns det 33 byggna
der. Därav 9 stugor. Redan 1919 när 
jag var 10 år hade en hel del byggnader 
förts bort och många stod tomma. Som 
jag ser det i dag var redan då denna 
vackra fäbod på väg att försvinna. År 
1922 fick Tandberg landsväg. Det var 
inget framsteg för fäboden som sådan.

SALONG BLÅSENB0RG
Skvaltvägen 4 

ORSA

Dam- och Herrsalong

Tel 0250-423 68

VVS -produkter 
och energibesparingar

Kontakta oss!

Nilsons Rör AB • Orsa
Kontor och lager, Bergvägen 365 
Tel. 400 35,423 17
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Interiör från den gemensamma fäbodstugan. Det var dessa kopparkittlar som 
Hans fick skura för 50 öre styck. Foto 1919.

I mitten av 1920-talet takade vi om stu
gan och ladan. Övriga byggnader var 
intakta. Från den tiden försvann hus ef
ter hus till dess endast vår stuga och la
da fanns kvar. Slåttern övergavs. Det 
blev utmark av hela fäbodområdet och 
i dag är hela detta markområde igen
växt med sly. Tandbergs fäbodar har 
gått i graven, det är ett minne blott, och 
bara några husgrunder som talar om att 
här har det stått byggnader. Jag får 
trösta mig med att det är fler fäbodar, 
som har rönt samma öde som Tand
bergs fäbodar.

Barndomsm innen.
Min mor har berättat för mej, att när 
jag var 6 månader gammal och hon 
skulle till Tandberg på slåtter och min 
far klövjat hästen för färd, var det en 
farbror till mej som fick bära mig i 
”bög” upp för berget i solgasset den 3 
km långa vägen. Denna min farbror 
reste sedan samma höst till Nord Ame
rika.

Vid 8 års ålder hade jag redan hunnit 
förälska mig i Tandberg, så jag stanna
de kvar hos vallkullorna när far och 
mor reste hem. Jag hade då lovat att 
skura de 50-liter stora kopparkittlarna 
rena efter varje messmörskokning. I er
sättning för detta fick jag 50 öre. Innan 
jag började skura kittlarna slickade jag 
i mig messmör från kanterna av kittlar
na. Jag var ju så förtjust i det. Sedan 
dess har jag tyckt om det.

Jag minns ett år när det satt en ge- 
tingbila i varje buske. Då var vi pojkar 
inte snälla mot getingarna. Vi gick och

brände upp ett otal av dem. Under 
dessa procedurer surrade det mycket i 
våra öron.

Varje år måste min far se till och re
parera gärdesgårdarna kring Tandberg 
och jag fick vara med och hugga små 
granruskor, som far klöv till bindning
ar i gärdesgårdarna. Det var då jag fick 
göra bekantskap med tjäderhönorna 
och deras kycklingar, som hade en un
derbar förmåga att gömma sig.

Ormar var något, som jag var mycket 
road av att få göra bekantskap med så 
snart jag kommit till Tandberg. Det 
första som jag måste se över det var alla 
mina ormställen.

På den tiden när jag var barn släpp
tes hästarna lösa på skogen med en

skälla om halsen. På vallen i Tandberg 
fick vi ofta påhälsningar av dessa häs
tar. Jag hade gjort en ”harskramla” , 
som jag spelade på när hästarna kom. 
Det var ett ljud som hästarna inte tyck
te om. Då blev dom ystra och sparkade 
bakut och pruttade och satte av till 
skogs igen det fortaste de kunde.

Barndomsminnen från slåttern  
Blomsterprakten på fäbodvallen var 
något som jag älskat och ömmat för se
dan i 6-årsåldern. De blommor som jag 
inte vet namnet på måste jag än i dag ta 
reda på vad de heter.

Vi hade mycket hackslåtter i Tand
berg, vilket gjorde att vi vistades där 
minst en vecka och under den tiden 
upplevde jag många glada och intres
santa minnen. Det var arbete med att 
dra slipstenen åt far på kvällarna åt ett 
30-tal liar och då fick jag lära mig slåss 
med mygg, knott och broms.

Ljuvligheter att minnas:
Att få åka hösläde och rulla runt i det 
nyslagna höet som låg i sluttningarna. 
Att få ligga i syskobädd ute i ladan med 
nyslaget hö som underlag och som dof
tade så gott när jag lagt mig och lyssna 
till ljudet från skällkornas skällor i la
dugårdarna.
Att få plocka blåbär och smultron och 
rensa dem och gå upp till vallkullorna 
för att få vispad grädde och röra ihop 
som sylt till mammas nygräddade 
pannkakor.
I dag får vi skriva:
Vallkullornas stämmor ha tystnad 
Ej en lockton från vallen höres 
inte någon kläpp i koskällorna röres 
Det är skönt att ha få tt uppleva allt det
ta.

Hans Thora

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

URVAL • KVALITÉ • SERVICE

OBS! Vi finns på Kung Gustavs väg.

n j^ u jU n x L s
BARN 402 19 S Davidsson HERR 400 05

— Där finns det mesta av det bästa —
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Orsascout i Afrika av Mats Gustafsson
D et är roligt fö r  oss på  redaktionen, när f  d  skolbarn hör av sig och vill 
m edverka i tidningen. M ats Gustavsson, som  gått i K yrkbyns skola, befin
ner sig nu i främ m ande land, och via föräldrarna M ait och Olle sänder han 
oss fö ljan de hälsning.

M ats som  är fö d d  1950 har sedan pojkåren varit m ycket intresserad 
scout, fö rs t i Orsa Scoutkår sedan i Uppsala, Linköping och Stockholm. 
Han känner varmt f ö r  scouting fö r  handikappade, och han har uträttat 
m ycket fö r  denna sak. Bland annat har han varit skribent i scoutförbun
dets tidning, där han gärna vill slä e tt slag fö r  handkappscouting.

Men nu vistas han alltså i A frika, Zim babwe. Där har han rest omkring, 
föreläst om scoutprojektet, m edverkat i radio och TV. M est handlar det 
em ellertid om  hårt arbete i en jordnära miljö.

Sedan 1983 har man bland scouterna i 
Sverige jobbat med något som kallas 
ZIMSWEDE. Detta är ett samarbets- 
projekt mellan scouterna i Sverige och i 
Zimbabwe.

Tanken bakom detta projekt är att 
lära våra svenska scouter se världen 
som en helhet, där vi är delaktiga i an
svaret och beroende av varandra. Vi vill 
visa en värld byggd på rättvisa och inte 
välgörenhet. Dessutom vill vi lära kän
na och förstå andra människor och kul
turer, samt göra en insats för dem.

Med alla dessa fina ord avser man att 
genom scouterna i Zimbabwe göra 
projekt som förbättrar hälsa och livs
kvalitet hos människorna i landet, sam
tidigt som vi ökar förståelsen mellan 
scouterna i Zimbabwe och Sverige.

För att förverkliga dessa tankar finns 
två stycken anställda i Zimbabwe, en 
administratör och en byggare. Då sam
spelet mellan Sveriges scouter och tidi
gare biståndsländer inte har varit så där 
hundraprocentigt vad gällt informa
tion, foto och så vidare så beslöt man

från svenskt håll att denna gång också 
sända ut en volontär, som kom att bli 
undertecknad.

Meningen bakom dessa miniprojekt 
som vi genomför, är att, eftersom det 
är lokalbefolkningen som vet behovet, 
man från de enskilda scoutkårerna skall 
ansöka om det som just den egna kom
munen behöver. Ansökningsramarna 
för projekten är jordbruk, hälsovård, 
vattenförsörjning, boende och fritid. 
Maximisumman för ett projekt är cirka 
1 000 dollar eller ungefär 5 000 kronor.

Rffmo 70 CL Uno 605.
Ta en provtur i nya Rifmo 70 CL. De nya sätena med Årets nyhet -  Fiat Uno med 3 dörrar. Starkare motor,
fastare stoppning, komforten, rymligheten och den servobromsar med bromstrycksregulator bak, en kaross
behagliga ljudnivån i kupén gör det till en positiv över- med aerodynamiska värden i särklass. Komforten och 
raskning. Den sportiga karossen med ny front och breda de ypperliga vägegenskaperna. Allt goda skäl för en 
lister runt om som skyddar mot onödiga småskador är provtur. Precis som det låga priset, 
andra trevliga nyheter. Skulle inte det räcka har vi spa
rat det bästa till sist. Priset.

5 3 . 9 0 0 : -  4 6 . 9 0 0 : -
Bränsledeklaration: 0,74 l/mil vid blandad körning. Bränsledeklaration: 0,70 l/mil vid blandad körning. 
1500 mil kostar 5.384:- (1/7-85). 1.500 mil kostar 5.092:- (1/7 -85).

1 års fabriksgaranti. 3 års vagnskadegaranti och 6 års rostslcyddsgaranti utan krav på efterbehandling.

KÖPER - BYTER - SÄLJER
Även FIAT lätta transportprogram

Trunnav. 9, 794 00 ORSA 
Tel Försäljning 427 09 

Verkstad 434 25
v n a n i
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Hälsovård har varit det andra stora 
blocket och här har de flesta önskemå
len gällt att få hjälp att bygga Blair- 
latriner. Dessa är en variant av våra 
svenska torrdass, men den stora skillna
den är att de är flug- och luktfria, att 
komposteringen sker under hela året 
samt att de bara har ett hål i golvet.

Önskemål om vatten har varit en 
tredje stor grupp. Med en handdriven 
vattenborr som, om det är bra markför
hållanden, man kan ta sig ner en 20—30 
meter, medan om det är stenigt man 
kan fastna efter ett par och tvingas söka 
upp ett nytt ställe att borra på, har 
projektet med stor framgång lyckats 
hitta vatten. Det är bara i de steniga 
östra delarna av Zimbabwe som fram
gångarna inte har varit så stora på 
grund av markförhållandena. När vi 
har lyckats finna vatten, monterar vi 
också dit en enkel men hållfast pump.

Playshelter har också varit en stor 
grupp vad gäller ansökningar. Ett play
shelter är ett tak som skyddar mot sol, 
regn och vind. De har framför allt kom
mit att användas av lekskolor, men kan 
också användas av skolklasser, scout
avdelningar och före kommunala sam
mankomster. Det dryga dussin som vi 
hittills har byggt har haft lite olika utse
ende, men har nu bestämt oss för en U- 
formad som är enkel och snabb att byg
ga.

Det har naturligtvis varit en hel del 
andra önskemål också, men de nu 
nämnda har utgjort majoriteten. Några 
andra nämnvärda ansökningar som ge
nomförts har varit en utbildning under 
två veckor för 20 lekskolefröknar, två 
har erhållit en hantverksutbildning och 
en skola som inte kunde genomföra sitt 
grisprojekt, fick i stället sända två lära
re på en Första Hjälpen-kurs.

Hittills har det blivit en hel del fakta, 
men naturligtvis finns det också en hel 
del minnesvärda episoder att berätta. 
Som den gången vi kom till ett område 
där man under den tre år långa torkan 
lidit svårt av vattenbrist. Efter att ha 
borrat två hål som resulterat i ett ab
rupt slut på grund av sten, lyckades 
man med det tredje hålet finna gott om 
vatten. Detta blev naturligtvis en stor 
sensation i trakten och man firade vat- 
tenfinnandet med dans och sång runt 
den ditmonterade pumpen samt ropade 
”Pamberi ne Zimswede nänga yemvo- 
ra” ”Leve Zimswede de stora vatten- 
trollarna” .

En annan gång var vi med vår vatten
borr i Mutaretrakten och letade. Slag
rutan hade markerat ut några lämpliga 
områden som också gav vatten, men ef
ter 2—3 meters borrning stötte vi dess
utom på sten som inte gick att ta sig ige

nom. Enär att så grunt hål inte ger nog 
med vatten, flyttade vi runt borrutrust
ningen och gjorde ytterligare nio hål, 
men alla med samma tråkiga resultat, 
innan vi fick se oss besegrade av natu
ren.

Vi är bara två anställda som är ute på 
fältet och jobbar för dessa projekt, i re
gel också på varsitt håll, varför vi behö
ver bistånd med arbetskraft från kom
munen där projektet genomförs. Ibland 
fungerar denna deras medverkan över 
förväntan och ibland fungerar den inte 
alls. När man inte får hjälp med ar
betskraft, är man på dem och förklarar 
att som en del i överenskommelsen för 
projektet ingår att kommunen bidrar 
med arbetskraft för att genomföra ar
betet och ställer man inte upp på detta 
kan det heller inte bli något projekt, 
utan vi får dra oss ur. När det har kom
mit så långt som till att heta om att dra 
sig ur, brukar man i regel också få den 
utlovade hjälpen.

Kanske beror det lite på den tidiga 
marknadsföringen av projekten att 
några typer har fått många ansökning
ar, medan andra inte har fått några.

Kycklinguppfödning och äggproduk
tion är en projektform som har fått ett 
stort gensvar. Liksom allt annat som 
skall göras på frivillig basis, har en dei 
av dessa varit mer framgångsrika än 
vad andra har varit. Tanken med denna 
typ av projekt är att man efter några 
omgångar skall gå med vinst, och den 
skall sedan kunna användas till att kö
pa in scoutdräkter, märken, åka på lä
ger eller brukas till annat som kåren 
kan ha glädje av. Här inom jordbruks
sektorn har några också provat på att 
odla grönsaker samt driva upp träd- 
plant.

Zimbabwe är ett underbart land att 
arbeta och bo i, både vad gäller klimat, 
natur, människor och dagligbehovet.

Även om vinternätterna kan ta sig 
ner mot och ibland också under noll- 
strecket, fukt och kyla sätter sig i väg
garna på de dåligt uppvärmda husen, så 
är dagarna ändå uthärdliga med en 
dagstemperatur kring 15—20°. Vintern 
som är under juni, juli och augusti är 
därför helt uthärdlig och sommaren 
som är under resten av året blir ofta in
te varmare än 30—35° i huvudstaden, 
Harare, på grund av dess höga höjd 
över havet. I de lägre delarna av landet 
kan det dock bli en ytterligare 10—15° 
varmare.

Naturen är för en nordbo en stor 
upplevelse. Inte nog med att bladen på 
en del träd först blir gula, oranga och 
röda innan de slutligen får sin som
margröna färg, man har dessutom 
chans att se blommor och buskar ute i

naturen i en storlek på ett par meter, 
medan vi har dem hemma som kruk
växter. Vidare har man också möjlighet 
att få se djur som man tidigare bara läst 
om, sett på tv eller i djurparker. För 
visst är det lite skillnad att se lejon, ele
fanter, apor och en massa andra djur i 
full frihet i deras naturliga miljö än att 
se dem i bur.

En naturlig följd av att arbeta i ett 
annat klimat och med en annan kultur, 
är att också människornas beteende är 
lite annorlunda mot vad man är van vid 
hemifrån. Något om detta är redan 
nämnt och dessa skillnader är också en- 
av tjusningen med att arbeta utom
lands.

Arbete i ett utvecklingsland kan i 
många fall innebära att man måste äg
na lika mycket tid åt att leta mat och 
dagligprodukter som åt det egentliga 
arbetet. Så är dock inte fallet i Zimbab
we. Visst kan det vara brist på både det 
ena och det andra, men i regel får man 
tag i något likvärdigt eller så kommer 
varan åter i hyllorna efter någon må
nad. Om man bara inte förväntar sig att 
bli lika bortskämd prylmässigt som 
man är i Sverige, kan man leva rätt väl 
här.

För att få allt detta att fungera, be
hövs naturligtvis också en hel del peng
ar. För de första två åren, 1984—1986, 
beräknas projekten kosta ca 800 000 
svenska kronor och en hel del av dessa 
pengar skall sveriges scouter bidraga 
med. Som alla andra insamlingar kan 
den ta sig olika form från plats till 
plats, men centralt har man köpt in en 
del saker från Zimbabwe vars vinst bi
drar till att betala dessa projekt. Sålun
da kan man få tag i te, dockor av olika 
slag, ett kanga-tyg med bilder från Zim
babwe och Sverige och korgar, beroen
de på vad som just då finns i lager. Na
turligtvis kan man också från den olika 
kårerna göra eget material för försälj
ning.

Kanske får också du som läser detta 
en möjlighet att lämna ditt bidrag om 
du nu inte redan har gjort det.

Mats Gustafsson

ORSA OPTIK
Kyrkogatan 10 
Tel 0250-400 90

Ny regim
VÄLKOMNA 

Christina Sandberg
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Den nya skolstyrelsen
Höstens val förorsakade, som brukligt 
är, lite ommöblering i skolstyrelsen.
Några nya ledamöter har tillkommit, 
medan andra få tt träda tillbaka. Nytt 
fö r i är är att miljöpartiet (mp) har bli
vit representerat.

Så här ser den skolstyrelse ut, som 
fö r  tre år framåt har att fatta visa be
slut i skolfrågorna:

Ann Beskow (s), Backvägen 7. Ordfö- Göte Ersson (s), Radhusvägen 35. Tidi- 
rande sedan 1983. Suppl. 78— 79. garesuppl. en period.

Sven-Erik Green (s), Borngärdet 2. Sty- Annika Rullgärd (mp), ny ledamot, 
relsens veteran: ledamot sedan 1972.

Börje Nordvall (c), Tallåsvägen 20. 
Suppl. 76—79. Ledamot 80—82, ordf.
81—82.

Marianne Hållmarker (fp), Kårgärde. Ewy Andersson (m), Vångsgärde. Le- 
Vice ordförande. Tidigare suppl. en pe- damot sedan -83. Suppl. 80— 82. 
riod.

Suppleanter:
Inger Jones-Eriksson (s), Envägen 2 
Görel Sinders (s), Harkålsvägen 5 
Lars-Åke Sundberg (s), Hantverkarga- 
tan 26
Lisa Aggeklint (mp), Åberga 
Harry Hedberg (c), Slättberg 
Johan Nordström (f), Kungsfågelvägen 
Lillvor Nordström (m), Hantverkarga- 
tan 28
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Skolnytt
Genom två riksdagsbeslut våren 1985 har skolchefs- och skolledarorganisationen 
genomgått en del förändringar.

F r o m l  juli 1985 har alla skolchefstjänster i landet kommunaliserats. Detta in
nebär att kommunen, i likhet med övriga förvaltningschefstjänster, får stå för 
kostnaderna för skolchefsorganisationen. Det enda som stadgas är, att det i varje 
kommun skall finnas skolchef.

Det andra riksdagsbeslutet innebär, att statsbidragen och villkoren för skolledar
organisationen för grundskolan har fått vissa ändringar fr o m 1 juli 1986.

Från att förut ha haft två skolledartjänster på grundskolan får vi nu tre. De 
mindre kommunerna har förut varit missgynnade när det gäller omfattningen av 
skolledarorganisationen.

Fr o m 1 juli 1986 kommer skolchefs- och skolledarorganisationen i kommunen 
att ha följande omfattning:

1/2 rektor + 1/2 skolchef

AEG • AEG * AEG • AEG

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER 
Installationer - Service

HelgeSons E l
Knapptågsv. 8 - 794 00 Orsa 

Tel 0250-41611

AEG • AEG • AEG • AEG

Grundskola Gymnasieskola
rektorAL+M  + H 1/2 rektor
/ 1 studierektor 
1/2 studierektor

Kulturdag
Skolstyrelsen har beslutat att det ska bli 
en kulturdag i skolorna under vårtermi
nen. En friluftsdag får tas i anspråk. 
Det står de olika arbetsenheterna fritt 
att bestämma tidpunkt och innehåll i 
kulturdagen. Man får väl räkna med att 
det kommer att få formen av temadag 
med diverse kulturella aktiviteter som 
inslag.

Skolornas lärare och elever ska för
stås medverka, men man kan också en
gagera intresserade ”utifrån” . Kultur
sekreteraren och kulturnämnden står 
också till tjänst.

I nästa nummer av skoltidningen 
hoppas vi att kunna rapportera hur det 
blev.

Julpristävlingen
75 rebuslösare skickade in sina lösning
ar till pristävlingen i julnumret. Det är 
ovanligt många. De flesta hade också 
prickat rätt och kommit fram till att re
busen betyder så här: ” Vi ska inte 
grubbla över vem som fick idén till 
björnparken där norrut, men Orsas po
litiker såg gärna att våra egna nallar 
skulle få  sällskap, kosta vad det kosta 
vill. ”

Vi gratulerar följande pristagare, 
som redan fått något läsvärt i belöning: 
1. Solveig Svanzäter, Johanneshov 2. 
Anna West, Orsa 3. Hjördis Kax, Orsa 
4. Eve Hedberg, Orsa 5. Ann-Marie 
Rasmusson, Helsingborg.

Vuxengymnasium
rektor

studierektor

Musikskola
musikledare

Olle Bjärkmar

Du tillhör väl inte dem 
som köper traktor 

med bara halva dragkraften?
FENDT

är i vissa fall upp till

50%
starkare än andra traktorer!

Det bekräftas av 
OECD-tester.
Tala med Fendt- 
handlaren  
— han ger dig 
alla fakta.

G REFS SM ID E AB
ORSA • Tel 430 65
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Skattungbyn 5—6
Knästående: Mats Rustas, Fredrik Hallgren, Jörgen Öhtund, Mattias Hansson. Mellersta raden: 
Helena Nyman, Ida Olsson, Johan Svalas, Jonas Reuter, Jonas Granström. Bakre raden: Eva 
Grahnström, Eva Augustsson. Frånvarande: Johannes Sjögren. Lärare: Erik Ullström.

Hoffmans Foto

Från Bildarkivet: Kyrkbynd skola pä utflykt till Mora 21 januari 1921. Kanske nå
gon av våra läsare var med den gången? Hör av dig och berätta!

LÄNS* BANKEN
DALARNA
— HEMMABANKENI D alarna — För Dalarna!

Orsa, Tel 436 00, exp.-tid. månd. och torsd. 9.30— 17.00 
tisd.-onsd.-fred. 9.30—15.00

NÄS
clasmästerk

E t tr »

— Nyman & Johansson —

O R S A

Vid södra järnvägsövergången 
m itt emot Kåhléns

Tel. 408 91

Bilgias A Fönsterglas 
Inramningar

SPÅRKÖP
Västeråkern, Kyrkogatan 23 

Tel 400 48
Välsorterat • Lättparkerat

Öppet:
M ånd.— Lord. 9— 20, Sönd. 13— 20

Orsa-Mora Antik
—  Hans Rbenius —  

Strandgatan 3, Mora. 156 60, 511 00 
Öppet vard. 13.00 — 17.00 

Köper och säljer
Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages

Orsa Trafikskola
—  Inge N y m a n  —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

Språngs...
när det gäller färg, 

vägg och golv.

E E S E S ® ® 1—
Orsa, tel. 403 40
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EN SORGLIG DAG av Marcus Häggström, åk 4 
Jag tänker på när min fågel dog. Det 
var en sorglig dag. Men när pappa kom 
hem hade han en ny fågel. När jag hade 
haft den nya fågeln ett tag, fick jag reda 
på att jag inte tål fåglar. Då fick jag säl
ja min fågel. Vi fick också sälja vår pa
pegoja som hette Harry.

Marcus Häggström, 
åk 4

SAGAN OM
HÖNAN OCH KYCKLINGEN av Åsa Jämtén, åk 2 

Det var en gång en höna som värpte tio 
ägg. Det var snart påsk och Lisa, Lars 
och Stina sulle gå ut och plocka ägg i 
hönsgården. Dom plockade ett ägg 
ifrån hönans tio ägg. Dom målade äg
get med färg som gick igenom skalet. 
Hönans ägg lade dom tillbaka till sin 
plats igen. Och när ägget hade kläckts 
så var kycklingen randig och prickig 
och allt möjligt. Sen växte den upp och 
blev den stiligaste i hela hönsgården. 
SLUT

Åsa Jämtén, 
åk 2

MONA-LILLS LADUGÅRD av Emelie Gölén, åk 2 
En dag for hela 1—2 till Lindänget och 
tittade på kor, kalvar och tjurar.

Där fanns 87 kor och 200 kalvar och 
några tjurar. Kalvarna var jättesöta. 
”Flickorna” hade klipp i öronen. En 
lapp i örat hade de för att man skulle 
veta vilken ko de tillhörde. De hade 3 
katter.

En ko mjölkade 35 1. De andra mjöl
kade 25 1 om dagen. En ko var sjuk och 
hade för långa naglar. Den skulle slak-
t a s '  Emelie Gölén, 

åk 2

VÅREN av Nina Caris, åk 2
Snart kommer våren.
Jag hoppas den blir bra 
med blommor på ängen 
och sol varenda da.

Jag ska i jorden mina frön så 
och jag ska cykla då och då.

Nina Caris, 
åk 2

FREDENS VÄV
I dag var vi på kulturhuset och bibliote
ket. Först gick vi till kulturhuset.

Där fick vi se vävnader som olika 
kvinnor hade gjort. Det var fina vävna
der men en del var inte så fina. Det var 
en som jag tyckte speciellt mycket om. 
Det var en Pakistansk familj som var i 
Sverige men ville tillbaka till Pakistan. 
Men det gick inte för det var galler så 
att dom inte kunde komma in i Paki
stan. Men dom höll på att försöka ta 
bort gallret. Vid varje vävnad hade 
dom skrivit något.

Visste du att
— Vi betalar 50 miljoner om dan till det 
Svenska försvaret?
— Det kostar 400:— att förhindra att 
ett U-landsbarn dör av svält? Hon som 
visade oss runt och berättade om tav
lorna hette Ammi Åkerlind.

Biblioteket av Karolin Starell, åk 5
Efter att vi varit på ”Fredens väv” gick 
vi till ”bibblan” . Där visade en som 
jobbade på ”bibblan” oss runt där alla 
böckerna fanns. Dom hade omkring 
36 000 böcker. Dom som inte hade lå- 
nekort fick ta med sig ett papper hem 
som föräldrarna skulle skriva på. Sen 
fick man gå tillbaka till ”bibblan” och 
ta ut sitt lånekort. Jag lånade 3 böcker, 
dom heter: Monica 15 år, Sadako och 
dom 1000 papperstranorna, Karl Al
fred.

Karolin Starell, 
åk 5

DROPPEN av Camilla Thalén
Det var en gång en droppe, som hette 
Dropp. Hon var mycket ensam. När det 
regnade fick hon inte vara med för hon 
var så liten. En dag kom hennes pappa 
till henne och sa: Alla regndropparna 
har sagt, att du får vara med och regna. 
Då blev hon jätteglad. Och nästa dag 
regnade det.

Camilla Thalén
åk 4

Runes Kiosk 
& Grillbar

Järnvägsgatan 27, Orsa 

Tel. 422 06

Vardagar
husmanskost

Specialbutiken
för

HENNE
KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR 
BYXOR • JEANS • MYSPLAGG 

UNDERKLÄDER mm.
- Aktuella —

TYGER

SYBEHÖR

Kvalité 
vår specialité

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHOR

Järnvägsgatan w  • 794 00 ORSA • 0250/400 21
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Teckning: Kristin Nääs, 
åk 3

Q l a p  p a s K

DEN LILLA ÄLGEN av Joakim Rehn, åk 3 
Det var en älg som inte hade nån mor. 
Hans mor hade gått ner i ett kärr. Han 
hade fått gå själv i skogen i flera måna
der.

En dag fick han se en annan liten 
älgtjur, som inte heller hade nån mor. 
Hans mor hade blivit skjuten under älg
jakten.

Vintern hade kommit, och de två älg
kalvarna skulle få det svårt utan mam
mor. Dagarna gick. Kalvarna blev allt 
större. En dag kom två tjuvskyttar. 
Dom sköt mot älgarna. Älgarna sprang 
fler mil. Sen stannade dom och vilade. 
Dom trodde att dom var räddade, men 
när de tittade efter, såg dom att dom 
var omringade av tjuvskyttar! En av 
tjuvskyttarns skrek:

— Jag börjar vid 15, sedan skjuter 
vi! 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 . . .

Älgarna stod blickstilla. Dom viska
de till varandra:

— Vi väntar.
— 8, 7, 6, 5 . . .
En liten flicka hade sett vad som stod 

på. Hon tyckte så synd om älgarna! 
Hon tänkte:

— Jag ska rädda älgarna, men hur? 
Sen kom hon på att hon hade en knall- 
pulverpistol. Hon tänkte:

— Jag skrämmer dom!
Hon klättrade upp i ett träd och sköt. 

Tjuvarna blev så rädda. Dom släppte 
vapnen och stack.

Älgarna blev så glada så flickan fick 
rida hem.

Joakim Rehn, 
åk 3

PÅ KONSERT av Fredrik Svälas, åk 2
Det var så roligt på konserten! Vi fick 
sjunga. Det var jobbigt men roligt än
då.

Dom hade jättemycket instrument. 
Det var så många som tio olika sorters 
intrument. Det var fiol och gitarr och så 
en fågel. När man skakade på den så 
pep den. Så var det en gamba från 
1600-talet och så basfiol och humla och 
gräshoppor och så kon. Om man ska
kade på den så lät det mu. Sen hade 
dom två glas med vatten i. När man 
gnuggade på glaset (men det ska vara 
tunt, tunt glas) kunde man spela på det. 
När man lutade på det blev det andra 
toner.

När vi hade hjälpt dom spela ett tag 
så åkte vi hem till skolan.

Fredrik Svälas, 
åk 2

FRED MELLAN MÄNNISKOR av Gerd Wolf, åk 3 
Varför har det blivit krig i världen? 
Varför får så många människor dö fast 
dom är oskyldiga?
Varför ska det vara krig, när man kan 
vara sams och leva lugnt. Det ska vara 
fred på jorden.
Det är därför jorden kommit till.
Alla människor vill ha fred, fast det in
te går att vara sams.

Gerd Wolf, 
åk 3

TYSKLAND av Katrin Timander, åk 2
För några veckor sedan fick jag åka till 
Tyskland. I Tyskland är det nästan 
grönt på marken. Lite snö här och där. 
Billigt är det där. Ett par byxor kostade 
nio och nittio. Alla är snälla mot oss. 
När vi skulle åka hem fick vi godis gra
tis i en affär. Så var det i Tyskland. 

Katrin Timander, 
åk 2

Anlita W S -  
fackinannen 

-innan något 
händer

wesströms w s
ORSA, tel 0250-409 25 vx

Q D  CF CARLS s o n  AR
ORSA »Tel. 401 88,419 11

utför

SMIDE
SVETSNING

REPARATIONER

FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

DalaKalk AB
Tel 502 00

välkomna till 

A t Ä -

W a s a tr y c k e r ie t  A B  
ö r ja s v ä g e n  15,
792 OO M O R A  
Te l .  02 5 0 /1 2 0  75  

0 250/103 4 2

13



ORSA SKOLTIDNING

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Fridhemsgatan 3 
Tel. 0250-136 62

® r
e

Tobaksaffär
Kyrkogatan 8, Orsa

Tel. 0250-419 19

Tips —  Lotto  —  Penninglotter 

Presentartiklar —  Konfektyrer 

Väskor och småläder 

Travprogram

Bengtssons 
Begravnings
byrå Eftr

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

L.O. Uleander 42205
Ernst Hållen 40466
Eric Bengtsson 44366

Blommor — Binderi
Presenter— Begravningsbyrå

i l iO M M O f t
K H . H W M M . S I I Y H Å
Tel 0250/41840 • FreNns Gränd 9 • 7 9 4 0 0  ORSA

I LÅGSTADIET av Helena Hansson, åk 3
När jag började i ettan skulle det bli ro
ligt, men sen blev jag retad och slagen, 
och jag fick ingen kamrat att leka med 
på rasterna. När jag gick nere hos Mar
got kastade pojkarna sudde på mig. Sen 
gick jag om trean. Då slapp jag pojkar
na.

Den här klassen är roligare att gå i. 
Jag tycker om alla ämnen. När vi har 
lov, längtar jag till skolan. Det ska bli 
tråkigt att lämna lågstadiet, för det är 
roligt att gå här, för jag känner alla. På 
rasterna är det roligt, för alla är så snäl
la. Ingen retas i klassen. Vi är 26 elever 
i klassen.

Vi får mycket läxa ibland. I dag har 
vi läxa. Det är roligt att läsa.

Helena Hansson, 
åk 3

FÖRLÅT! av Marlene Andersson, åk 6
Det är måndag. Ricke är svensk, men 
hennes mamma är dansk. De retar hen
ne för danskjävel. Men hon är ju lika 
mycket svensk som de är. Den här da
gen var jävligast. Hon gick till skolan 
som hon brukade göra. Rick hade ingen 
aning om vad som skulle hända. Nu 
stod hon alldeles blickstilla. De kom 
emot henne. Ricke var en stark tjej, 
men nu kände hon sig alldeles svag och 
matt. Men vad hände? Hon ligger på ett 
sjukhus. Mamma och pappa står bred
vid sängen. Å, vad hon har ont i huvu
det. Ett brutet ben. Vems är det? Nu 
känner hon. Det är hennes ben. Vad 
hände egentligen? Ricke vet inte vad 
som har hänt. Hon minns bara att de 
kom emot henne. Hon somnar in. Vad 
nu då? Mamma och pappa är borta,

”  VED KA PSPECIALIS TEN ”
Tillverkning och försäljning av 

vedkapar, vedklyvar och transportband.

Orsa Svets -  tftek
INGEMAR FRIARE 

Tel. 0250-431 53, bost. 402 26
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men här står hennes klasskompisar.
— Förlåt, Ricke! Vi ska aldrig reta 

dig mer. Hon pratar med alla, ända tills 
hon blir sömnig. Men innan hon som
nar tänker hon på ett enda ord. Det är 
kompisarnas FÖRLÅT!

Marlene Andersson, 
å k  6

DEN LÄRORIKA RESAN av Johanna Ström, åk 6 
Vi hade just kvicknat till, men vi var 
fortfarande väldigt omskakade. Vi ha
de strandat med vår båt. Kanske var det 
igår? Jag vet inte.

Det är lågvatten. Mina kompisar för
söker att rädda sakerna ombord på vår 
båt.

Vi kom på, att om vi sparade brädor
na, kunde vi bygga hyddor.

Vår lärare låg medvetslös på stran
den.

Det började skymma. Vi hade inte 
tak över våra huvuden.

Tre pojkar var fortfarande kvar ute 
på båten. Nu är de på väg i landet. D e. 
har något vitt med sig. Ett segel! Vi 
hjälps åt att sätta upp fyra pålar och trä 
seglet på dom. Där skulle vi sova en tid, 
rad i rad.

Nästa dag fortsatte vi att rädda sa
ker. Vi började att bygga hus för 4—5 
personer. Det var fortfarande lågvat
ten. Konstigt.

Det har nu gått två veckor. Vi går 
runt i lakan, undertröjor eller baddräk
ter. Vår mat har nu tagit slut. Pojkarna 
skall ut i skogen. De har käppar med 
sig, ifall det skulle komma farliga djur.

Jag har experimenterat. Här är det 
lågvatten fyra dagar i rad. Vi kan sätta 
upp två pålar och sedan fästa seglet, 
dubbelvikt, mellan dem. När vattnet 
stiger följer fisken med, och eftersom 
fisken inte kan simma åt sidorna och in
te bakåt, fastnar den i seglet.

Vi har nu bott här i ett halvår. Det 
börjar bli kallare, kanske betyder det 
vinter.

Vår lärare har nu börjat kvickna till.
Vi har våra sysslor. När alla har vak

nat, går vi ut i skogen för att hämta 
ved. 10 pinnar var, mer om vi vill. Se
dan gör pojkarna eld. Vi flickor letar 
efter mat. Vi plockar kokosnötter, som 
vi torkar. Då går det lättare att slå sön
der dem. Om man slår sönder en kokos
nöt uppifrån, går den sönder i små bi
tar. Slår man från sidan, blir det två 
halvor med kött och dricka.

Vi spar drickan och torkar det vita i 
kokosnöten. Det kokar vi gröt på. Vi 
tar havsvatten och häller på ett stort 
blad. När vattnet torkat ligger salt kvar 
på bladet. Saltet kan behövas i maten.

Vår störiga klass har nu blivit lugn.

Vi har lärt oss att dela med oss av mat, 
kläder och kunskaper. Det är nu två 
månader kvar tills vi har varit här ett 
år.

Vi har hittat en familj på två vuxna 
och fyra barn. De hjälper oss med det 
mesta. Vi är nu utsvultna och magra.

En kväll skriker någon:
— Ett fartyg!
Vi gör upp en eld vid stranden. Sedan 

dränker vi ett segel i hjortblod och 
spänner upp det framför elden, så att 
det lyser rött. Fartyget kommer närma
re. Vi är upptäckta.

Vår lärare är nu helt återställd. Far
tyget tar oss med till Sverige.

Bättre skolresa har aldrig ägt rum i 
världshistorien.

Johanna Ström, 
å k  6

Sfe

HAR DU PLANTERAT OM DINA VÄXTER?
Jord, Krukor, Gödning, Fröer %1

finns hos interflora

A. LEVENIUS BLOMMOR i Orsa AB
Tel affären 400 92, trädgården 401 20
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plattan
Tel 0250-409 60 
S-794 00 ORSA

Auktoriserad återförsäljare för 
BMW och TOYOTA

Fullständig service

BERGLÖFS BIL AB
Rätta stilen — på service och bilen
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Tel 0250-420 15
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• TIPS
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• PRESENTER
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NYA KL0CKARS
Tel 0250-419 06
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i Orsa
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