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Medverkan av våra läsare av Pelle Jakobsson
Det är roligt för en redaktör, när någon 
av våra läsare hör av sig och vill med
verka i tidningen. Om man ser tillbaka 
på årgångarna ska man finna att åtskil
liga, värdefulla artiklar är bidrag från 
läsekretsen.

Ta t ex år långa serie ”En lärares 
dagbok” . Den — alltså dagboken — 
fick vi oss tillsänd av John Erik Olsson 
i Bollnäs. Orsabördige Hans Tora, Sö
derhamn, skrev om Tandberg, den 
bortglömda fäboden. Och senast kunde 
vi läsa något som Anders Ståbi letat 
fram ur sina gömmor, skildringen av 
farfadern, soldaten Jonas Ståbi. Detta 
för att ta bara några exempel.

Hur är det med det nummer av skol
tidningen du just nu läser? Så här var

det: Karin Linnerborn ville ha mera 
orsamål i OS — och det är hon nog inte 
ensam om — så hon skickade oss sina 
skolminnen. Per Lindberg fick ögonen 
på en insändare i en gammal tidning. 
Den kunde passa i OS och snart låg den 
på redaktörens bord. I Landskrona satt 
syster Hilma och tänkte på sin tid som 
församlingssyster i vår bygd. Kunde det 
vara något för OS? Visst! Så var det 
Gunnar Britte i Slättberg som en dag 
satt och läste sin farbrors soldatminnen 
från första världskriget. Något för OS?

Mja, till en början var väl redaktören 
lite tveksam. En krigsskildring i skol
tidningen. Kan det vara lämpligt? Men 
så läste han anteckningarna, lite val
hänt skrivna av en orsapojke i främ

mande land, utkommenderad att slåss 
för sitt nya hemland, USA. Inga direk
ta strider behövde han tydligen upple
va, men väl fick han utstå många veder
mödor bestående av hård exercis och ett 
till synes meningslöst marscherande och 
” travlande” kors och tvärs i ett krigs
härjat Frankrike. Och redaktören tyck
te att Brittes skildring nog kan ha sitt 
berättigande.

Så kom det sig, att det nummer du 
just nu läser innehåller flera bidrag från 
våra läsare. Tack, ni alla som vill dela 
med er av minnen, upplevelser och tan
kar! Kan era bidrag mana andra till ef
terföljd, så är det bara roligt.

Pelle Jakobsson

BRITTE — SOLDAT I 
FÖRSTA VÄRLDSKRIGET av Erik Vitalis Britte
Å r  1910 utvandrade min fars båda bröder Erik Vitalis och Per Sigfrid Brit
te till Nordamerika. Per Sigfrid återvände aldrig utan avled i St Paul 1934. 
Vitalis återvände efter första världskriget och stannade i Sverige i två år. 
1922 reste han till USA igen och bosatte sig där. Han arbetade på stora silo
byggen. M ot sin vilja blev han uttagen till soldat i första  världskriget, och 
jag har i min ägo anteckningar som han gjorde under kriget.

Vitalis avled 1954, 64 år gammal. Under en resa till USA 1982 hade jag  
tillfälle att besöka veterankyrkogården i Minneapolis, där 70 000 krigsvete
raner är begravda. Där återfann jag också Vitalis grav.

Här fö ljer  utdrag ur Vitalis anteckningar om sina upplevelser som soldat 
i slutet av första  världskriget. Det bör påpekas att hans svenska blivit på 
verkad av det amerikanska tungomålet. En del ordvändningar och ordfölj
der avslöjar detta (t ex gå i stället för resa). Men texten återges precis så 
som Vitalis själv skrivit den. Dock: Rubrikerna svarar redaktionen fö r .

Gunnar Britte
” Trodde att bliva f r i . .
Den 29 april 1918 lämnade jag St Louks 
station, Minneapolis, till lägerplatsen 
Clarys Dodge. Tåget var fullt av rekry
ter med skoj och skratt. En brännvins
flaska tömdes här och där i smyg. En 
del voro modfällda. För var timme när
made vi oss lägerplatsen, och man viss
te att då var all frihet gången.

Klockan 7 på morgonen den 30 an
lände vi. Så långt man såg var det långa 
baracker där uppe i sluttningen på den 
långa sandbacken. Dit bar det iväg då 
de hade ställt upp oss vid stationen. 
Fick så sedan ge dem våra namn. Då 
det var färdigt fick vi gå in, och där ser
verades kalla bruna bönor. Vi voro alla 
trötta.

De tog oss sedan ut och ställde upp 
oss i fyra linjer utanför baracken och 
marscherade oss ungefär en kilometer 
ned på slätten som ligger mellan älven 
och järnvägen.

— Detta måste vara platsen där de 
skall kommendera oss, tänkte jag. Här, 
under ledning av befälet fick man göra 
höger om och vänster om så man blev 
yr i skallen.

Nästa dag fick vi gå igenom läkarun
dersökning från tå till topp. Gick åt
minstone igenom 15 doktorer. Här togs 
finger point också. De måste ha friska 
och starka personer. Jo, hela slumpen 
åkte med . . . Vad ska de vara friska 
för?

Vitalis Britte som soldat.

Dags för
gummistövlar 

Finnpers Skoaffär
Frelins gränd 23 • ORSA 

Tel 0250-402 32
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Fick så exercera från 8 på morgonen 
till kl 4 eftermiddag 5 dagar i veckan 
med 2 timmars middagsrast och 5 mi
nuters uppehåll varje halvtimme. Varje 
morgon uppställning kl 6.15 och likaså 
på kvällen kl 5. Då skulle vi stå i givakt 
med skyldrande gevär, då det spelades 
fosterlandssånger.

Då vi hade varit där i två veckor blev 
vi alla bekanta. Delde så upp oss och 
sändes till olika lägerplatser i landet. Vi 
blev då några få kvar. Så den 15 maj 
kom det in en annan ” Draft Class” 
(manskapsklass). En klass kom in varje 
månad — de gjorde samma med dem, 
så det blev några kvar. Så i juni månad 
sände de icke mera ut utan fyllde upp 
alla baracker och organiserade the 88 
Division, som består av South Dakota, 
Missouri och Minnesota män.

Gunnar Britte i farbroderns utrustning. 
Foto: Sven Hedberg.

Det var nu som vi fick veta var vi var. 
De exercerade oss från solens uppgång 
till dess nedgång. Det var flera som stu
pade i hettan och blev tagna på lasaret
tet. Två gånger i veckan tog de oss ut 
till skjutbanan ungefär 4 km från lä
gerplatsen. Då måste vi stiga upp kl 4 
på morgonen och taga mat med oss.

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 413 32

Och då alla voro färdiga med sina serier 
fick vi gå hem och det tog sent ut på 
kvällen.

Under tiden var vi här i Camp Dodge 
så blev alla utlänningar uppkallade. Vi 
var 5 eller 6 från varje kompani. Hade 
litet nys om det. De skulle ge oss våra 
medborgarpapper. De släppte in oss i 
en barack. Där var det fullt utav skriva
re och all rank av officerare.

Första frågan blev:
— Är det någon från 3. Battalion 

som ville icke taga ut sina medborgar
papper? De kommer och ställer sig upp 
mot väggen här.

Vi hade blivit frågade förut ett par 
gånger men vi nekade. Trodde att bliva 
fri genom att icke taga ut dem. Jag gick 
och ställde mig mot väggen och en sju 
eller åtta följde mig.

— Vad är det för orsak att ni vill icke 
taga ut era papper?

— Är svensk och neutral och har ing
enting att slåss för.

— Men tycker ni om att tysken vin
ner, då?

— Gör mig detsamma vem.
Blev så uppkallad en gång till. Gav 

samma svar att ville icke gå.
— Ja, ni kommer att finna ut annor

lunda, fick jag till svar.
Det närmade sig till slutet av juli må

nad. De började giva oss full utrust
ning, så att det var något i görningen 
och att de kom att sända oss över snart. 
Hade nu väntat brev från svenska lega
tionen i Washington över 3 månader till 
svar på mitt brev genom svenska kon
suln i Minneapolis, som jag blev under
rättad om att bliva fri från detta helve
te. Tröstade på svaret från Washing
ton. Men icke något!

US A-England-Frankrike
Den 30 juli var vi färdiga att gå till 
Frankrike. De ställde oss upp utanför 
baracken med våra packningar och ge
vär. Kaptenen sade till mig att jag skul
le taga den där lådan av ammunition 
och giva 10 skott till varje man som står 
där i ledet. Så bar det ned till stationen. 
Tre dagar senare kom vi till New York. 
Tog oss sedan på en färja till Long Is

land. Väntade där några timmar tills de 
fick tåget i ordning. Packade oss sedan 
in i vagnarna och tog oss längre in på 
ön till lägerplatsen Camp Upton. Var 
där ett par dagar. Här fick vi yllekläder 
och mössor i stället för hattar.

Den 7 augusti tog vi tåget igen och 
kom på färjan som styrde in i hamnen 
och lade in till den stora båten Olympic, 
som då var inredd för detta ändamål 
med sina 6—8 tums kanoner på. Vi fick 
så ligga på båten i hamnen på natten 
och kl 10 den 8 augusti 1918 lossade 
han sina linor och maskinerna började 
arbeta. Luftskepp och kryssare eskorte
rade oss till sjöss. De var inte säkra för 
tyskarnas submariner, och vi måste ha
va livbälten på oss hela tiden.

Vi var ungefär 10 000 personer där
ibland 250 sjuksköterskor och 50 civila 
personer.

Vi närmade oss Englands kust, och 
då kom de oss till mötes med sina krys
sare. Landade så i Southampton. Hade 
då varit på sjön i precis 7 dygn. Steg 
utav båten här och marscherade genom 
staden ut till en park. Här var det tält 
och baracker under de stora träden. 
Var där i tre dagar. Härifrån skulle vi 
gå över Engelska kanalen. Var på väg 
två gånger ned till hamnen men vände 
tillbaka. Så den tredje kvällen lastade vi 
på en liten båt. Hade också kryssare här 
som eskorterade oss i månskenet över.

Anlände på morgonen den 16 augusti 
i Le Havre i Frankrike.

Välkomna 
att se

VÅRENS nyheter
hos

^DahU&tr
IRIS FORSBERG/ 

Kyrkogatan • ORSA • Tel 401 91

V A N L IG H E T  O CH PRISTILLFÄLLEN  
F IN N S  H O S SP V ID  R O N D ELLEN !

ORSA, ÖPPET TILL KL 22.00 
Tel. 0250-411 10
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Gunnar Britte vid farbroderns grav på veterankyrkogården i Minneapolis.

Kors och tvärs i Frankrike
Tog oss genom staden till en annan 
Camp uppe i berget. Här hade engels
männen tyska krigsfångar. Uppbröt 
här efter två dagar. Blev så inpackade i 
godsvagnar kl 1 på natten. Här fick vi 
proviant för en tre dagars resa med i 
vagnen, ” bull, beef and bread” . Tåget 
sattes igång, gick genom berg och tunn
lar. Mötte ett trupptåg då och då och 
godståg som var lastade med krigsma- 
terial och ett och annat sönderslaget 
luftskepp.

Då vi hade rest ett dygn kunde vi se 
en stor stad. Det var en utkant av Paris. 
Här stannade tåget för att byta loko
motiv. Här tog vi en annan linje och 
kom ner till staden ” Semur” två dygn 
senare. Här stannade vi i fem timmar 
efteråt i hade lagt våra packningar och 
gevär i linje under de stora träden vid 
vägkanten. Nu fick vi äta det som var 
kvar av de där ” Beef och bröden” . Vi 
vilade så några minuter. Steg kaptenen 
upp och sade oss att vi fick gå ned till 
staden om vi ville. Och naturligtvis alla 
gick, då det var första gången vi fick 
vår frihet sedan vi lämnat USA.

Här i ” Semur” kunde vi icke köpa 
annat än kaffe, vin, cognac och andra 
star kvar or, och vi fick nog av dem.

Fortsatte sedan till fots och travlade 
15 km till en liten by, som ligger söder 
om ovannämnda stad. I denna by fick 
vi våra kvarter på höskullar och i fä
hus. Första dagarna fick vi alla vara 
gatsopare eller urmakare i denna lilla 
fäbodvall med sina gärdsgårdar av sten 
och husena av samma material utom att 
de voro byggda med sina långt sluttan
de tegeltak. Sedan fick vi börja exercera 
lika som i Carys Dodge ute på en åker i 
sörja och lort. Och hårdast var bajo
nettfäktningen ett par timmar om da
gen.

Då vi varit här ungefär en månad så 
bryter vi upp med våra packningar och 
gevär och marscherar ned till ” Semu
ra” igen. Tältade här över natten och 
fortsatte till fots och kom till en annan 
järnväg öster om staden. Vi hade nu 
tillryggalagt en 30 km detta dygnet. 
Steg på tåget här den kvällen och anlän
de till ” Belfort” stad en och en halv 
dag senare. Marscherade så från Bel
fort upp till en by i berget cirka tre km 
från staden. Är nu i ” Lorrans” en 20 
km från fronten. Här kan folket språka 
tyska. Här sades det att tyskarna hade 
40 stora kanoner på 1914. Man kan se 
löpgravar här och var.

Krigsmuller
Vi hade varit här en dag då vi gick höra 
något i luften som surrade. Det var ett 
luftskepp, men vi kunde inte se det. Ka
nonerna öppnade eld på det och man 
kunde förstå att det var ett tyskt. Kun
de se hur kulorna exploderade i luften, 
svarta och vita rökmoln. Räknade över 
100 skott. Så snart det blev för hett för 
honom dök han upp eller ned för att 
förvilla deras skotthåll. Här fick vi icke 
hava några informationer av något slag 
eller skocka oss. Och bra är det, tänkte 
vi, trötta på exercisen.

Är så nära att man måste gömma sig 
så mycket man kan på denna jakten. På 
kvällarna brukade vi gå upp på höjden 
av backen och se mot öster.

Hörde hur kanonerna råmade, och 
en och annan gång sände de upp rake
ter, signaler av alla färger. Dit var vårt 
mål — varför?

Blev så flyttad från detta Compani 
ned till ” Danjuttin” i slutet av septem
ber ned till Machine Gun 349 inf som 
då var inkvarterat i denna stad. Här var 
vi några dagar, flyttade sedan igen någ
ra km till en fästning ” Severmont” ,

byggd på 1800-talet. Denna ligger på 
öppna fältet. Norrut är det en stor 
bergshöjd och i söder har vi våglika 
höjder. Så långt man kan se är det löp
gravar och taggtrådsnät.

När vi hade varit några dagar bröt vi 
upp igen sent en kväll. Drogo våra vag
nar som då voro lastade med maskinge
vär och ammunition och våra pack
ningar.

Nu skulle vi passera den och den plat
sen på vissa klockslag så vakten visste 
vem som kom. Detta var tröttsamt för 
flera om var angripna av spanska sju
kan.

Anlände sent på natten till en by. 
Fick vårt nattlogi på vinden till ett obe
bott stenhus. Här är det krig var dag 
mellan flygskeppen som skjuter på var
andra med maskingevär. Såg hur en 
tysk släppte bomber på en observa- 
tionsballong, som då tog eld och ramla
de till marken.

*

Här slutar Brittes anteckningar. De 
blad som berör händelserna under 
oktober 1918 har försvunnit. Sannolikt 
insattes det förband som Britte tillhör
de på ett frontavsnitt som inte ingick i 
den slutoffensiv de allierade igångsatte 
den 31 oktober och som ledde till va
penstilleståndet i Compiégne den 11 no
vember 1918 varigenom det långa kri
get slutade.

Cirka 2 millioner amerikanska solda
ter hade då inkallats, snabbutbildats 
och överförts till krigsskådeplatserna i 
Frankrike-Belgien.

Dagboksanteckningarna ger en anty
dan om den likgiltighet och motvilja 
som besjälade åtminstone skandinaver
na inför den uppgift deras nya hemland 
ställde dem inför.

Välsorterad
närhetsbutik

STACKM0RA HANDEL
Tel. 403 22

Begravningsbyrån 
i Orsa 
LEVENIUS 
BLOMMOR
ombesörjer allt inom branschen. 
Tel affären 400 92, bost. 413 21
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SKOLMINNEN av Karin Linnerborn
Karin Linnerborn, flitig  och välkänd skribent på orsamål, har sänt oss det
ta bidrag. Tack, Karin!

Hon har bett oss påpeka, att det ju  fin n s några svenska ord som saknar 
motsvarighet i dialekten. Hon har då varit tvungen att använda ord på  
”ren svenska” fö r  att det klart ska framgå vad som menas.

Till ledning fö r  de många läsare som inte behärskar vårt mål har redak
tören gjort ett fö rsö k  till översättning. Problemet har då varit det motsatta 
har han funnit, eftersom det allt finns dialektord som saknar direkt m ot
svarighet i svenskan.

Karin berättar om Rajsjössaskolan. Den låg i ”storskolans” grannskap, 
där sedermera lärarbostäder och barnbespisning byggdes. Först år 1932 
byggdes ”storskolan” om så att det blev plats fö r  alla klasser. Den skolan 
lades ju  ner 1979, och barnen går nu i Kyrkbyns skola.

Döss ik djikk i skolåm
Upp-o nittoundrasexto, dös ik wa sju 
år, do bird ik o i skolåm. E wå’nt in- 
djön ” firiskolä” do. Twer först åre 
war-e smoskol’n. E fånns tri smosko- 
lajs i Ansju do, sö smoskolkrippär be- 
vöd int gö sö löngga wega. Men krippär 
fro Bjos ö Önbjarga, dem add wänstra 
lönggån weg tä gö, dem.

Wi addum jenå gör skåmpra lärinnö 
do, tä bira mi. Fast o kund nug bi frän 
ö, umm e wa nönn sö wa riktit onår- 
dun. I kum ijug att o striköd jenn pöj- 
ka, sö to si ledit båda mårknåsdågå, — 
eldöst fingg wi wa fro skolåm föst 
mårknåsdåjn.

De fösta wi finggum lär wöss, wa för 
nönn stekkun salmväss, sö wi addum 
nöd tä sjungga umm männå. Ö dedå mi 
salmvässömå engd ettör ela skoltide. E 
wa gör katut fär summum tä fo demdå 
vässa tä fassnå inni sköllåm. Ö kund int 
ånn lexo, sö fikk ånn sitj kwär ö leså dö 
ödror add gendji emåt.

Föst tåjmån upp-o morgon add wi 
kristndom. Innå wi addum lärt wöss le
så, berettöd lärinnå ir Biblem fär wöss. 
Se fingg wi leså biblisko ö katjesn — tiä 
Gudar bud ö trosartikla skuld wi kunn 
ajta — ö salmvässa, salmvässa.

Odör tåjmån fingg wi färdsetj fo til 
nögör siffror ö se wart-e tä bir-o legg 
ijop, minska ö dela. Wi addum kulrå- 
må ö kublådor tä jåp. Multiplikasjons- 
tabelln skuld wi kunnå sömön föss. Wi 
addum grifföltavlor tä bira mi ö griffla. 
Demdå tavlor fikk ånn wa gör redd um, 
fär dem wa stjerör, griffla fikk int ånn 
tapp nidi gov, fär do wart-e bara stum
pär åv dem.

Ettör twer föst tåjmå wart-e fruköst- 
rastn. Do såt wi ajt-i tåmburem ö åtöm 
orör gosör ö se add wi för nönn 
mjökskwett attra.

När jag gick i skolan
På nittonhundrasexton, då jag var sju 
år, började jag i skolan. Det var inte 
någon förskola då. Det fanns tre små- 
skolhus i Hansjö då, så småskolebar- 
nen behövde inte gå så långa vägar. 
Men barn från Bjus och Hornberga de 
hade väldigt lång väg att gå, de.

Vi hade en väldigt snäll lärarinna då, 
till att börja med. Fast hon kunde bli 
arg också, om det var någon som var 
riktigt vanartig. Jag kom ihåg att hon 
gav en pojke stryk som tog sig ledigt 
bägge marknadsdagarna — annars fick 
vi vara från skolan första marknadsda
gen.

Det första vi fick lära oss var väl nån 
kort psalmvers så vi hade något att 
sjunga på rnornarna. Och det där med 
psalmverserna hängde med hela skolti
den. Det var väldigt jobbigt för en del 
att få de där verserna att fastna i skal
len. Och kunde man inte läxan, så fick 
man sitta kvar och läsa då de andra ha
de gått hem.

Första timmen på morgonen hade vi 
kristendom. Innan vi hade lärt oss att 
läsa berättade lärarinnan ur bibeln för 
oss. Sedan fick vi läsa bibliskan och ka
tekesen — tio Guds bud och trosartik
larna skulle vi kunna utantill — och 
psalmverser, psalmverser.

Andra timmen fick vi försöka få till 
några siffror och sen blev det att börja 
lägga ihop, minska och dela. Vi hade 
kulramar och kublådor till hjälp. Mul
tiplikationstabellen skulle vi kunna som 
en fors. Vi hade griffeltavlor att börja 
med och grifflar. Dessa tavlor fick man 
vara väldigt rädd om, för de var sköra. 
Grifflarna fick man inte tappa på gol
vet för då blev det bara stumpar av 
dem.

Efter de två första timmarna blev det 
frukostrast. Då satt vi i tamburen och 
åt våra smörgåsar och så hade vi nån 
mjölkskvätt till.

Känsla
förframtiden

Foreningsbanken Ä

ORSA 0250-430 50

VÄRDA DIN SYN
ALLTID

VÄLKOMMEN TILL

Kyrkogatan 10 • ORSA 
Tel 0250-400 90
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Döss wi skuldum lär wöss skrev wör- 
de, fingg wi skrevbekär, dar e wa radär 
bö rakt ö snett. Demdå snedradär skuld 
wi skrev wörde ettör. Wi addum bliås- 
pennor tä bir-o mi men se fingg wi 
blikkpennor ö smöör blikkflaskör. Mil- 
lumå kund e nug enda att nönn dukäd 
til-a dodå blikkflasko ö do wart-e jenn 
ljot flekk, sö int e djikk tä twå ir. Wi 
addum ” välskrivning” att-i onå tidn — 
tro umm e finns nöd sö jettör sö nu?

I add nära weg bört-i skolån föst twer 
åre men tridd år dö I skuld enda bört-i 
Rajsjössaskolån, do wart-e löngt tä gö. 
Ö do fingg wi jenå gör leda lärinnö. O 
wa gåmbölkulla ö grett ö grinun mjåst 
åv. O skelldä o wöss. — Eländiga Han- 
sjöungar, — assint kan ni å assint vill ni 
lära er heller — sad o. Wi lärum för a 
weri olajkö, läse krippär i. Men dar såt 
erfilär löst, motro. Skolmestörär wå’nt 
färbudigör tä tukt krippa do.

Ja, se wart-e ” sturskoln” ö dar war-e 
mitji krippör — e wa tri klassrom dar. 
Wi lasum geografi, nåturlära, swensk- 
historia ö geometri. Ö wi addum 
Gymnastik. Gymnastikbrakkor fingg 
wi luv tä a ö I minns ur I gnog ajt-i 
munnu innå I fikk demdå brakkor, fär 
I wild för wa lajkt ödrömå.

E wa indjön sö add nönn lucuped do 
— wi finggum knålla ö gö. Kullor add 
int lönggbrakkor ö pöjkär add knibrak- 
kor. Sö umm wittra kund e wa görköllt 
tä ta si evör Ånsjuåkra. I frös görwilt 
um bene millumå. Summur add för 
skajdär tä åk o ö summur add smotjäl- 
ka, sö umm rasta war-e jenn vådlin tra
fik ettör wejjem sö djikk brewi skolån. 
Men e wa ingör bilör tä akt si fär do.

E wa kåminär sö wärmd upp skolro- 
me do ö dem sö såtä nämst kåminem 
fingg wa swettugör mäss dem sö såtä 
nämbör fenstre frösä.

Inggör pöjkär räktä bört-i skolåm ö 
inggör kullur molöd si i ögömå.

E wa lajkö mikklör sö språköd 
ossmol, sö dem sö swensköd. Fär dem 
sö språköd ossmol war-e litä kneput tä 
lär si swenskläte. Enggölsko ö tisko 
fingg int wi lär wöss. Men wi djinggum 
bara sex år — se fikk e rekka, men e 
wart do fok åv wöss ö. Dem sö wild leså 
mer dem djingg i Orsa Kommunala 
Mellanskola.

Då vi skulle lära oss skriva orden fick 
vi skrivböcker, där det var rader både 
rakt och snett. Snedraderna skulle vi 
skriva orden efter. Vi hade blyertspen
nor till att börja med, men sen fick vi 
bläckpennor och små bläckhorn. Emel
lanåt kunde det nog hända att någon 
stötte till den där bläckflaskan och då 
blev det en ful fläck som det inte gick 
att tvätta bort. Vi hade välskrivning på 
den tiden — måntro om det finns något 
som heter så nu?

Jag hade kort väg bort till skolan de 
första två åren, men tredje året, då jag 
skulle ända bort till Rajsjössaskolan, 
då blev det långt att gå. Och då fick vi 
en väldigt led lärarinna. Hon var gam- 
melkulla och fräsig och grinig för det 
mesta. Hon skällde på oss: ” Eländiga 
hansjöungar, ingenting kan ni, och ing
enting vill ni lära er heller” , sa hon. Vi 
lär väl ha varit olika som barn är. Men 
där satt örfilarna löst minsann. Skollä
rarna var inte förbjudna att aga barnen 
då.

Ja, sen blev det ” storskolan” , och 
där var det mycket barn — det var tre 
klassrum där. Vi läste geografi, natur
lära, svenskhistoria och geometri. Och 
vi hade gymnastik. Gymnastikbyxor 
fick vi lov att ha, och jag minns hur jag 
tjatade på mamma innan jag fick de där 
byxorna, för jag ville vara lik de andra.

Det var ingen som hade någon cykel 
då — vi fick knalla och gå. Flickorna 
hade inte långbyxor och pojkarna hade 
knäbyxor. Så om vintrarna kunde det 
vara väldigt kallt att ta sig över hansjö- 
åkrarna. Jag frös väldigt om benen 
emellanåt. Några hade väl skidor att 
åka på och några hade småkälkar, så på 
rasterna var det en vådlig trafik efter 
vägen bredvid skolan. Men det var inga 
bilar att akta sig för då.

Det var kaminer som värmde upp 
skolsalen då, och de som satt närmast 
kaminen fick vara svettiga, medan de 
som satt närmast fönstren frös.

Inga pojkar rökte i skolan och inga 
flickor målade sig.

Det var lika många som pratade orsa- 
mål som de som ” svenskade” . För dem 
som pratade orsamål var det lite kne- 
pigt att lära sig svensklätet. Engelska 
och tyska fick vi inte lära oss. Men vi 
gick bara sex år — sen fick det räcka, 
men det blev då folk av oss också. De 
som ville läsa mer gick i Orsa Kommu
nala Mellanskola.

Karin Linnerborn
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Gästande elever av Tammi, John, Misty Paul, KC, Samantha och Svante Jordeskog

På Bergetskolan var under hösttermi
nen 6 amerikanska elever.

Det var Samantha och Kyle Clayton, 
som nu har rest tillbaka till USA. Så var 
det John, Tammi, Misty och Paul som 
fortfarande finns på Berget. Vi kom al
lihop till Sverige för att våra pappor ar
betar med gasborrningarna i Gravberg, 
och vi tycker att det är fint att bo här i 
Orsa. Det svenska höstvädret är egentli
gen det enda som det finns anledning 
att klaga på. Enligt Paul lyser solen 
varje dag över USA i november, men 
det är vi inte riktigt överens om.

Att lära sig svenska är däremot ro
ligt. Tammi säger så här:

— We are learning a lot of Swedish. 
For instance we can count as far as we 
want. We can all speak a little Swedish 
to our friends, and we don’t find it 
hard.

— Vi lär oss massor med svenska. Vi 
kan t ex räkna så långt vi vill. Vi kan al
la prata lite svenska med våra vänner, 
och vi tycker inte att det är så svårt.

Vad kommer vi då att minnas av 
Orsa och Bergetskolan när vi så små
ningom åker hem till USA igen?

— I will remember the Swedish and 
the snow.

— Jag kommer att minnas det svens
ka språket och snön, säger Kyle Clay
ton, eller KC som vi kallar honom, och 
alla håller med. En annan sak som vi 
kommer att minnas och sakna, är den 
svenska skolan där det inte förekom
mer någon aga, och där lunchen är gra
tis. Fast en del mat tycker vi är konstig, 
och nog skulle det sitta fint med en rejäl 
hamburgare.

Tammi, John, Misty 
Paul, KC, Samantha 

och Svante Jordeskog

SALONG BLÅSENBORG
Prinsvägen 1 • ORSA 

ORSA
Dam- och Herrsalong

Tel 0250-423 68

•lonsered
P R O  L I N E

Skogsutrusta hos

LILJEBERGS
Blickusvägen 15 • ORSA 

Tel. 0250/406 78 
Säkrast kl. 16.00-19.00

Här står det Raimond. Han är 22 år och 
kommer från Iran. Förra veckan hälsa
de han på oss i skolan. Han har flyttat 
hit för han tycker inte om att han var 
tvungen att skjuta på sina vänner. I 
Iran går barnen 12 år i skolan. Ibland 
slutar de tidigare för de får lov att beta
la alla böcker och papper själva, det är 
dyrt, ibland måste de arbeta och tjäna 
pengar till sin familj istället. Pojkar 
och flickor i Iran går i olika skolor. De 
har skoluniform och flickorna får inte 
visa något av sin kropp. Det är svettigt 
att ha så mycket kläder på sommaren. 
Det går 50—60 barn i samma klass. 
Man börjar kl. 8 och slutar kl. 15. På 
lunchrasten springer man hem och äter.

Raimond tycker mycket bra om 
Orsa. Här bryr sig folk om vad man 
tycker och frågar vad man vill göra, i 
Iran måste man så mycket, vare sig 
man vill eller ej. I Iran får ej pojkar och 
flickor leka tillsammans och på TV spe
las aldrig musik.

Raimond går i skolan i Orsa och lär 
sig svenska. Han var jätteduktig att 
prata svenska. Han trivs bra här men 
vill kanske någongång tillbaka till Iran. 
Än så länge har han inte prövat att åka 
skidor — men kanske sen . . .

Bergetskolan, klass 1B 
Titti Jordeskog

NAR DET GÄLLER HERR- och BARNKLÄDER
— gör som så många andra — gä t ill affärerna med

URVAL • KVALITÉ • SERVICE

OBS! Vi finns på Kung Gustavs väg.

n& ujU ruls
BARN 402 19 S Duvidsson HERR 400 05

—  Där finns det m esta av det bästa —
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Gasborrarbarnen på Bergetskolan visar var de hör hemma. Fr v Samantha, Paul, 
John, Tammy, KC och Misty. Foto: Mikael Forslund.
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Ett femtioårsminne av Hilma Carlsson
Många orsabor kommer osäkert ihåg 
Hilma Carlsson, på sin tid verksam 
som församlingssyster i Orsa. Med cy
keln som fortskaffningsmedel for hon 
omkring i bygden i sitt kall att hjälpa 
gamla och sjuka. Det är med tacksam
het man erinrar sig hennes hembesök.

Nu bor syster Hilma som pensionär i 
Landskrona. Kontakten med sin gamla 
arbetsplats håller bl a via skoltidningen 
som hon troget läst sedan pensionering
en.

Vi har få tt en hälsning från syster 
Hilma, och det tackar vi för. Hälsning
en gäller alla hennes gamla vänner i 
Orsa. Dessutom får vi ta del av ett 
spännande femtioårsminne.
I dag är det den 13 jan 1987 när snö
stormen ryker och driver ihop snön till 
trafikhinder med åtföljande olyckor, 
isolerade människor och byar. Ute är 
det ca 20 grader kallt — och så den 
isande vinden. Men jag behöver inte gå 
ut. Jag sitter här vid mitt köksbord och 
skriver. Jag har det varmt och gott här
inne, hiss ner till livsmedelsaffären och 
telefon som fungerar.

Jag sitter här och minns. Närmast att 
det i dag är 13 år sedan min gode och fi- 
ne man rycktes bort i en hjärtinfarkt. 
Men så dyker ett 50 år gammalt minne 
upp, en sjukresa till Skålbygget i snö
oväder.

Syster Hilma och doktor Carlstedt på hästryggen.

Syster Hilma, start klar för sjukbesök.

Dr Carlstedt hade larmats om en äld
re man i Skålbygget som inte kunde 
kasta vatten. Han bad mig åka dit och 
hjälpa honom. Jag ringde en trafik
chaufför, minns inte vilken, det fanns 
inte taxistation då. Han var tveksam på 
grund av snöyran. Till Skålbygget var 
de, om jag minns rätt, sex mil. Vi skulle 
ju delvis färdas över Koppången, där 
snöstormen hade fritt fram. Men han 
ringde upp efter vägen och fick veta att 
snöplogen fanns i Emådalen. Den kun
de köra före oss om det skulle behövas.

Så vi gav oss iväg och kom verkligen 
fram till Emådalen. I den lilla affären, 
byns samlingsplats, fanns utom en del 
skogsarbetare snöplogens båda chauf
förer. Den ena var minns jag Anders 
Glad, gift med Birgit Grev.

De var villiga att köra före oss med 
plogen. Med tända lyktor och snön ry
kande omkring sig forcerade de drivor
na och vi körde efter. Troligen vek de 
av på avtagsvägen till Rosentorp så att 
vi kom ända dit. Men sen var det stopp! 
Vägen var slut och det var flera km 
kvar till Skålbygget och patienten.

På något sätt visste nu alla vad det 
gällde, och man rådslog om hur man 
skulle klara av situationen. I Rosentorp 
fanns skogshuggare och körare med 
hästar och timmerkälkar. De var hem
mahörande i Stackmora om jag minns 
rätt. Någon erbjöd sig att skjutsa mig

VIOLINER----------------------------------------
Skolviolin-satser i alla storlekar fr. 420:— 
Mästarvioliner för finsmakaren 
Stråkar • Etuier • Allt i tillbehör 
Instrumentreparationer • Omtaglingar

pianonissP m usik För Din egen skull 
Handla hos fackmannen

KYRKOGATAN 27 • MORA • 0250/174 00

på sin timmerkälke om han fick säll
skap av ännu en körare. Riskabelt att 
ge sig ut ensam. Osäkert om skaren bar 
och risk för att fastna i den lösa snön. 
Så bar det i väg i långsam takt . . . Till 
slut kom vi fram till den ensamma stu
gan.

Jag ser ännu framför mig hustrun 
borta vid spisen och mannen travande 
runt köksbordet i svåra plågor. Han var 
också ilsken över att Orsa socken som 
var så rik inte hade råd att hålla sig med 
en sjuksköterska som kunde åka ski
dor! Ja, det vet ju jag, stackars skåns
ka, som visserligen gjort lite försök 
med skidorna men aldrig lyckats lära 
mig behärska konsten. Men i alla fall 
klarade jag av med att avhjälpa man
nens besvär. Han blev så glad och lät
tad att han promt ville ge mig en hel 
tvåkrona.

Vis av erfarenheten att sådana besvär 
återkommer ganska snart, försökte jag 
övertala mannen att följa med oss ner 
till Orsa, när vi nu hade skjuts. Men det 
gick inte! Han var stor och viljestark.

Jag återvände då med min eskort. Bi
len väntade i Rosentorp. Ovädret hade 
bedarrat, och vi kom lyckligt hem igen.

Men för mannen i Skålbygget blev 
det till att resa till Mora lasarett några 
dagar senare.

*

Kära vänner som minns mig! Det skulle 
vara roligt att få träffa er igen. Men jag 
är 82 år med en del handikapp och 
kommer troligen inte till Orsa mer. 
Kanske kan vi få kontakt med varandra 
ändå och återuppleva gamla minnen.

Med vänlig hälsning!
Hilma Carlsson 
Säbygatan 15 
261 33 Landskrona 
Tel 0418-133 64
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Orsa skolors 
IF av P. J.
Orsaskolornas idrottsförening har haft 
årsmöte.

Av verksamhetsberättelsen för 1986 
framgår att föreningen varit livaktig. 
Åtskilliga tävlingar och andra aktivite
ter har anordnats.

Dit hör de traditionella skidtävlingar
na i Backänget, Slipstensloppet i norra 
kommundelen och friidrottstävlingarna 
på Lillåvallen. Simtävlingarna vid höst
terminens start regnade dock bort. För 
mellanstadiet har det varit turnering i 
basket. Alla skolor har var för sig be- 
retts tillfälle att orientera i Knattekam
pen. Vidare kan nämnas att några klas
ser deltagit i Zornstafetten i Mora.

Olika lag från högstadiet har kämpat 
i turneringar i Skol-DM i följande gre
nar: hockey, inomhusfotboll (Siljan 
Trophy), basket, bordtennis, fotboll 
och handboll. Orientering har också fö
rekommit. Några segrar finns inte att 
notera, men ungdomarna gick till final i 
basket och handboll.

Årsmötesdeltagarna konstaterade 
med en viss oro att antalet startande i 
skidtävlingen minskar varje år på mel
lanstadiet. Till 1987 års evenemang ha
de t ex bara ett fåtal skidåkande fem
mor och sexor anmält sig. Man frågade 
sig om det över huvud taget är menings
fullt att anordna tävlingar, när intresset 
är så svagt bland eleverna! Mötet be
stämde — med en knapp majoritet — 
att avstå från skidtävlingen i Backänget 
nästa år. I stället uppmanades skolorna 
att själva genomföra egna små tävlin
gar. Det noterades, att elever med in
tresse för större tävlingar har goda 
möjligheter ändå. Det anordnas ju se
rielopp utanför skolan. Med samma 
motivering bestämdes att också simtäv
lingarna skall utgå i höst.

Till föreningens ordförande omval
des Johan Nordström. Övriga i styrel
sen blev Allan Berglund, kassör, samt 
Siv Andersson och Janne Broberg. Lä
rarna på Kyrkbyns skola åtog sig att va
ra tävlingsledare. Högstadiet represen
teras av eleverna Anki Ek och Patrik 
Broqvist. Till revisorer utsågs Inger 
Jönsson och Gustav Montelius.

P.J.

Tack!
En prenumerant i Orsa har bifogat en 
penninggåva till sin prenumeration. Re
daktionen tackar varmt för denna gene
rositet.

Ärlighet varar * 
längst av P. A. L—m.
Härom dagen hamnade en gammal tid
ning på redaktörens bord. En mycket 
imponerande vinjett, prydd med fanta
siblommor och blader, en fackelutrus- 
tad kerub, balanserande pä en jord
glob, förkunnar publikationens namn: 
SVENSK LÄRARETIDNING. Och 
med mindre stil: Organ för Sveriges all
männa folkskollärareförening. Nr 42 
av 40:e årgången, 1921.

Anledningen till att en påpasslig läsa
re gett oss organet i fråga var en insän
dare med ovanstående rubrik, ”Ärlig
het vara längst”. Han undrade som så: 
”Är inte detta någonting för skoltid
ningens läsare?” Det tycker vi visst.

Var så god! Läs om vad som kunde 
möta en förhoppningsfull, ung pedagog 
som svarade på en platsannons när det 
begav sig.

*

I dessa lärarebristens dagar är det 
visserligen förklarligt men näppeligen 
försvarligt, om skolråd annonsera ledi
ga platser vida fördelaktigare, än de i 
verkligheten äro. Så har dock skett be
träffande en nu ledig plats vid en folk
skola B 2 i en socken i västra Dalarne. 
Undertecknad, som vid ett tillfälligt be
sök gjort sig underrättad om platsen 
och omannonserade förmånerna, anser 
sig skyldig meddela något om hurudan 
den utan blomstermålning är. Att jag ej 
själv spekulerar på platsen i fråga kan 
redaktionen intyga, om så påfordras.

Skolans läge angives i annonsen vara
2 km. från en järnvägsstation, 2—3 
från en annan, men i verkligheten är det
3 1/2 och 4 km. Skog åt båda hållen. 
Den utmärkta bostaden utgöres av en 
gammal bondgård, där golvet i förstu
gan är så ruttet, att ett stort hål upp
stått. Ett rum har 2x3 m. golvyta
o.s.v. Ordentlig vedbod finns ej för lä
rarens räkning, ty alla uthusen äro ut
hyrda med ett enda undantag, men för 
att komma till detta ”onämnbara” 
måste man passera det likaledes uthyr
da gödselhuset. Trädgården består av 
en förfallen gräsmatta, omgiven av sy-

rén och spiréa, 1 äppelträd och några 
bärbuskar. Brunnen är också i förfallet 
skick. Till allt detta hör, att levnads
kostnaderna i orten äro oerhört dyra.

Det bör kanske tilläggas, att två lära
re, som tjänstgjort vid skolan under de 
senare åren, blivit sinnessjuka och nu 
vårdas på Säters hospital. Orsaken till 
deras sinnessjukdom är mig dock ej be
kant.

Ja, detta är sanningen om skolan i- 
fråga, ett sorgligt exempel på hur man 
kan gå till väga för att få sökande till en 
mindre god plats.

P. A. L—m.

Julpristävlan 1986
Ett femtiotal lösningar fick vi in på 

årets rebus, och så här såg lösningen ut: 
ALDRIG TIDIGARE HAR VÄL SÅ 
MÅNGA BJÖRNAR GÅTT 1 IDE I 
GRÖNKLITT, INTE HELLER SÅ 
MÅNGA HAR FÖRR HOPPATS PÅ 
GAS I GRAVBERG.

Och pristagare blev dessa, som antin
gen redan fått något läsvärt eller också 
nu får något:
1. Ann-Britt Tysklind, Orsa
2. Linda Bruks, Sundbäck, Orsa
3. Sture Backlin, Södertälje
4. Solveig Svanzäter, Johanneshov
5. Elsa Johansson, Torrvål, Orsa.

Hs

V V S  -produkter 
och energibesparingar

Kontakta oss!

Nilsons Rör AB - Orsa
Kontor och lager, Bergvägen 365 
Tel. 400 35, 42317
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56: e Slipstensloppet
kördes i Skattungbyn fredagen den 20 
februari. Vädret var det bästa tänkbara 
— förutom att solskenet var litet blekt. 
Samtliga elever ställde upp i fädrens 
spår, utom de som låg hemma i influen
sa, somliga kom direkt från sjuksängen 
till start — Slipstensloppet missas inte 
gärna!

Nytt för året var 5—6:ornas värvning 
i målområdet som ökade spänningen 
och fick hejaropen från de många åskå
darna att skalla.

Publiken blev som vanligt undfägnad 
med kaffe och bröd till självkostnadsp
ris i bespisningslokalen. Brödet bakat 
av 5—ömma på hemkunskapen. Vid 
prisutdelningen meddelades dock att 
det var sista gången detta gick att ge
nomföra. De närmaste årens ständigt 
stigande barnantal gör att lokalen inte 
räcker till. Publiken ombads i stället att 
nästa år ta med sig egen kaffeflaska!

Här är de bästa resultaten:

Pojkar 750 m
1. Erik Bergkvist Åb .................  3,05
2. Jörgen Rehn Sk .....................  3,14
3. Marcus Elfström Sk ............... 3,23

Flickor 750 m
1. Mikaela Skog Mi ...................  3,47
2. Anna Lundin Sk ...................  4,57
3. Lena Augustsson Ka ............. 5,21

Pojkar 1,5 km
1. Erik Jemth Åb .......................  5,54
2. Joakim Persson Åb ............... 6,35
3. Jon Andersson Sk .................  6,49

Flickor 1,5 km
1. Maria Svälas Sk .....................  7,23
2. Sara Aggeklint Åb .................  7,49
3. Madelen Nisen Sk .................  8,30

Pojkar 2,5 km
1. Niclas Elfström S k .................  9,05
2. Jörgen Öhlund Kallh...................9,43
3. Jonas Granström Sk ........... 10,09

Flickor 2,5 km
1. Jenny Skoglund S k ...............  10,00
2. Hanna Sjeldrup S k ...............  10,27
3. Anneli Rustas Ka .................  11,09

DRÖMMEN av Eva A., Annelie E., Jan L., Hans F., Åk 7

En dag när jag vaknade, kom jag på att 
det var den dagen om året som den 
klass jag gick i, fick välja själva vart de 
ville åka på skolresa. När jag kom till 
skolan var det redan bestämt att vi skul
le åka till Kanarieöarna. Vår lärare ha
de redan beställt biljetterna. Nu åkte vi 
i bussen till flygplatsen. Vi var framme 
i Arlanda nu. Snart skulle vi sitta i pla
net.

Jag hade aldrig åkt flygplan förut så 
det var ganska spännande. Nu gick vi in 
i flygplanet. Alla! spänn fast säkerhets
bältena. Nu startade vi, och plötsligt så 
var vi uppe i luften. Det kändes rätt så 
mysigt, tycker jag. Det första jag gjor
de var att köpa godis och läsk. Alla ba
ra satt och pratade med varandra och 
jag tyckte att det var jätte-roligt. Sen 
beställde jag in en lövbiff med pommes 
frites och en iskall coca-cola med is. 
Det var jätteroligt. Nu var vi framme.

Jag gick nerför trappan, och sedan 
åkte vi buss till hotellet. När vi kom 
fram, bytte vi alla om till badkläder. Vi 
skulle samlas vid swimmingpoolen, där 
vi först skulle dricka saft och äta bul
lar, och där skulle vi sen bada. Jag hade 
fikat färdigt först, så jag gick till en 
trampolin. Där dök jag i. Just när jag 
kom i vattnet vaknade jag.

— Åh, det var bara en dröm.
Eva A., Annelie E., Jan L., Hans F., 

Åk 7

MATTEDAG av Emelie Gölén, åk 2

Onsdag den 16 april samlades hela sko
lan inne i 5-6ans sal och gjorde upp 
grupper. Inne i l-2an mätte vi volym. 
Vi mätte hur många deciliter det går på 
en liter. Det var tio deciliter. Vi mätte i 
flaskor som det stod bokstäver på. Sen 
skrev vi hur många deciliter och liter 
det blev. Jag var med Lina, Marlene, 
Monika, Maria och Kristin. Inne i 3- 
4an vägde vi saker. Vi fick uppgifter att 
göra. När vi var klara med det gjorde 
Karin streck på baksidan. Vi fick gissa 
vad saker vägde. Sen vägde vi för att se 
om vi gissat rätt. Sen åt vi. Efter att vi 
ätit gick vi till 5-6an och mätte.

Emelie Gölén, 
åk 2

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
g o lv a v d .
MORA, Fridhemsgatan 3 
Tel. 0250-136 62

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

finns hos

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

interflora
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VÅR VINTER av Hedvig Berlekom, åk 3 
Från hustak faller droppar 
och på träden blir det knoppar 
Solen lyser mer och mer 
och fåglar kommer fler allt fler 
Snart så är det vår igen.

Hedvig Berlekom, 
åk 3

ÄLGEN av Henrik Hanser, åk 2
En gång så var jag ute i skogen och då 
såg jag en älg. Den såg på mej. Den 
undrade kanske varför jag stod där. 

Henrik Hanser, 
åk 2

EN GÅNG NÄR SKOTERN KÖRDE 
FAST av Daniel Mattsson, åk 2

Min store bror han körde med skotern 
sick sack i diket. Men när han skulle 
köra upp ur diket, då fastnade skotern. 
Då kom jag. Kom, sa Klas. Ja, min sto
re bror heter så. Och då kom jag och 
jag fick gasa 3 gånger för att vi skulle få 
upp den. Till slut fick vi upp skotern. 
Bra, sa Klas.

Daniel Mattsson, 
åk 2

SNÖKOJAN av Maria Olsson, åk 3
Måndag den 16 februari. Vi var ute på 
rast. Margareta hade skottat en snö
hög. Det var i den det hela började. 
Pojkarna delade upp snöhögen. Sen 
började vi bygga snökojor och murar. 
Erik sa, att vi inte fick vara på varand
ras gräns. Så började vi gräva tunnlar. 
Och sedan byggde vi fler murar. Vi hit
tade en jättestor koka som vi lade un
derst. Sen kom Erik! Han förstörde 
muren och tog kokan. Sen blev vi för
färligt osams. Sara och Mikaela skvall
rade och vi fick gå in.

Det var tråkigt!
Maria Olsson, 

åk 3

OM FREDEN VORE HÄR av Maria Lindström, åk 1 
Nu ska inga bomber falla, 
varenda människa tralla.
Nu är det lugn och ro, 
nu kan du tro.
Det finns inga flyktingar mera 
och det blir inga flera.

Maria Lindström, 
åk 1

NÄS
GLASMÄSTERi

E ffr.
— Nyman & Johansson —

O R S A

Vid södra järnvägsövergången 
Moravägen 2

Tel. 408 91

Bilglas • Fönsterglas 
Inramningar

SPARKÖP
Västeråkern, Kyrkogatan 23 

Tel 400 48
Välsorterat • Lättparkerat

Öppet:

Månd.— Lörd. 9—20, Sönd. 13—20

RÄTTVIKS ANTIK
Hans Rabenius 

Storgatan 5 • RÄTTVIK 
Tel 0248-133 10 

Öppet vard. 13.00— 17.30 
Köper och säljer

Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

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

SPRÅNGS r A iw x j
Orsa, tel. 403 40

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

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

Jour dygnet runt!

n

Teckning: Therese Norman, 
åk 4
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RIDDARTIDEN av Jon Syrstad, åk 5
Det var en gång i tiden en fattig dvärg, 
som bara ägde ett svärd. En dag gick 
han ut på äventyr. Han gick och gick. 
Efter ett tag kom han till ett berg. Han 
började klättra tills han kom upp till de 
höga bergets topp. Då såg han en grot
ta. Han gick in och det var mörkt. Det 
droppade vatten från taket, dripp, 
dropp, dripp, dropp.

Han gick sakta framåt och grottan 
svängde hela tiden åt olika håll. Till slut 
blev det ett stort rum i gången. Där satt 
en drake och ruvade på sina skatter.

Han sprang på draken, det blev en väl
dig kamp. Dvärgen var tapprast och be
segrade draken. Han lyfte genast bort 
draken. Där fanns en jätte skatt. Sen 
gick han hem och köpte ett jätte slott 
med många betjänter. Och så levde han 
lycklig i alla sina dar.

Jon Syrstad, 
åk 5

*  *

SNART ÄR VÅREN HÄR av Tone Solli, åk 4 
Jag längtar till våren, då det luktar så 
gott. Knopparna slår ut, blommorna 
kommer, man får smultron i tankarna. 
Solen skiner så klart, man känner hur 
varm den är. Jag brukar hjälpa mam
ma med rabatten. Och vi brukar plocka 
murklor. Oh, vad jag längtar till våren!

Tone Solli, 
åk 4

NÄR TUFSI DOG av Jon Andersson, åk 4
Det var en januaridag. Klockan var un
gefär nio på kvällen. Britt skulle som 
vanligt släppa ut Tufsi, vår undulat, 
och pappa sa, att jag skulle gå och läg
ga mig. Det gjorde jag. När jag låg där 
uppe och läste lite, så hörde jag ett 
skrik och sedan ett tjut. Jag gick ner till 
köket och frågade vad det var som lät, 
och pappa sa, att det var Britt. Efter 
ungefär en sekund kom Britt och sa, att 
Tufsi hade drunknat i en kastrull. Hon 
visade dyblöta Tufsi, och jag började 
också att tjuta förstås. Pappa frågade, 
om vi skulle köpa en ny fågel, och det 
gjorde vi. Vår nya fågel ser ut precis 
som Tufsi, lite grön och svart. Och en 
kanariefågel är det så klart. Hon heter 
Ronja.

Jon Andersson, 
åk 4

OLLE OCH NISSE I LUMPEN av Peter Broqvist, åk 5 
Nu skall Olle och Nisse i lumpen.

Då hade de köpt en ärtbössa för att 
kunna skjuta fienden.

När de kom dit fick de en vanlig k- 
pist. Då blev de jätteglada. Första dan 
skulle de skjuta prick. Olle missade och 
sköt en älg i skogen.

När Nisse skulle skjuta så träffade in
te ett enda skott av hans 200. De skulle 
vara i lumpen i 2 veckor. Nästa dag 
skulle de ut och springa. Då började 
Nisse att gråta för han tyckte det var 
för kallt. Olle tröstade Nisse. När de 
kom in skulle de göra armhävningar. 
Nisse orkade en och Olle orkade två. 
Sen gick de och la sig.

Peter Broqvist, 
åk 5

OM HUR DET BLEV NÄR MISTI 
KOM TILL SKOLAN av Jennie Eriksson, åk 3 

Jag fick en kompis till när Misti kom. 
Jag och Misti är bästisar. Misti lär sig 
mycket svenska och kan prata lite. Jag 
kan prata lite engelska. Misti har varit i 
Stockholm en dag. Jag tycker det blev 
kul när Misti kom. Hon har örhängen. 
Det vill jag också ha.

Jennie Eriksson, 
åk 3

QrsaTobah
Våra öppettider: Vard. 9.30 — 18.00 • lörd. 11.00 — 16.00

— Kvällstidningar nu också på lördag
— Vår kopieringsmaskin klarar Dina 

A4-kopior för 1:50:—/st.
— Vi handtextar åt Dig på beställning

Hälsningskort • Adresser • Placeringskort 
Inbjudningar • Tackkort • m.m.

VÄLKOMNA IN TILL OSS

OrsaTobah
Kyrkogatan 8 • ORSA • Tel 0250-419 19
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Teckning: Nina Trogen, Kl 3 Di.

NÄR JAG METADE I STOR
BÄCKEN av Kristofer Näsström, åk 5

Vid 2-tiden packade vi utrustningen. 
Sen åkte jag, mamma och pappa till 
Storbäcken. Jag fick första fisken. Sen 
fick pappa sju stycken. Det var fullt 
med knott och mygg där. Efter ett tag 
fick jag en stor Laxöring, men den tap
pade jag. Sen gick vi och gjorde upp eld 
och så grillade vi fisken vi fångat. Sen 
sov jag ett tag. Efter ett tag väckte 
mamma mig. Sen gick vi till bilen och 
åkte hem. När vi kom hem var klockan 
två, så jag gick och la mig. Jag tyckte 
fisken var mycket god.

Kristofer Näsström, 
åk 5

MUSEN av Sara Aggeklint, åk 3
I morse såg mamma en mus bland våra 
skor. Mamma ropade på oss andra. Då 
såg vi att musen sprang in i badrummet. 
Där såg vi ett litet hål. Vid hålet lade vi 
några brödbitar och en ostkant. Sen när 
vi kommer hem ska vi se ifall musen 
har ätit något!

Sara Aggeklint, 
åk 3

MÖTE I DIMMAN av Sara Berlekom, åk 7
Dimman låg som ett täcke över den lilla 
byn. Det var tidigt på morgonen och so
len letade sig fram genom dimman. 
Hösten var på väg och träden hade re
dan bytt färg.

Jag var ute och gick på myren utan
för samhället. Jag kände myren ganska 
bra, eftersom jag bott i byn ett längre 
tag. Jag gick försjunken i mina tankar, 

i och plötsligt trampade jag fel. Jag kän
de hur jag sögs ner i det svarta vattnet.

Först trodde jag inte, att det var så 
farligt och att det snart skulle komma 
någon som kunde hjälpa mig. När jag 
förstod att jag inte skulle komma loss, 
blev jag stel av skräck. Till råga på allt 
slöt sig dimman allt tätare.

Eftersom jag inte hade någon familj 
skulle ingen sakna mig förrän på mån
dag då jag skulle till arbetet. Och innan 
dess skulle jag nog vara död! Tanken 
skrämde mig. Jag började skrika på 
hjälp, fast jag förstod att min röst 
knappast skulle höras här ute på myren 
så långt från byn. Nu var jag till hälften 
uppsugen av det kalla svarta vattnet.

Plötsligt såg jag en svart gestalt någ
ra meter framför mig. Jag kände inte 
igen skuggan. Det kunde inte vara nå
gon från byn. Byn var så pass lite, att 
det var lätt att känna igen de flesta som 
bodde där. Och den här varelsen hade 
jag aldrig sett tidigare. Jag blev döds- 
förskräckt. Varelsen kom bara närmare 
och närmare. Nu var det bara två meter 
framför mig. Jag kunde fortfarande in
te urskilja skuggans ansikte eftersom 
domman var så tät. När skuggan var 
ungefär en meter framför mig svimma
de jag.

När jag vaknade låg jag i en hög ut
anför mitt hus.

Jag fick aldrig veta vem skuggan var 
och vem som räddat mig ur myren.

Sara Berlekom, 
åk 7

” VED KA PSPECIA L IS TEN ”
Tillverkning och försäljn ing av 

vedkapar, vedklyvar och transportband.

Orsa Svets - tftek
INGEMAR FRIARE 

Tel. 0250-431 53, bost. 402 26

Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

1  wesströms w s
ORSA, tel 0250-409 25 vx

Q D  cf c a r lsson a b

ORSA* Tel. 401 88, 419 11 

utför
SMIDE

SVETSNING
REPARATIONER

FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

DalaKalk AB
Tel 502 00

RUNES KIOSK 
& GRILLBAR

Järnvägsgatan 27, Orsa 
Tel. 422 06

Vardagar
HUSMANSKOST
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Teckning: Martin J onsson, 
å k  3

SUNSET OCH MOONBEAM av Jill Arvidsson, åk 5 
Carmens pappa ägde en häst som hette 
Sunset. Han var arab och alldeles vit. 
Carmen skulle få Sunsets första son. En 
natt klockan tre ropade hennes pappa 
på henne. När hon kom till stallet, rusa
de hon till My Lady’s box. Där låg ett 
vitt föl. Moonbeam viskade hon i fölets 
öra. Moonbeam blev en bra hopphäst. 
Tre år senare fick My Lady sitt andra 
och sista föl. My Lady dog, men hennes 
föl överlevde. Han fick namnet My 
Lord Mistral. En dag började Moon
beam bråka med Sunset. Sunset gick till 
anfall. Carmen grät. Hon visste att nå
gon skulle dö. Det blev Sunset. Carmen 
grät. Men hon glömde Sunset. Och om 
ingen av Moonbeam och My Lord 
Mistral har dött, så sitter dom väl under 
sitt älskade träd med sina föl Donna 
och Don Juan och luktar på sin fars be- 
gravningsblommor.

Jill Arvidsson, 
åk 5

HALSBANDET av Maria Rähs, Åk 4 PÅ PRAO av Mats Hansson, Åk 7

Långt, långt bort i ett mörkt litet hus 
låg ett litet barn, som hette Maari. Hen
nes mamma var ganska gammal. En 
dag när Maari hade blivit äldre, var 
hennes mamma mycket, mycket sjuk. 
Då sa hon:

— Maari, kom hit! Du ska få ett 
halsband, som jag haft mycket, mycket 
länge. Maari räckte fram sin hand. Hon 
tog halsbandet och satte på sig det. 
Hennes mamma sa:

— Du måste vara mycket rädd om 
det. Nu behöver du inte vara rädd. Ef
ter en natt och en dag dog Maaris mam
ma. Maari blev mycket ledsen. Det en
da minnet hon hade kvar var halsban
det. Maari fick en ny mamma, fast det 
var ju inte hennes riktiga mamma. En 
fin solig dag var Maari ute och plocka
de bär. Plötsligt hörde hon en björn ry
ta bakom sig. Hon vände sig om och 
såg björnen stegra sig och komma emot 
henne. Hon skrek:

— Hjälp, hjälp, hjälp!
Ingen hörde henne, men plötsligt 

började halsbandet lysa och björnen 
stannade, vände sig om och sprang. 
Maari tog upp sitt halsband i handen 
och tittade på det, medan hon sakta 
började gå hem . . . .

Maria Rähs, 
Åk 4

ÄLGARNA av Mikael Persson, åk 2
Jag och Peter såg tre älgar i går. Det 
var en ko och två kalvar. En var stor 
och två var små. Vi såg dom på övre 
Höglunda.

Mikael Persson, 
åk 2

Tisdag 18/9 var jag och pryade hos stä
derskorna i skolan. Vi började klockan 
8.15 med att torka golven i matsalen, 
det var ganska roligt. När vi hade gjort 
det, skulle jag torka en trappa. Sedan 
skulle de äta och en städerska sa åt mig 
att göra rent i trapporna som går från 
övervåningen ner till källaren. Sedan 
kom hon och talade om att vi skulle gö
ra rent toaletterna. Jag torkade golven 
och bytte papperskorgar. När vi gjort 
rent alla toaletter skulle vi gå ner till 
vaktmästarens fika-rum och torka gol

ven där. Det var inte särskilt stort där, 
så det gick fort. Efter det hade jag 
lunch.

Jag började 25 min tidigare, och då 
var jag med två andra städerskor. Vi 
städade bara klassrum och det gick 
fort. När vi var klara 12.20 hade jag en 
halv timme ledigt, och sen hade jag 
mattetimme som vanligt igen.

Städerskorna var snälla och det var 
ganska roligt.

Mats Hansson, 
Åk 7

Specialbutiken
fö r

HENNE
KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR 
BYXOR • JEANS • MYSPLAGG 

UNDERKLÄDER mm.
A ktue lla ....... ..................

K va litéTYGER

SYBEHÖR vår sp e c ia lité
ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

Järnvägsgatan w  • 794 00 ORSA • 0250/400 21
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NÄR VI KÖRDE FAST av Johan Svälas, åk 6 
Det var en fredagseftermiddag efter 
skolan. Det var blött, varmt och lite 
blåsigt, när vi började att tanka vår 
pärla: en ROTTNE BLONDIN årgång 
-69.

Ganska ny motor har den, snöked
jor, nya drivrullar och en specialbyggd 
ROTTNE-kran 1232 med vikbart gal
ler, som pappa och Stig har byggt själ
va. När vi tankat klart startade vi mo
torn och begav oss i väg mot Källsjön 
för att lasta timmer. När vi åkte förbi 
Gässi, såg vi några änder, som dök ef
ter fisk. Det började luta uppför, det 
började gå tungt, och vi fick lov att läg
ga i lågväxeln. Men så småningom gick 
det lätt igen. Vi hade ju heller ingenting 
på boggin (boggi är en sorts vagn).

Vi började närma oss en bra bäck, 
där pappa och jag brukar fiska bäck
öring, och då var det inte långt kvar 
upp till Källsjön. Där skulle vi möta 
Tore och Otto uppe på ett skifte. När vi 
var framme hos dem, satte vi på kedjor
na och började åka över myrmarkerna, 
tills vi kom fram till en sten, som var ca 
1,5 m i omkrets. Pappa lyckades ta un
dan den, så att vi skulle kunna ta oss 
tillbaka med ett timmerlass. Färden 
gick vidare. Men — när vi hade åkt en 
bit började vi sjunka. Vi sjönk en halv 
meter ner i leran. Pappa började köra 
sick sack, och till sist kom vi upp på 
fast mark. Vi åkte uppför en brant 
sluttning, och därmed var vi framme 
vid skiftet. Pappa började lasta tim
mer.

Vi var lite hungriga och åt ett par 
mackor, innan vi startade hemfärden. 
Det gick bra nedför sluttningen. Men 
sen började vi sjunka igen. Pappa fick 
lov att backa men kom inte upp ändå.

Vi började att lägga massaved och ris 
framför hjulen, men det gick inte, så vi 
fick lasta av lasset och försöka med tom 
boggi. Otto och Tore satte fast en stål
vajer i snökedjorna, och sedan började 
pappa köra framåt. Stålvajern verkade 
som ett spel. Vi höll på så flera gånger, 
och vi drog omkull 4—5 träd på kup
pen. Två, tre timmar strävade vi, innan 
vi kom upp på fast mark. Vi lastade på 
timret igen och fortsatte så hemfärden. 
Vi kom till en nedförsbacke och där var 
det ganska blött, men det gick bra. När 
vi kom ner till vägen, började vi lasta 
av boggin och la upp timret vid vägkan
ten. Det var mörkt och kallt, men vi 
blev klara till sist. Jag fick köra undan 
traktorn mellan några träd och sedan 
åkte vi hem, trötta efter alla strapatser.

Johan Svälas, 
åk 6

NÄR JAG BLEV EN FNORP av Malena Fjelstad, åk 6 
Det var en kall eftermiddag i maj. Jag 
hade varit hos min moster i Albanien i 
två veckor nu. Jag hade skickat ett vy
kort hem, och berättat om mitt äventyr 
med frysboxen på slalomskidor. Jag 
hade ingen aning om att jag var iaktta
gen. Sju rosa fnorpögon, den fjärde 
fnorpen blundande med ena ögat, stir
rade på mig. Plötsligt bultade det på 
dörren. Jag öppnade, och därute stod 
fnorperna. De uttalade sin magiska for
mel: Rullan, bullan, bajdoff! Vips, blev 
jag en fnorp. Jag tyckte inte så vidare 
mycket om förvandlingen, men jag sa
de inget om det till fnorperna, för jag 
var rädd att de skulle äta upp min ne
onsvarta klocka med neonrutiga visare.

Fnorperna tog mig med till en sky
skrapa, där de hade sitt högkvarter. För 
att skyskrapan inte skulle synas, hade 
de förklätt den till en tandkrämstub. De 
satte mig i ett rum, som var alldeles 
rött. Sedan gick de till sin ledare, 
Knasfnorpen. Medan de var borta 
tänkte jag på den magiska formeln. 
Den hade nog en motformel. Jag pro
vade med något som rimmade på rul
lan, bullan, bajdoff. Hamma, hamma, 
hajdoff, sade jag. Det lyckades. Men 
jag hörde steg. Rullan, bullan, bajdoff, 
sade jag. Sedan kom två fnorper in. De 
bar på en mat-tallrik. Jag tog sats och 
sprang emot dem. De hamnade på gol
vet med maten över sig. Jag hoppade 
över dem och låste dörren utifrån.

Sedan blandade jag mig med de an
dra fnorperna och gick ut ur skyskra
pan. När jag kom ut sade jag: Hamma, 
hamma, hajdoff och blev människa 
igen.

Malena Fjelstad, 
åk 6

DEN HÄR SAGAN HANDLAR OM
MUSEN OTTOKAR OCH ÄLGEN 

NOAK av André Aggeklint, åk 1
Det var en gång en älg, som bodde i en 
stor skog. Det fanns många andra djur 
där också, till exempel musen Ottokar. 
Ottokar var så liten att han kunde kry
pa igenom en springa, och älgen hette 
Noak.

En dag så höll älgen på att bli skju
ten, men då kom musen Ottokar och 
hjälpte älgen Noak. Gissa om älgen 
blev glad? — Jo, han blev jätteglad!

Och en annan dag tror jag att älgen 
hjälpte musen.

André Aggeklint, 
åk 1

Bengtssons 
Begravnings
byrå Eftr

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

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

Blommor —  Binderi

Presenter—  Begravningsbyrå

8IO M M O K
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Tel 0250 41 8 4 0  • Freltrts Gränd 9 • 7 9 4 0 0  ORSA
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• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER

NYA KLOCKARS
Tel 0250-419 06

ORSA SKOLTIDNING
Nr 230 • 13 mars 1987

Utgives av Orsa Lärareförening 
Ansvarig utgivare: S-O Bjärkmar 
Red. Pelle Jakobsson tel. 502 94 

Postgirokonto 13 65 58 - 4 
Bankgiro 438 -9979

Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postgiro av 25 kr. Skriv tyd lig t 

namn och adress å girokortets kupong.

Att prenumerera
på Orsa Skoltidning är inte så 
dumt — för dig som bor så till 
att du inte kan nås av våra unga 
försäljare — och för dig som vill 
vara absolut säker på att få nästa 
nummer som ett brev på posten! 
Lite dyrare blir det dock. Vi har 
måst höja prenumerationspriset 
till 25 kr. Enklast är det att sätta 
in detta belopp på vårt postg iro 
k on to  136558 —  4. Men kom 
ihåg att skriva ditt namn och din 
adress på talongen!

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

Tel 0250-436 60 Tel 0250-410 37

U tför alla slags Utför alla slags

INSTALLATIONSARBETEN och GRÄVNINGSARBETEN
ELVÄRME (Traktorgrävare)

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


