
0R SA
skoltidning

N r 3 1977. 
47: e årg.

Lystring! 
Bandet går om 
fem sekunder. 
Foto: Sven Talu.



ORSA SKOLTIDNING

Rolf Davidssons skolvisioner Intervjuare: Joh. B-m.
Intervjun med skolstyrelsens yngste 

ledamot Rolf Davidsson gjordes i våras 
och skulle rätteligen ha stått a tt läsa i 
förra numret. H är kommer den emel
lertid. Vi kan nämna, a tt Rolf nu be
finner sig i USA för studier.

Rolf Davidsson

”Skolan är på väg mot en katastrof.” 
— ”Skolan har kört fast. Nu måste vi 
ta  oss upp.” —  ”Politisera skolan!” —  
”40 år av skolreformer har inte lett nå
gonstans.” —  ”V ar det ett misstag att 
förlänga grundskolan?” —  ”Mastodont- 
utredningar har bara pekat på sken
lösningar.”

Ja, så säger Rolf Davidsson, 20, som 
för fyra år sedan avslutade sina skolår 
i Orsa ungdomsskola. D ärefter studier 
vid S :t Mikaelsskolan och militärtjänst 
1 år i Falun. Sedan årsskiftet ä r han 
stridbar skolstyrelseledamot (s). Arbe
tar tillfälligt som springvikarie på  alla 
skolstadier.

Alltför länge har ledam öterna i skol
styrelsen varit ett foto +  data  i OS, ett 
namn i skolstyrelseprotokoll. M ed denna 
intervju vill vi försöka ta  pulsen på en 
ledamot. Vad tänker och tycker han om 
skolan i dag?

Intervjuaren: Rolf, du är ju  socialde
mokrat, men ändå dristar du dig att 
säga: ”40 år av skolreformer har inte 
lett någonstans.” Men vi har ju  haft 44 
år av socialdemokratiskt regeringsinne- 
hav. H ur kan detta stämma överens?

Rolf: Naturligtvis har möjligheterna 
till studier utvidgats radikalt under des
sa år; långt fler människor kan i dag 
beredas plats för gymnasiala- och post
gymnasiala studier. Så långt är allt bra. 
M en när det gäller skolans sociala och 
pedagogiska inriktning har små föränd
ringar skett. Vi har i stort sett kvar den 
gamla pluggskolan, som i sig har en so
cial utslagningsmekanism. För detta

måste man anklaga ”s” eftersom de 
stått som ansvariga för undervisnings- 
politiken i Sverige. K larast kan detta 
formuleras så, a tt vi har en fin läroplan 
för grundskolan och gymnasiet, som om 
den fungerade skulle ge oss den goda 
skolan. Men läroplanens allmänna del 
ses av allt för många och med myndig
heternas goda minne som orealiserbar 
utopisk rappakalja. (Den kallas ofta 
poesidelen). Min tanke är: ta  fasta på 
Lgr:s allmänna del till förfång för läro
planens supplement och mål och rikt
linjer och till båtnad för dem som ar
betar i skolan.

I: Politisera skolan?
R: M in grundsyn är a tt allt, som rör 

sig omkring oss, är politik. Därför an
ser jag, a tt skolan måste knytas an till 
verkligheten, ge eleverna möjligheterna 
att komma i kontakt med sådant, som 
de kan identifiera sig med nu och i 
framtiden, rollen som löntagare, konsu
ment, uppfostrare, förälder, pensionär 
m m. Eleverna känner ointresse för da
gens s k kunskapsförmedling. De kän
ner sig fullproppade av kunskaper, som 
inte angår dem. Det kanske var ett miss
tag att förlänga grundskolan från för
utvarande 6 resp 7 år till 9 obligatoris
ka år.

I : Vill du utveckla den tankegången 
lite närmare?

R: Ungdomen utvecklas tidigare fy
siskt och psykiskt än för bara 1 0 -1 5  år 
sedan. De vill slå sig fria från sitt be
roende av föräldrar och skola genom att 
börja arbeta och bli ekonomiskt obe
roende. Nu tror jag dock inte, a tt lös
ningen för dessa är förkortad skoltid 
u tan en skola med teori varvad med 
praktik för alla. V idare skulle man då 
med en tidigarelagd skolplikt på ett ef
fektivare sätt överbrygga elevernas olika 
förutsättningar, såväl sociala som eko
nomiska och begåvningsmässiga. På det 
sättet får man längre tid, när eleverna 
har naturlig kunskapstörst och en ald
rig sinande vetgirighet. M an skulle då 
undvika den intressekollision, som ligger 
i skolarbete kontra pubertskris.

I: M astodontutredningar har bara
pekat på skenlösningar, säger du. S IA ?!

R :M an löser inte skolans problem 
genom att samla skoldagen med pyssel 
och terapi, det är innehållet i  under
visningen som måste ändras. M an för
ändrar skolan bara genom att förändra 
samhället. Vidare hämm ar mastodontut- 
redningarnå spontana, lokala problem
lösningar. D et experimenteras för lite

i den svenska skolan. V i vågar ta  för 
få risker.

I: V ar står du i betygsfrågan.
R: Självklart kräver jag en betygs- 

fri skola, men frågan om betygen är inte 
bara  en fråga om betyg eller inte utan 
fastmer vilken skola vi vill ha. En skola 
byggd på konkurrens och utslagning 
kräver betyg, medan en skola byggd på 
gemenskapens och samarbetets grund är 
betygsfri. Förutsättningen för a tt vi skall 
kunna förbättra skola och samhälle är 
en skola utan  betyg.

I: Av dina svar i denna intervju kan 
man tro, a tt du har fixat skolan, löst 
problemen. Hos många smyger sig kan
ske tanken p å . . . ja, ja , han som är så 
ung, han som inte har någon praktisk 
erfarenhet. Du känner säkert själv till 
invändningarna och frågetecknen.

R: 13 år i skolan har dock gett mig 
anledning till a tt tycka . . .
Givetvis erkänner jag, a tt saker jag  före
slår kan vara svåra eller direkt felaktiga 
att genomföra. Även den ”goda skolan” 
kommer att ha problem. Dock tror jag, 
a tt i det i den skolan finns större för
utsättningar för elever och lärare att 
själva gemensamt lösa kriser.

Kanske jag skisserar en skola i kaos. 
U r detta kaos kommer något nytt att 
födas, något som måste vara bättre än 
vad vi har i dag. En skola som kräver 
aktivitet och engagemang för a tt nå
gonting överhuvudtaget ska hända. Y t
terst måste man dock komma ihåg, att 
problemen i skolan inte är någon iso
lerad företeelse, u tan bara en avspeg
ling av samhället. Problemen har ele
verna och lärarna med sig till skolan. 
V ad som händer är a tt de i skolan 
många gånger förstärks. E tt hårt sam
hälle ger hårda elever. E tt sjukt samhäl
le får en sjuk skola.

Intervjuare: Joh. B-m.

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

SPRÅNGS FÄ1UJ X;
Orsa, tel. 403 40
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Av jord Dikt av Knut Edmarker
E tt stycke jord
att äga
för ditt hus.
E tt stycke jord 
av sten och grus

E tt stycke jord
att känna
såsom m itt
E tt stycke jord
ej stort —  men fritt.

E tt stycke jord 
att gräva 
så och skörda 
E tt stycke jord 
att älska, vörda.

E tt stycke jord 
i blomning 
eller frost.
E tt stycke jord 
i sol och blåst.

E tt stycke jord 
att kämpa för 
och blöda.
E tt stycke jord 
för våra döda.

E tt stycke jord 
att växa ur 
när döda korn 
ge ax. . .
E tt stycke jord 
att vila i . . .

En handfull jord.
A v jord. . . .

Dikt av K nut Edmarker

SAMLA PÅ SAKER 
Jag  samlar på fina stenar. Vi har en 

grus-väg. D är plockar jag mina stenar. 
Jag har en hel kasse full. Jag  tvättar 
dem. D et är roligt tycker jag.

Charlotte Sannholm, 
åk 2

M IN  KATT
Min katt heter Tufsan. N är vi åker till 

skolan, följer hon oss en liten bit. T uf
san är snäll och söt. Hon är grå, vit och 
svart. H on äter K attpiller och ost. Hon 
dricker mjölk.

Kristina Eld, 
åk 2

Skolans inre arbete. 
SIA 

III 
Utvärdering av skolans verksamhet av Olle Bjärkmar 

S tat och kommun avsätter årligen 
mycket stora belopp för skolverksam
heten, i run t tal 15 m iljarder kr. Bl. a. 
med hänsyn härtill bör det finnas ett 
intresse för en kontinuerlig utvärdering 
såväl hos dem som har a tt verkställa 
de politiska besluten beträffande sko
lan, d.v.s. bl.a. skolledare och lärare som 
hos elever, föräldrar och avnämnare.

Huvudsyftet med utvärderingen av 
arbetet i skolan är a tt ge underlag för 
a tt förbättra undervisningen i vad gäller 
både arbetsformer, arbetssätt, undervis
ningsmaterial och arbetsmiljö samt att 
ge skolan underlag till a tt fördela sina 
resurser på bästa möjliga sätt. En förut
sättning för en meningsfull utvärdering 
är a tt skolans mål kan uttryckas i ter
mer, som förstås av personal och elever. 
En genomförd målbeskrivning beträffan
de arbetet inom skolan spelar här själv
fallet en betydelsefull roll.

U tvärdering skall förekomma på tre 
nivåer, nämligen lokal, regional och 
central. Resultatet från lokal utvärde
ring skall kunna föras vidare, dels till 
regionala och centrala myndigheter, dels 
till andra kommuner. Den centrala u t
värderingen måste bygga på lokala och 
regionala erfarenheter. D et är angelä
get a tt instrument, som tillgodoser både 
praktiska och vetenskapliga krav, u tar
betas för informationsöverföring mellan 
myndigheterna. Resultaten av olika u t
värderingar måste kunna kopplas sam
man i ett användbart informationssys
tem, så a tt gjorda erfarenheter kan till
godogöras och spridas.

Utvärderingen av skolans verksamhet 
måste således ta  sikte på två ting: vad 
undervisningen gett för resultat och hur 
detta vunnits. En sådan jämförelse kan 
oavlåtligt påverka de agerande - lärare 
och annan personal samt elever - och 
åstadkomma en ständig förbättring av 
det inre arbetet i skolan.

Olle Bjärkmar

Boutique 
M arg re

Ungt och smart mode 
för alla åldrar.

Järnvägsgatan 27 
Tel. 418 46

Begravningsbyrån 
i Orsa
Levenius Blommor
ombesörjer allt inom branschen 

Tel. affären 400 92, bost. 413 21

Välkommen till Er

närbutik!
Fri hemkörning!

Mässbackens
Handel
Tel. 500 42

MAX FACTOR
presenterar

MAXI
en ny make-up serie 

till vettigt pris.

Maxi-Lash Mascara 15:95 

Maxi-MoiSl Lipshick 14:95

Tel. 401 95, Orsa

Hos

Klockars
finns massor 
av nyheter 
i byggsatser, 
bilar, dockor 
m. m.

Tel. 403 20

nytt-nytt-nytt
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Kjolar i sammet.
Korta och långa.

Höstens nyheter i långbyxor.

DAHLS EFTR.
Tel. 401 91

Alla vackra vägar 
går till

OK
Dala - Gävleborg

Tel. 0250/402 80, 417 94

Musikelever och 
musiklärare!

Vänd Er med förtroende till 
oss när det gäller 

INSTRUMENT och 
NOTMATERIAL

Piano-Nisse Musik
Radio ■ T V

Tel. 406 04

Jakt
VAPEN,
AMMUNITION,
KIKARSIKTEN 
finner N i i vår 
vapenkällare.

Just nu lämnas 15 % å vapen

Järnbirger AB
Orsa, tel. 0250/409 00

Bergtagen av Eric Stride
Alla kallade henne ” Faster” , bara 

”Faster” , rä tt och slätt. D å hon kom 
vaggande nerför Storbacken, skyndade 
sig mor att ta  fram kvasten och sopa 
plankgolvet.

Ingenting undgick Fasters genomträng
ande blickar. I mina barnaögon verkade 
hon hundraårig, krokryggig, skrynklig, 
klädd i fårskinnspäls och lång kjol samt 
med en grå halsduk knuten under hakan. 
E tt skorrande skratt, en sprucken, sträv 
stämma.

Dordlova Gudmund hade gått till 
hemskogen med dubbelbössan på axeln 
för mer än en månad sen —  aldrig kom
mit hem igen.

Faster visste varför! H an var bergta
gen. Skogsrået hade vinkat åt honom, 
nu var han i hennes borg under en 
berghäll. Faster beskrev denna borg i de
talj. Matslova Anders i grannbyn hade 
bergtagits en gång, men lyckats fly.

Höga, välvda tak, sa Anders, hängan
de kristallkronor, kandelabrar i mängd 
på hundra dignande bord.

Det undersköna skogsrået var alltid 
klädd i en vid sidenklänning, som sopade 
marken, då hon gick baklänges och vin
kade, bara vinkade med utsträckta ar
mar. Hårets svallande lockar svepte hen
nes midja. Hon hade mörka ögon, loc
kande och sugande.

H an kom hem efter tre månader, till
baka till ”Västerändan” av Hansjö by.

Men hans hustru kände knappast igen 
honom. H an talade inte om var han 
varit. Efter dagens arbete satte han sig i 
ett hörn med huvudet i händerna, tyst 
och trånande. Gick aldrig mer i skogen, 
varken vinter eller sommar. En enstöring, 
som folk gick ur vägen för.

Viktor Rydberg visste säkert, vad han 
skaldade om, när han skrev:

”Men den, vars h järta  ett skogsrå stjäl
får det aldrig mer tillbaka;
till drömmar i månljus trår hans själ
han kan ej älska en maka.”

Eric Stride

Orsa
Sparköp

LÅGPRISBUTIKER
med förstklassiga varor

Årets simtävling
Fredagen den 26 augusti genomfördes 

orsaskolornas simtävling. Trots ett grått 
och kyligt väder ställde en talrik skara 
kämpaglada simmare upp och flera myc
ket bra resultat nåddes. H är följer en del
av resultatlistan:

Åk 1 Flickor 2x16 m.
1. Evis Burman St 51,2
2. Susanne Lindblad D i 1.01,9

Å k 1 Pojkar 2x16 m.
1. Mats Olsson KyA 46,7
2. Tommy Thuresson KyA 1.00,7

Åk 2 Pojkar 2x16 m.
1. Joakim Köhler KyA 37,2
2. Tomas Boström Di 44,7
3. Robert Campbell D it 48,4

Åk 2 Flickor 2x16 m.
1. Kristina Eld St 44,3
2. Elisabeth Midsem KyA 51,6
3. Lisbeth Gunnars Di 51,9

Åk 3 Flickor 2x16 m.
1. Eva M arie Andersson DiA 29,9
2. Elisabeth Hielle KyA 33,1
3. M argareta Ejnarsson KyA 34,8

Åk 3 Pojkar 2x16 m.
1. Olle Gunnars DiA 33,2
2. Christer Holm DiA 33,8
3. Patrik Jonsson KyB 34,6

Åk 4 Pojkar Bröst 50 m.
1. Christer Sjööns DiA 52,0
2. Lars Campbell DiB 52,7
3. Lars Gunnars DiB 56,2

Åk 4 Flickor Bröst 50 m.
1. Anna Hjalmarsson KyC 50,5
2. M aria Bergström KyB 1.01,0
3. Anneli Masser DiB 1.02,5

Åk 5 Pojkar Bröst 50 m.
1. Peter Lind KyA 52,0
2. Stefan Andersson Di 56,5
3. Jörgen Ek KyB 57,0

Åk 6 Pojkar Bröst 50 m.
1. Peter Kratz Di 47,4
2. Anders Hjalmarsson KyA 47,6
3. K ent Andersson Di 51,7

Åk 6 Flickor 50 m Bröst
1. Annika Bergström KyA 46,5
2. Boel Andersson Di 52,0

Åk 5 Flickor 50 m. Bröst
1. K arin Helin Di 55,7
2. K arin Jäderbrink KyB 57,0
3. M aria Wollmar Di 58,8

Åk 4 Pojkar frisirn 50 m.
1. Christer Sjööns DiA 45,5
2. Lars Campbell DiB 49,3
3. Lars Gunnars DiB 52,8

Åk 7 Pojkar bröstsim 100 m.
1. Nicklas Björsell 7d 1.56,6
2. Mikael Näs 7d 2.06,9

Forts, å sid. 15.
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Unga spelmän 
i svängen

Lilla spelmanslaget, som består av 
åtta flickor och tre pojkar, har varit fli
tigt i elden under den gångna somma
ren. Idogt övande under ett par år har 
resulterat i en ansenlig repertoar av lå
tar både från Orsa och övriga Dalarna. 
Ungdomarna spelar nu låtar med fin 
takt och ton och har god känsla för 
bygdens säregna och sköna speldialekt.

Övningarna, som ju ingår i musiksko
lans samspelstimmar, brukar sätta i gång 
direkt efter skolorkesterns spelning på 
torsdagarna. Alla de unga spelmännen 
sitter också med där och får en rejäl 
”gnuggning” varje gång, och de får kän
na på både orkesterns notbundna spel
ning och gehörmässig låtspelning. In lär
ningen av låtarna sker nämligen efter 
gammalt beprövat mönster: äldre spel
män lär u t direkt till de yngre. Efter
som lärarna lärt sig på samma sätt, kan 
de kallas traditionsbärare. Som förträff
liga sådana har fungerat vår musikle
dare Leif Göras samt spelmännen Per- 
erik Moraeus och Nils-Erik Göthe.

På sistone har ungdomarna börjat öva 
och spela upp tillsammans med det stora 
spelmanslaget —  inspirerande för båda 
parter —  och hela styrkan kan då, om 
alla är med, uppgå till närm are trettio
talet spelmän.

Tillväxten av unga spelmän har i Orsa 
liksom på de flesta andra håll, tidvis 
varit bekymmersamt låg. Men i och med 
Lilla spelmanslagets verksamhet är faran 
över. Och fler blir det! D enna termin 
startar nämligen ett nybörjarlag från m u

sikskolan. Dessutom har många vuxna 
plockat fram fiolerna för a tt som nybör
jare i låtspel ingå i grupper. Så intresset 
är inte a tt klaga på.

Sommaren — 77 blev alltså en jobbig 
och händelserik tid för medlemmarna 
i vårt ungdomliga spelmanslag. H är ett 
axplock bland de evenemang, där de 
ställt upp: skolornas terminsavslutningar, 
spelmansstämma för ungdom i Alfta, 
T V  - inspelning, Midsommarfesten på 
hembygdsgården, Trivselträff på Ång- 
båtsudden, låtspel för folket på Sjukhem
met och Lillåhem, O rsaaftnar i Orsa och 
Siljansfors, stor stämma i Kaustby, Fin
land samt, strax efter skolstarten, låtkurs 
och skivinspelning i Fryksås.

Nu ska vi låta några av dem själva 
berätta.

En liten ögonblicksskildring 
från Ungdomsspelmans- 

stämman i Alfta.
O, så skönt a tt få vara hemma i gam

la kära Dalom igen. Dalmålet klingar 
som musik i öronen på en från Jönkö
ping hemkommen Orsa-kulla. M en idag 
är det minsann inte bara språket som 
det ska sjunga om. Vi skriver nämligen 
den 28 februari och det är dags för 
ungdomsspelmans-stämma, denna gång 
förlagd till Alfta. Bakom dagens arran
gemang står Sveriges Spelmäns Riksför
bund, Hälsinglands Spelmansförbund och 
Alfta Spelmanslag, och medan vi från 
både Moras och Orsas lilla spelmanslag

Från skivinspelningen i Fryksås:
Stora spelmanslaget (ej fu llta lig t): Stå
ende fr. v. Pelle Jakobsson, H enning  
Snitt, Pererik Moraeus, Leif Göras, Olle 
Moraeus, Erik Moraeus, Sigurd Nilsson, 
Stig Nilsson, Janne Harg, Anders Jakobs
son, Nils-Erik Göthe.
Lilla spelmanslaget: Kalle Moraeus, Lars 
Sundin, Anna-Lena Berglund, Kristina 
Näsström, Marita Sjölund, Carina Nils
son, Anders Jobs, Lena Jakobsson, A g
neta Larsson, Annika Storm, Ingela 
Larsson. Foto: Sven Talu

susar fram i strålande vintersol genom 
snögnistrande vinternatur, görs nog de 
sista förberedelserna för a tt få stämman 
så trevlig som möjligt.

Framme i Alfta. Centralskolan där 
stämman ska ha sin plats är intagen och 
tydligt är a tt Mora-Orsas trupper hör 
till stormningstrupperna, ty övriga spel
män lyser med sin frånvaro. Stora härli
ga landgångar och thé-koppar står in 
bjudande framdukade i den kombinerade 
aulan/matsalen. De som väntat m ed 
dräktpåsättning skyndar sig a tt fixa den 
”detaljen” och sen får vi slå oss ned vid 
borden och blir serverade. U pptäcker 
plötsligt en gammal lägerbekant bland 
kökspersonalen. Vi har inte setts på 3— 4 
år så nu är det roligt a tt p ra ta  en stund. 
Spelmansstämmor är då användbara till 
allt!!

Nu droppar den ena efter den andra 
klungan av spelmän in.

Alla är m ätta och belåtna samlade 
på scen i och för samövning. För en 
annan, som ej spelat en enda låt tillsam
mans med nån likasinnad på över fem 
månader, är detta en stor stund. Stråkar
na höjs och så: först lite trevande m en 
sen allt klarare och taktfastare flyter
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”Vals efter Jönsa-gubben” u t i den stora 
salen, fyller den och tränger in i minsta 
vrå. Vem som än stiger in över tröskeln 
till skolan hör, a tt ” H är har spelmännen 
samlats och håller stämma!”

Efter den första våldsamma dallringen 
som låtspelningsnerverna försatts i ligger 
de smådallrande mest hela tiden. V i övar 
alla tillsammans e tt bra tag och får fin 
kläm på. Galvenpolska nr 3, Delsbo brud
marsch, Vals efter Spel-Jonte, Trollens 
brudmarsch m. fl. Sen delar vi upp oss 
i de lag vi tillhör och tränar inför upp
spelningen vid kvällens samkväm. Det 
spelas i varje liten vrå av skolan och 
en del passar på det underbart vårsköna 
vädret och spelar ute på skolgården. E tt 
litet avbrott i ”låtandet” görs för att in
taga en mumsig köttbullsmiddag. Vi gör 
verkligen heder åt anrättningarna och 
det kan inte skvalpa omkring speciellt 
många köttbullar i kantinerna sen vi fått 
vårt lystmäte.

Och så: dags för stor-spel! En del 
intresserade från bygden har anslutit sig 
och vi lyssnar, spelar och njuter. Stilarna 
varierar en aning. En lite originell sam
mansättning är en blåsargrupp härstam
mande från Uppsala (tror jag ), som 
spelar med ett något annat ”sound” än 
vi kanske är vana vid. Men, låtar —  det 
är det! Så är det vi ”vanliga” socken- 
dräktsklädda spelmän ända till vad jag 
nog vill beteckna som ”Graninge-laget” 
d v s  ett gäng, klädda i lappade, urblekta 
jeans, stora fiskartröjor eller murarskjor- 
tor och Graningekängor (tydligen en 
torts ”dräkt” det med fast kanske inte 
vad vi förknippar med låtspel). Men, det 
gav ett rejält sug i Hälsinge-polskorna 
med Graninge-stamp på 1 och 3 och 
låtar —- det är det.!

Innan färden ställs hemåt intas korv 
och läsk. Så packar vi in oss i bussar 
och åker genom den mörka natten. En 
del u r M ora-laget övar ” Halv 7”-melo- 
din, det är dags för Vasaloppet och TV  
har hört sig för om ett inslag. På annat 
håll sjungs och spelas blandade visor 
och sånger. I  nån ”mindre” grupp blom
mar romantiken medan vi övriga sitter 
och dåsar med huvudet fullt av friska 
låtar.

Nog är det skönt med spelmansstäm- 
mor!
”En som var med när det hände”

Agneta Larsson

Finlands-resan.
Onsdagen den 21 ju li startade Orsa 

lilla och stora spelmanslag sin resa till 
Kaustinen i Finland, där festivalen skul
le vara. Det var Dalarnas spelmansför- 
bund som delvis bekostade det hela. Det 
var 118 spelmän från D alarna, varav ca 
25 var från Orsa. Vi startade resan kl 15 
och anlände till Furudal en timme se
nare, där vi mötte den andra bussen. 
Sedan gick resan vidare mot Sundsvall. 
Vi kom dit kl 20, och för a tt fylla u t ti
den tills båten skulle avgå, åkte vi upp 
till Utsikten. Efter pausen där for vi ned 
till båten för a tt hinna i tid. Efter 
många om och men fick alla sina biljet
ter och kunde gå ombord. Väl där fick 
vi våra hytter och kunde gå och äta. 
”N atten förflöt tämligen lugnt (hm )” . 
Den blev dock sömnlös för de flesta.

Kl 6, finsk tid, åts frukost. Båten an
lände till Vasa kl 7.30. Efter 10 mils 
skumpig bussresa, stannade vi vid ett 
gärde för a tt byta om till dräkter. Chaffi- 
sen och de andra killarna formligen spar
kades ut. M itt på gärdet slog de upp sina 
väskor, men en del sprang in i skogen 
för a tt byta om. Efter utplaceringen 
började ett virrvarr av karlar och killar 
a tt dra av sig brallorna. Somliga (näm
ner inga nam n) fick däremot dra på 
dem igen, när de upptäckte a tt kalsong
erna fattades. Väl ombytta rammade de 
bussen, men blev lika snabbt utslängda 
igen, för vi tjejer var inte klara.

N är vi kom fram till Kaustinen var 
det bara a tt slänga sig ur bussen med 
fiolen i högsta hugg för a tt spela e tt par 
låtar. Sedan åkte vi till skolan, där vi 
skulle bo. D är blev det lite krångel med 
rummen, men det ordnade upp  sig. Vi
1 lilla laget fick dela på en lägenhet med
2 rum och kök. Efter a tt ha installerat 
oss åkte vi tillbaka till festplatsen. Där 
åt vi köttsoppa. På kvällen var det bras- 
afton, med uppträdande av oss från D a
larna. Vi i lilla laget fick spela ett par 
låtar själva. Därefter åkte vi till skolan 
för a tt sova -— trodde vi. Sömnen blev 
det ganska knapert med. Dagen därpå 
fick vi gästspel av Sparf-Anders. D et var 
den roligaste musiklektion vi någonsin 
haft. H an visade oss tekniken med a tt gå 
och spela samtidigt. D et gjorde han på 
ett väldigt roligt sätt. H an hade svarta, 
mjuka gummiklackar på skorna och me
dan han gick fram och tillbaka på gol
vet, blev det svarta märken efter klackar
na på golvet.

Det var många deltagare från andra 
länder med på festivalen, bl. a. turkar, 
sicilianare, italienare, tyskar, danskar, 
belgare, finländare och svenskar. Det 
var en upplevelse bara a tt gå omkring 
och se på alla färggranna dräkter. Då

och då gjordes uppvisningar, och man 
fick tillfälle a tt se och höra deras dans 
och musik.

På kvällen åkte vi till Tangopaviljong
en för a tt delta i en direktsändning i 
finsk TV. Egentligen var det meningen 
att Orsa folkdansgille skulle vara med 
i programmet, men tiden räckte inte till. 
Det var ju  tråkigt för dem. På kvällen, 
när vi kom hem, hade vi en gammel
dansafton på skolan. Senare badade en 
del i den finska saunan nere i källaren.

På förmiddagen nästa dag fick vi spela 
in ett radioprorgam på festplatsen. Sena
re på kvällen var det uppträdande på 
stora scenen av alla länders representan
ter. D å fick Orsa folkdansgille tillfälle 
a tt visa vad de kunde. Sen var det gam
meldans på torget. D är kryllade det av 
folk.

På söndagen var vi med i e tt stort 
festtåg. Vi tågade från Tangopaviljongen 
ner mot stora scenen. Först i ledet körde 
hästskjutsar, sedan kom alla ”länderna” 
i ett långt tåg. Det var väldigt mycket 
folk, som stod på sidorna och såg på. 
M inst 30.000 personer.

Efter paraden var det bara  a tt slänga 
sig i bussarna och skumpa iväg till Vasa. 
D ärifrån åkte vi båt till Umeå, där vi 
sov över. På m åndag kväll var vi åter 
hemma i Orsa med många glada minnen 
från Kaustinen. Resan var mycket läro
rik. Vi lärde oss många nya låtar och 
lärde också känna något av andra län
ders kultur och vi skulle gärna göra resan 
en gång till.

Maritha Sjölund 7c 
Anna-Lena Berglund 8c 
Kristina Näsström 9b

Skivinspelningen.
Fredagen den andra september inva

derades Fryksås fäbodar av orsaspelmän 
i alla tänkbara åldrar. Vi skulle använda 
helgen till a tt förbereda och sedan spela 
in en skiva. Den ena sidan av skivan var 
redan inspelad med dansmusik. Det var 
Orsa stora spelmanslag, som stod för den 
delen, och nu skulle även vi i ”lilla” 
spelmanslaget få göra skivdebut.

N är alla efter mycket om och men an
länt, blev vi utplacerade i buschen! Vi 
fick sova på löftet, medan de andra fick 
sova i stugorna runt omkring. Resten 
av kvällen tillbringades i Boréns matsal, 
där vi gick igenom låtarna inför mor
gondagen.

Så var den stora dagen äntligen kom
men. Efter en utsökt frukost började vi 
öva igen. Nu i mindre grupper för a tt 
öva in alla detaljer bättre. M an får verk
ligen kämpa för tre för a tt kunna lära 

Forts, å sid. 17.

Ekipera med kvalité

i/k u j. ÅaksssöiM
T E L.40021  f l R l A
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Människor jag mött av Hj. Hedman
Det påstås, a tt det blir alltmera säll

synt med den typ av människor, som vi 
brukar kalla original. D.v.s. människor 
som vågar vara sig själva, ha en själv
ständig uppfattning och kanske ha vissa 
egenheter i levnadsvanor eller sätt. Det 
är inte fråga om dumhet eller a tt vara 
”bakom” på något vis. O fta är det tvärt
om. Åtminstone gäller detta m ånga av 
de original, som jag träffat. De har nu 
alla gått bort. Men deras sätt a tt leva, 
a tt se på världen och omgivningen gör 
a tt jag  minns dem. Jag vill här berätta 
om några gamla vänner från min tid i 
Åberga-Mickelvål åren 1930— 42.

När Hållvell skulle döda 
sin katt.

Min närmaste granne i Åberga var 
Erik Hållvell. Det var en beläst herre, 
som gärna ville diskutera och alltid hade 
sina egna synpunkter. O fta blev han 
ivrig och talade så fort, a tt rösten gick 
upp i diskantläge. Han var trogen bib
lioteksbesökare, och vissa böcker i soc
kenbibliotekets filial i skolan läste han 
flera gånger. D etta gällde främst histo
riska och geografiska böcker. O ch jag 
undrar just, hur många gånger han läste 
”Fältskärns berättelser” och ”Fritjofs 
saga” under mina 12 år i Åberga. — 
Hållvell hade också under sin ungdom 
sett sig om en del i vårt land. Bl. a. 
hade han varit på Gotland m. fl. platser 
som trädplantor. D etta för a tt tjäna 
pengar men också för a tt ”få se landet” .

U nder min tid i Åberga levde han på 
sitt lilla jordbruk med tillhörande skog. 
Och gärna tog han bössan och hunden 
och drog till skogs för a tt jaga.

Det var höstdag på 30-talet. Jag  hade 
besök av min bror, och han hjälpte mig 
att klippa häcken mellan skoltomten och 
Hållvells tomt. D å vi höll på med detta 
fick vi se Hållvell komma gående längs 
sin uthusbyggnad. Han gick sakta, som 
om han gick i högtidlig procession. På 
de framsträckta arm arna bar han en 
bitsockerlåda av den avlånga typ, som 
fanns på den tiden. H an tittade hela

tiden på  lådans lock, och han pratade. 
Nu var detta sista inte så konstigt. Det 
hade hänt förut, a tt jag hört honom 
prata  högt med sig själv. Den långsam
ma marschen gick run t ladugård och 
gödselstack ett stycke ned i hagen. Där 
sattes lådan försiktigt ned, och H. ställde 
sig på knä bredvid, alltjäm t pratande. 
V i undrade mycket, vad han hade för 
konstigheter för sig. Plötsligt fick vi se 
en rökstrimma från ladan, och i nästan 
samma ögonblick reste sig H. och bör
jade springa upp mot ladugården. Han 
kanske hann 20 meter. Då small det. Och 
det var en kraftig smäll. Lådbitarna 
hoppade högt i luften. M en vad nu? 
Från den plats, där lådan stått, kom nå
got föremål som en kanonkula efter H., 
förbi honom, runt gödselstacken och 
över gårdsplanen upp till förstugubron. 
Vi såg, a tt det var en katt. H. sprang 
i full fart efter.

V i slängde våra häcksaxar, som nu 
inte brukats på en lång stund, och sprang 
bort till H :s boningshus. D är satt H. 
på trappan med tårade ögon och katten 
i famnen. H an strök den ömt hela tiden 
och upprepade många gånger: ”Stackars 
misse! Stackars misse!” K atten verkade 
oskadd men mycket rädd. Håren stod 
fortfarande på ända på rygg och svans. 
N är både H. och katten lugnat sig litet, 
undersökte vi katten närmare. Att be
nen var hela var ganska klart. Om så 
inte varit, skulle den ej kunnat få upp 
den enorma hastighet den hade, även om 
den fick hjälp i starten av luftvågen. 
D et enda vi hittade var a tt håren var 
borta på ena ”höften” . Det var en fläck 
av en 25-örings storlek, där huden var 
bar och något rodnad, men det var ing
et riktigt sår. Att H. var uppriktigt led
sen över den misslyckade avrättningen 
var tydligt. Då jag  frågade honom, hur 
han kunnat komma på en sådan befängd 
metod, sa han: ”1 tikt sind i katto, um 
I skulld stjot-na mi bisso. I  wild int sjå- 
na sundskutigan” . (Jag tyckte synd om 
katten, om jag skulle skjuta den med 
bössan. Jag ville inte se den sönderskju
ten.) H j. Hedman

Till Eder tjänst i Holen! 
Fri hemkörning!

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02

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

Nu även skjortlinne, tråd och 
magdgarn till Orsa-dräkten.

Järnvägsgatan 15, tel. 413 32

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

Frick & Bergman
Tel. 406 96

Närbutik som är öppen när andra 
har stängt. . .

Fullständig bil
verkstad • Allt 
inom däckservice

Tvättmaskin som 
tvättar, vaxar 
och torkar bilen

Tänk på

vårens
blomsterprakt
Lökar fö r plantering i 

stor sortering.

BENGTSSONS

Tel. 418 40

E /i L Ä N S S m iB A N K E N
DALARNA
—  H E M M A B A N K E N

NITTIO KONTOR RUNT OM I DALARNA
ORSA tel. 402 66. Exp.-tider månd.-fred. 9.30-15.oo, torsd. även 15.oo-18.oo
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Invigningsfest

Regnskydd

Klättra, klättra . . .

Stackmora 
rustar för raster.

— Lekgrejor på plats — av Eva Klarkvist

På ett föräldramöte i oktober 1976 
blev jag invalcl i en kommitté, som skulle 
se till a tt barnen fick någonting a tt leka 
med på rasterna.

Kommittén bestod av H arriet Back, 
Gunnar Back, Hans Sjögren, Evert Tore- 
gard och Eva Klarkvist.

Den 31 mars 1977 hade kommittén 
sitt första möte hemma hos Gunnar Back. 
N är vi träffades där, hade vi inte en 
aning om, vad vi skulle h itta  på. Vi dis
kuterade hit och dit, och när kvällen var 
till ända, hade vi bestämt oss fyra olika 
förslag, som vi sedan överlämnade till 
lärarna, för a tt barnen skulle få rösta om 
vilka saker de ville ha. Röstningen vi
sade att i första hand önskades ett regn
skydd med bänkar. D ärefter följde i tur 
och ordning klätterställning, bollplank 
och rutschbana.

Då hade vi alltså kommit så långt, att 
vi visste vad barnen önskade. Nu skulle 
vi bestämma på ett ungefär, hur allt skul
le se ut. N är det var bestämt, skulle det 
hela kostnadsberäknas. D et skötte Gun
nar Back bra. Han fick ringa runt och 
höra efter vad varje grej kostade. Han 
kom till slutsatsen, a tt det skulle kosta 
10.000 kr. Så skulle kostnadsberäkningen 
och ritningar lämnas till skolstyrelsen för 
beslut om anslag. Skolstyrelsen beviljade.

Nu blev det dags att söka byggnadslov 
för de olika anordningarna. Vi måste 
därför bestämma oss för exakta m ått och 
utseende samt i samråd med skolans per
sonal var de olika sakerna skulle place
ras på skolgården. G unnar ritade och 
lämnade in ansökan om byggnadslov, vil
ket beviljades.

Nu började allvaret. Materiel skulle 
tas hem och arbetskraft ordnas. Första 
arbetsträffen blev en lördag. Vi började 
med regnskyddet, eftersom det stod som 
nummer ett på önskelistan. Grävmaski
nen hade dagen innan grävt nio hål till 
regnskyddet och sex stycken till klätter- 
ställningen. Hålen för bollplanket vän
tade vi med, ifall vi inte skulle hinna så 
långt. Det fick kanske bli höstjobb.

Lördagsmorgonen klockan nio gick 
starten. Fem pappor kom. Det blev fem 
jobbiga men verkligt trevliga timmar 
med skämt, roliga historier och skratt, 
och så fanns där på plats nio betongrör 
med nergjutna järn  till a tt fästa stom
men i.

Nu skulle virket hem, och en ny ar
betsstyrka ordnas till träff nummer två
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K ö vid rutschbanan

lördagen därpå. Fyra föräldrar började 
då klockan sju på morgonen med regn
skyddet. Klockan nio kom ett nytt lag 
på fyra föräldrar, som satte i gång med 
klätterställningen. Sen kom avlösningar 
mecl jäm na mellanrum. Arbetet avbröts 
då och då med kaffe och dopp3 som två 
föräldrar stod för denna dag. Vid 15- 
tiden avslutades arbetet, och då stod 
klätterställningen på plats, och regnskyd
det hade fått tak och en gavelvägg. Allt 
hade gått fantastikt fint.

Träff nummer tre blev dagen därpå. 
Fyra föräldrar kom och fortsatte a tt spi
ka regnskyddsväggarna färdiga. Vi skall 
inte glömma barnen. De har hela tiden 
följt med föräldrarna och fått hjälpa till 
där de kunnat, och efter kaffepauserna 
har barnen haft saft- och bullfest.

T räff nummer fyra blev en onsdags
kväll kl. 18. Femton personer kom. En 
grupp, som leddes av Toregard, snick
rade bänkar i regnskyddet. En annan 
grupp arbetade vid klätterställningen och 
en tredje grupp började gräva hålen till 
bollplanket, som vi tänkt skulle bli höst 
jobb. När hålen var färdiga, göt de ner 
tre stolpar. Två föräldrar målade regn
skyddet.

Träff nummer fem blev onsdagskväl
len veckan därpå. Åtta föräldrar kom. 
En grupp spikade bollplanket färdigt 
En annan grupp fick i uppdrag a tt göra 
en rutschbana. Stackars Kallin satt högt 
uppe på en ställning och kämpade tyst 
med att borra hål för rep vevande runt 
en otroligt skämd handborr. H an fick 
avlösning efter elva hål, ett återstod. Det 
var först då vi andra förstod, hur käm- 
pigt han hade haft det. T re timmar ha
de gått igen varvat med arbete, nojs och 
kaffe med dopp. Nu var bollplanket, 
rutschbanan, regnskyddet och klätter

ställningen färdiga, så när som på lite 
rep, som vi inte fått hem ännu. Jag, som 
stått för anskaffning av arbetskraft och 
ordnat så a tt någon kommit med kaffe 
och dopp varje arbetstillfälle, drog verk
ligen en lättnadens suck. Allt hade gått 
över förväntan snabbt och bra. På knap
pa tre veckor var det färdigt, och det 
tack vare elever, lärare och föräldrar, 
som varit underbara på alla sätt. Alla 
har ställt upp, om de på något vis kun
nat, både när det gällt arbete och ord
nande av kaffe med dopp, och allt detta 
under de mest bråda veckorna på våren. 
E tt stort tack till alla.

Nu återstod invigning av alltsammans. 
Vi inhandlade korv, dricka, bröd och 
pålägg och bjöd till invigningsfest i 
skolan tisdagen den 7 juni kl. 19. Kloc
kan sex på eftermiddagen började det 
regna, men ingen avskräcktes av det. De 
flesta kom ändå, och det var toppen, 
tycker jag. Efter mycket om och men 
lyckades vi få fyr på grillarna, och när 
korvarna äntligen blev färdiga, var det 
inget problem att bli av med dem. Reg
net det fortsatte a tt strila, men humöret 
var ändå på topp.

Text: Eva Klarkvist
Foto: Jan-Erik Mängs

Nu är hösten här med nyheter i

glasögonbågar
Vi har nu stor sortering!

(Jllek. 'T jlim h j, cAT>
UR - OPTIK - GULD 
Tel. 400 90
Av socialstyrelsen leg. optiker

Hög tid att plantera 
blomsterlökar. . .
Hyacinter, tulpaner, påskliljor, 
narcisser och smålökar.

A.Levenius Blommor
Orsa, tel. 401 20, aff. 400 92

Telefon 402 08

För hemmet...

Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

r
Luxor 

Radio ■ TV
V _________________ J

Vänd Er
med förtroende till

Holmbergs EL
Radio och TV AB 
Orsa
Tel. 401 50, bostad 402 03, 421 20
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Friskus
— en sko just för Din fot!

F in n p ers  Skoaffär
Tel. 402 32

Toyota
Alfa-Romeo

Jeep
Alltid

bra, begagnade 
bilar i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 420 15

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

Aktiebolaget

Orsa Plattfabrik

Musikskolan
U nder de två senaste åren har det 

skett en m arkant ökning av elevantalet 
i musikskolan. Elevantalet kommer att 
ytterligare öka något till följd av en 
ändring i uppläggningen av den förbe
redande kursen i blockflöjt. Alla elever 
har där fr. o. m. detta läsår fått möjlighet 
a tt få denna undervisning redan från 
höstterminen i årskurs 3 och antas efter 
genomgången kurs (2 terminer) till den 
s. k. instrumentalkursen. D etta  gör, att 
musikskolan till nästkommande läsår be
räknas ge plats åt ca 40 % av grund
skoleeleverna, vilket enligt Kommunför
bundet är ett genomsnittligt riktmärke 
för landets musikskolor.

För a tt klara behovet av lärare har 
musikskolan till nästa läsår av kommun
fullmäktige beviljats två fasta musik
lärartjänster. En av tjänsterna uppehålls 
egentligen redan nu av Per- Erik Mo- 
raeus, som timanställdes läsåret 1976/77. 
M ed anledning av att hans tjänst under 
året svällt u t och blivit alltmer omfat
tande, kommer den att fr o m nästa läsår 
ändras till en fast heltidstjänst. Den 
andra tjänsten kommer att i första hand 
inriktas på gitarrundervisningen. För 
närvande är gitarreleverna den näst 
största instrumentgruppen efter piano. 
Genom tjänsten kommer vissa omfördel
ningar av elever a tt ske, så a tt t. ex. Lars 
Åke Leksell i stället för sina gitarrelever 
kommer a tt få flera piano- och elorgel- 
elever.

U nder året har förutom den enskilda 
instrumentalundervisningen förekommit 
samspel både i större och mindre grup
per. Samspelet, som är en viktig del av 
verksamheten inom musikskolan, kommer 
nu förhoppningsvis a tt ytterligare bred
das i och med de nya tjänsterna. Skol- 
orkestern och lilla spelmanslaget har se
dan starten vårterminen 1977 haft en 
oavbruten verksamhet. Inom  spelmans
laget har intresset varit särskilt stort. 
D är lär sig ett tiotal elever a tt spela lå
ta r efter gammalt mönster. I  skolorkes- 
tern deltar nu 18 elever. Av dessa är 12 
fiolister, 5 blåsare (2 flöjter och 3 kla
rinetter) och 1 pianist. Som synes består 
orkestern med undantag av pianot enbart 
av utpräglade melodiinstrument, vilket 
gör a tt man många gånger saknar de

”grövre” musikinstrument, som skulle ge 
fin stadga åt orkestern. Jag hoppas där
för, att det bland alla blockflöjtsspelare 
(ca 75), som nu till nästa läsår skall väl
ja  instrument, finns några, som t ex väl
jer bas, cello, trombon eller något annat 
”grovt” instrument.

Nya musiklärare av Leif Göras
Sedan ovanstående skrevs3 har på mu

sikskolan anställts förutom Per Erik Mo- 
raeus ytterligare en orsabördig person, 
nämligen ” Putte” Snitt. Putte kommer 
närm ast från Göteborg, där han våren 
1977 tog sin examen vid SÄMUS musik- 
utbildningsanstalt. Tidigare under sin 
musikertid i Mora-Orsa spelade ”Putte” 
med i dansorkestern Boströmarna från 
Mora, i vilken han även tjänstgjorde som 
repetitionsledare och arrangör. De se
naste två årens stora ökning på gitarr
sidan här i Orsa har gjort a tt ” Putte” 
inför detta läsår fått tagit hand om en 
nästan omåttligt stor skara gitarrspelare.

På orsaskolan har ytterligare en SÄ- 
M US-utbidad musiklärare, Berth Anders
son, fått anställning. Berth undervisar 
där förutom i musik dels i engelska och 
religion men kommer även att undervisa 
på musikskolan som timlärare i bleck- 
blås, piano och gitarr. Berth kommer 
även han närmast från Göteborg, där 
han tjänstgjort som klasslärare i musik.

Vi hälsar de nykomna lärarna på mu
sikskolan välkomna och hoppas de ska 
trivas och finna stimulerande arbetsupp
gifter.

Leif Göras

Elever — Instrument
Anmälningarna till musikskolan läsåret

1977/78 redovisas i nedanstående sam-
manställning och med fjolårets siffror
inom parentes.

72 piano ( 55)
30 orgel ( 18)
44 violin ( 36)
85 gitarr ( 58)
12 tvärflöjt ( 12)
10 klarinett ( 10)
4 sax. ( 0)
1 spilopip. ( 0)
5 trum pet ( 4)
3 trumm a ( 1)
2 bas ( 1)
5 blockflöjt ( 1)

95 förbered, blockflöjt (105)

Sammanlagda antalet anmälda elever 
i instrumentklassen är alltså 273 och 95 
elever i den förberedande musikundervis
ningen och därmed är vi uppe i en 

Forts, å sid. 15.
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LURIFA XEN

Det var en gång en pojke, som hette 
Otto. Han var en snäll pojke. Han hjälp
te sin mamma jämt, när hon frågade 
honom. En dag så dog hans mamma i 
lunginflammation. Efter en vecka, så 
fick han bo hos en tant, som var hemskt 
arg. Hon hade två flickor, som hette 
Lis och Lisa. O tto fick bo uppe på vin
den, i ett rum  som det fanns råtto r i. 
Det var hemskt. Flickorna var så snälla. 
De kom upp till O tto och gav honom 
mat, fastän han inte skulle få äta.

En dag så hände något hemskt. De 
fick reda på a tt det skulle bli svält här

i trakten där de bodde. D å sa tanten, 
a tt de skulle flytta till Grekland. Otto 
skulle inte få följa med till Grekland. 
N är de hade åkt så hördes det ett skratt. 
Ha, ha, hördes det. Det gick en minut. 
Så kom det fram en gubbe u r skåpet. 
H an sa, nu lurade jag  allt den gamla 
gumman. Ha, ha. Va, sa O tto  lurade du 
Lis och Lisa? Nej sade farbrorn det var 
de, som ville det. Ja, det var väl bra, 
sa Otto. Men det är fult a tt luras. Ja  
det är det, men det ä kul, sa gubben. 
Är det? Ja, det är det.

Du, vad heter du egentligen? Jag he
ter Lurifaxen. Och du? Jag  heter Otto. 
O tto kan inte du och jag  börja skoja 
med folk tillsammans? Jo det gör vi, om 
det är kul. Vem ska vi börja med Luri
faxen. Lugna dig lite. Du är bara ny
börjare än. Vi tar väl M aria först. Hon 
bara skrattar för hon vet a tt det är jag. 
Hi, hi.

Vet du vad jag brukar få av Maria, 
Otto? Nej det vet jag inte. Jag  brukar 
få tio äpplen och apelsiner och hon är 
rik och söt. Kom så börjar vi nu, sa 
gubben. Och så gick de och lurades.

Efter några år så var O tto gammal, 
ja  lika gammal som Lurifaxen, när de 
träffades. Då hände nåt märkligt. Otto 
träffade en pojke, som var lika gammal, 
som han var, när Lurifaxen träffade 
Otto, och han hette O tto och Otto 
kallades för Lurifaxen nu. Slut.

Helena Lindström, 
åk 4

Spara på det 
dyra varmvattnet!
Vi har de energisnåla detaljerna!

Nilssons Rör AB
Tel. 400 35, 423 17

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman  —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
M O R A , tel. 100 00

ORSA KÄTTING
Telefon 420 20 

ORSA

ÅRDERS NÄS
m m m  m \

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas 5} Fönsterglas 

Inramningar

Å
11

När vi sitta i vår 
bänk . . .
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För hösten. . .
Täckjackor, manchester- 
och denimjeans.

Barngarderoben
Tel. 402 19

Orsa
Lastbilcentra!
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Bengtssons Begravning ŝbyrå
S B F

Tel. 418 40, bost. 443 66

Ombesörjer allt inom branschen

Från 26. 9. -  15.10.
Produkter och 
Erbjudanden

Voigtländer 
Vp 135 A 445: — N U  395: —

Voigtländer
Vp 135 AF 595: — N U  545: —

Expert 1006 675: — Silverduk
» 1007 SM 775: — 100 x 100 cm
» S 4006 1.37C: — på köpet 

värd 116:—

Hoffmanns foto
Järnvägsgatan 11, Orsa. Tel. 0250 /41  6 30

V ILD H IN G STEN  STAR

D et var en vild hingst uppe bland 
bergen. D et var en tjej, som fann Star. 
Hon hette Jeane. Hästen var alldeles vit 
med en svart hov. Jeane fann hästen, 
när hon red på sin häst Moon Star. Hon 
red till en bäck. D et var då hon upp
täckte hästen. Hon döpte hästen till Star. 
Hon tyckte a tt detta namn passade på 
Star. En dag lyckades hon komma när
mare honom, än vad hon trodde. Hon 
lyckades till och med klappa Star på 
mulen. Star vände hastigt och galoppe
rade iväg. Nästa dag kom Star fram till 
Jeane. Star lade sin mule på  Jeanes 
axel. Hon satte på Star en grimma och 
gick hemåt. N är hon kom hem ställde 
hon in Star i en box. Hon gav honom 
hö, havre och vatten. Sen gick hon in. 
Jeane satte på te och gjorde iordning- 
mackor. Hon åt upp alla mackorna och 
drack te till.

Nästa dag gick hon och tog u t alla 
hästar utom Star. Hon pysslade om Star 
och släppte u t Star med de andra häs
tarna. De skulle rida in Star nästa dag. 
På kvällen tog Jeane in alla hästarna. 
Hon gav dem mat. Sen gick hon in 
och lade sig. Nästa dag vaknade Jeane 
tidigt. Hon gick och tog ut hästarna. 
Star skulle ridas nu. Hon sadlade Star 
och tog u t honom. Hon hoppade upp 
och red iväg försiktigt. Star var snäll. 
Jeane visste inte, a tt S tar var inriden 
förut, men det märkte hon snart. Hon 
hoppade med Star och det gick fint. 
Nästa dag red hon u t i skogen och Star 
var snäll.

Jeane anmälde Star till en hopptäv
ling, som skulle bli på söndag. Hon 
skulle tävla Star själv. Dagarna gick, 
och det blev söndag. Star var första 
startande. H an skulle in på banan nu. 
Det gick fint och fort. H an blev felfri. 
Nästa tävlande fick fyra fel. Star vann 
tävlingen. Jeane tyckte a tt Star hade 
varit duktig. Hon var med i fler täv
lingar och vann alla.

Star blev en duktig hopphäst.
SLUT

Anette Pettersson, 
åk 5

H Ö STR IM

Nu är det höst
fast sommaren var först.
Snart är det jakt 
sen blir det slakt.
Nu är det snart vinter 
och skidorna slinter.
Fast jag bor i Dalom 
åker jag inte slalom.
GÖR DU?

Rose-Marie Jernberg, 
åk 5
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Teckning: vänster - Johan Borg, åk 3, 
höger - Helen Bälter, åk 4
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HÖST NÄR V I BAKADE M INNEN

Mörkret faller ned på äng och säd. 
Det blir mörkt fort. Det kanske rent 
utav regnar och åskar. Det känns kallt! 
M an sitter i soffan och läser. M an hör 
hur det porlar och mullrar. M an kryper 
i hop i soffhörnet. M an kryper ihop 
som en boll, och somnar med mullret 
och regnet, och kommer in i en helt 
annan värld. M an drömmer om somma
ren och blommorna, som lyser så vac
kert. M an vaknar av en blixt, men man 
somnar om igen.

Anna Timander, 
åk 5

Onsdagen den 20/4 var jag och min 
kompis Carina Skoglund och bakade. 
Vi var hos Kisti Hedén. D å fick vi ba
ka mjölkbröd. Det smakar som tunn
bröd, men man har bara i mjöl och 
mjölk i mjölkbrödet. N är vi hade kavlat 
u t degen till stora tunna kakor, skulle vi 
ha  in dem i ugnen. Vi rullade upp ka
korna på träpinnar och rullade in dem 
i ugnen.

N är kakorna var färdiga smakade vi 
på dem. De var jättegoda.

Marita Öberg, 
åk 4

En gång var jag  med mamma och 
pappa och min bästa kompis Jenny och 
hennes bror och föräldrar i Åkersjön. 
Jenny och jag  satt på trappan till sjön 
en dag. Vi gjorde en tå rta  av sten och 
sjögräs. Vi åt fisk varje dag. En dag 
höll min mamma och Jennys mamma 
på a tt rensa fisk som vanligt. D å för
sökte vi göra fiskar av fisk-rom, det 
gick inte.

En dag for vi alla på utflykt till 
Grövelsjön. Vi åkte skidor. En gång var 
jag u tan mamma och pappa och ploc
kade hjortron.

Vi badade i en sjö i Norge. En dag 
kom en familj med barn. Vi målade 
träbitar. Jag  målade en träbit, som lik
nade en spade.

I dag har vi varit till kyrkan. Vi såg 
bomärken. Det äldsta i kyrkan var dra
karna, som dopfunten stod på. På en 
pelare fanns fingeravtryck, som var 500 
år gammalt.

Vi såg gravar som var i golvet. Präs
ten berättade för oss. H an sa a tt inun
der en sten låg en prästfamilj och deras 
hund.

Anne Ferm, 
åk 1

Teckning: Anders Köpman, 
åk 5

%aJV

Välkomna!
Stackmora

Handel
Tel. 403 22

Hemteknisk terminskurs 
textil variant
Kurstid: 9 januari— 7 juni 1978

I kursen ingår följande ämnen: Barnkunskap, bostads/ 
miljökunskap, familjekunskap, gymnastik, hälsa/hygien 
konsumentkunskap, kostkunskap, sömnad, vävning. 
Kodnummer: 10243

Prospekt och upplysningar genom ar
betsförmedling, yrkesvägledning, skol- 
och kommunalkontor eller genom Orsa 
gymnasieskola exp 0250-402 72, 404 60 
Ansökan bör vara Intagningsnämnden i 
Mora gy-region, Box 315, 792 01 MORA 
tillhanda senast den 1 oktober.

Orsa gymnasieskola
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Tomas 
Wirgård, åk 6
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Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Köpmannagatan 4 
Tel. 0250/136 62

SAGAN O M  TR O LLET V ILD SM U R F

Det var en gång ett troll, som hette 
Vildsmurf. H an bodde i Vargvinter. Han 
H an hade sex syskon. De hette Smur- 
fina, Latsmurf, Avesta, Fritiof, Göta
land och Piteå. En dag sa Avesta till 
Piteå: —  Idag får vi steka smörsopp. 
—- V a  bra, sa Götaland. Smurfina ska 
på dans med Fritiof. De andra gick till 
skolan i Axelborg. Det var jätte-roligt 
a tt gå i skolan, tyckte de alla. På kväl
len stekte de smörsoppen.

Christina Kallin A tina Liljedahl, 
åk 3

M INA D JU R

Hemma har jag några djur. En kana
riefågel, som heter Dag. H an är alldeles 
knallgul och är frisk som en nötkärna. 
Sedan har jag två möss, men medan 
vi var på semester, fick de fyra ungar. 
Jag  döpte dom till T ripp, T rapp  Trull 
och lilla Susselull. M en strax ville en 
kompis till mig köpa två. Hon fick dem 
för 20 kronor. De, som jag har kvar, 
kallar jag Olle Löthman och Lilja.

M arit Lindberg, 
åk 5

D IK T

Två plus två är fyra.
Alla barnen kastar lyra.
Fem plus tre är åtta.
Jättens lilla lotta 
går med m at å t far, 
se sån aptit han har.
Räkna är du rar 
Fem plus fem är tio.
Alla barn går på bio.
Fem gånger fem är tjugofem.
Alla barn står i kläm.

Ann-Kristine Kans, 
åk 6

CYKELRESAN T IL L  N OPPIK O SK I

En dag i somras cyklade min kompis 
och jag till Noppikoski. V i startade kl. 
7.00 hemma hos mig. D et är 4 mil o. 9 
kilometer till ”Noppi”, och det tog ca
5 tim m ar att cykla dit. Emellanåt stan
nade vi och hade ”drickpauser” , då vi 
drack vatten, saft mm. och så hade vi 
en saftpaus, då vi å t smörgåsar och 
drack saft. Vid Kvarnberg var det 6 km 
nedförsbacke, häärligt. N är vi kom fram, 
gick vi ned till ån och solade. Ann-Marie 
somnade, men jag väckte henne med lite 
vatten.

Nästa dag åkte vi hem. D et var kok- 
hett. D et värsta av allt var a tt det var
6 km uppförsbacke. Det tog längre tid 
a tt cykla hem än dit.

Maria Berglund, 
åk 6

D IK T E N  O M  ÅKE

Åke är en liten häst, 
som jag gillar allra bäst.

Även om han är en blandning, 
så är han inte randig.

Havreåker är hans dröm,
men han gillar också mycket beröm.

N är jag  sitter på hans rygg, 
blir jag både glad och trygg.

Om man tvingar honom i vatten, 
blir han som katten.

Åke är min bästa häst,
Fia kommer ju  därnäst.

På kadriljen är han jättebra, 
han är både pigg och gla’.

Om jag  ropar på honom i hagen 
så får han full sprutt i baken.

Åsa Ihrén, 
åk 6

F L IC K A N  SO M  F IC K  E N  H Ä S T

Den här flickan hon heter Mari. En 
dag fyllde Mari år. D å fick hon ett föl 
utav sin mamma och pappa. D å blev 
hon jätteglad. Nästa dag hon kom till 
skolan berättade hon för sin fröken och 
sina skol-kompisar, a tt hon fått ett föl. 
N är M ari kom hem, hade hon många 
skol-kompisar med sig, för de ville titta 
på fölet. Fölet heter Gräj-sipa.

Anna Unosdotter o Helena Örnas, 
åk 3
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Teckning: Lars Myrlund, åk 5 - nederst - Karin 
Hansson, åk 6
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Skivinspelningen. Forts, från sid. 6.

sig de svåra orsalåtarna rätt. Fast de 
som käm par mest och bäst är ändå våra 
lärare!

Lunchen var alldeles för god! V i åt 
så vi nästan sprack. Efter m aten var vi 
fotomodeller. K ort togs både till skivom
slaget och till Orsa skoltidning. Det 
hela tog en rundlig tid, då minst tio 
kameror skulle knäppas av. Lite frusna 
och med stela fingrar gick vi in för att 
börja inspelningen. Vi satte oss tillrätta 
i en ring och stämde fiolerna. ” Rune 
Ljudtekniker” ställde iordning mikrofo
nerna och tog en del ljudprover. Den 
första låten som spelades in var sjömans- 
visa från Skattungbyn. Sedan fortsatte 
vi med alla de andra låtarna. Inspelning
en höll på ganska länge, eftersom vi fick 
ta  om varje låt flera gånger. N är vi var 
klara med de låtar som vi skulle vara 
med på, fick vi ledigt fram till middagen.

På kvällen fick vi lära oss dansa 
orsapolska. Perra var den store dans- 
instruktören. H an var den ende som 
kunde stegen, så han fick lära oss alla. 
Det var lika roligt som svårt a tt dansa.

N är alla riktigt kommit i gasen så 
spelades det på allt man kunde hitta: 
kam, bongotrummor, diskborste,piano, gi
tarr och så fiol förstås. Bl. a. ”Oh sole 
mio” ingick i repertoaren. N är vi gick 
och lade oss talar vi inte om, men så

Osar det svavel?
Hårda ord gör ingen gammal villa
panna bättre. Satsa på en ny i stäl
let! Våra svenska kvalitetspannor 
är bränslesnåla, lättskötta, driftsäk- 
ra och prisbilliga. Rumsvärmer 
sköts helt automatiskt. Vi kan villa 
värme. Rådgör med oss!

1  w e s s t r ö m s  w s

Orsa, tel. 0250/409 25 växel

mycket kan vi avslöja a tt vi inte var 
vidare pigga nästa dag!

Efter ännu en utsökt frukost, fortsatte 
stora laget med a tt spela in plattan. Vi 
spelade lite ”buskspel” för oss själva.

Efter lunch var det dags a tt åka hem. 
Vi hade spelat in så mycket musik, att 
det skulle räckt till en dubbel LP. Stack
ars de som ska bestämma vilka låtar som 
skall vara med på skivan. H ar ni jul- 
klappsproblem? Skivan kommer u t till 
jul!

Lena och Annika, 
åk 9

Årets simtävling. Forts, från sid. 4.

Åk 8 Pojkar bröstsim 100 m.
1. Mikael Kölder 8e 1.29,9
2. Magnus Östberg 8e 1.47,0
3. Mats Lind 8e 2.08,8

Åk 8 Flickor bröstsim 100 m.
1. Lena Mohlin 8a 2.03,9

Åk 4 Flickor frisim 50 m.
1. Anna Hjalmaxsson KyC 40,6
2. Kristine Hellberg KyB 44,6
3. Inger Jonsson KyC 45,3

Åk 5 Flickor frisim 50 m.
1. Karin Jäderbrink KyB 46,4
2. Eva Hielle KyB 47,9

Åk 5 Pojkar frisim 50 m.
1. Fredrik Lörvall Di 43,2
2. Mats Forsberg KyB 46,6
3. Stefan Andersson KyA 48,9

Åk 6 Flickor frisim 50 m.
1. Annika Bergström KyA 38,0
2. Ann M arie Gustafsson Di 46,7
3. K arin Hansson Di 51,6

Åk 6 Pojkar frisim 50 m.
1. Peter Kratz Di 41,2
2. K enneth Masser Di 43,5
3. Hans Tom th KyA 43,6

Åk 8 frisim 100 m.
1. Mikael Kölder 8c 1.19,8
2. Lars Åke Edvardsson 8a 1.30,4
3. Magnus Östberg 8c 1.30,6

Åk 7 frisim Pojkar 100 m.
1. Mikael Näs 7d 1.45,1
2. Nic.klas Björsell 7d 1.59,9

Elever — Instrument Forts, fr. sid. 10.

summa på totalt 368 anm älda elever i 
musikskolan.

Vid sidan av den enskilda instrumen- 
talundervisningen förekommer det natur
ligtvis samspel i både större och mindre 
grupper och denna verksamhet beräk
nas under innevarande läsår a tt utökas 
ytterligare i samarbete med studiefräm
jandet.

SALONG

c Z a/n/ny
Tidsbeställning 

Tel. 416 93

A vd ragare n  B eO  (Patent) 

Påpressningsdon 
Sm ide & Mek

Q D  c f  CARLSson a b
ORSA ■ Tel. 401 88, 419 11

FRE U N S  KONDITORI
Telefon 400 27

9
Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

BECKMANS TRYCKERI AB 

Tel. 402 47

för industri, bygge och jordbruk

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

BOMANS PLÅTSLAGERI
Järnvägsgatan 25, Orsa

Byggnadsplåtslagerier samt alla  
övriga slag av plåtslageriarbe- 

fen utföres
Tel. 415 29, bost. 404 65

GUMMI-
verkstad
Bilringar
Vulk
Balansering

Orsa
Ringcentral
A lf  Andersson

Tel. 403 55
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Skolnytt
Elevantalet i grundskolan är vid läs- 

årsstarten på låg- och mellanstadiet 592 
elever och på högstadiet 289 elever. To
tala antalet elever är 881, en ökning med 
23 elever.

D etta läsår är T runna skola indragen
och eleverna därifrån går i Kyrkbyns
skola.

På de olika skolorna är elevfördelning-
en följande:

Kyrkbyn 294
Hansjö 49
Digerberget 156
Stackmora 46
Kallmora 35
Skattungbyn 12
Orsaskolan 289

LÄRARKÅREN
på grundskolan har fått följande för-
ändringar innevarande läsår:

Sven-Olov Röjås har efterträtt Mats 
Frost som slöjdlärare, Ingrid Back efter
träder Alice Martinsson som hushålls- 
lärare.

Bo Sannholm undervisar i geografi 
och matematik, Gunnel Orselius-Dahl 
har efterträtt Anna-Karin Axelsson som 
lärare i barnkunskap och som lärare i 
musik och engelska har anställts Bert 
Andersson. Bj.

Orsa gymnasieskola 
Orsa vuxengymnasium
Läsåret 77/78 började med upprop 

för vuxengymnasiet redan fredagen den 
19 aug.

V år provisoriska filmsal var till brist
ningsgränsen fylld av vuxenstuderande. 
Grundskolkurserna har samlat ca 45 del
tagare, social linje 25, ekonomisk linje 
16, textilkurs vävning 27 och handikapp
utbildningen 30. U ppräknade kurser gäl
ler heltidskurser på dagtid.

Aldrig tidigare har vårt vuxengymna
sium varit större . . .

M åndagen den 22 aug. var det gym
nasieskolans tur. Fordon- och verkstads- 
utbildningen liksom hemteknisk årskurs 
är helt fulltecknad. På hemteknisk ter
minskurs finns några vakanser. V år skola 
är nu till nästan 100 % utnyttjad för 
studier. Vi är naturligtvis glada och 
tacksamma för det intresse och det för
troende som visas vår skola. Innerligt 
hoppas vi få ge våra kursdeltagare all 
den utbildning de förväntar sig för att 
samtidigt uppleva studierna som både 
trivsamma, lärorika och framtidsgrun- 
dande. Rune Sahlin.

Kaffekokning
I en receptsamling, som använts i våra 

skolkök ända in på 1960-talet, har vi 
h itta t föjande originella anvisningar om, 
hur man skall koka kaffe:

”Kaffesump från närm ast föregående 
kokning påsättes med kallt vatten, kokas 
och avklaras. M an bör aldrig samla kaf
fesump från flera kok utan  genast hälla 
bort den en gång avkokade sumpen. Det 
klara avkoket får ånyo koka upp, hälften 
av kalfet jäm te klarskinn ilägges och får 
koka 5 min, varefter resten tillsättes och 
kaffet får koka ytterligare 5 min. Man 
bör tillse, a tt in tet kaffe efter uppkok- 
ningen blir kvarsittande i pipen och vid 
pannans övre kant, och för övrigt låta 
det koka endast helt sakta. N är kaffet 
är färdigt, urhälles pipen, litet kallt vat
ten ihälles, och pannan får stå vid sidan 
av spisen, tills kaffet är klart. För att 
kaffet skall bliva gott, måste kaffepannan 
dagligen göras ren.”

★  Gynna
★  Skoltidningens
★  annonsörer!
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LINDA VEST

Jag fick en gång en häst 
Nu gillar jag henne bäst 
Jag  kallar henne Linda 
Hon drar min lilla skrinda 
U t på äventyr vi drar 
Ner för backarna vi far 
N är vi sen kommer hem 
klockan fem
Släpper jag henne i hagen 
Då puffar hon mig i magen. 
N är jag henne sen tar in 
Borstar jag henne fin 
Sen när hon får mat 
T itta r hon så rart 
Nu ska Linda sova 
Det får jag verkligen lova.

Helena Levenius, 
åk 5

affären med Urval, Kvalité och Service 
rekommenderar för hösten 1977:
KOSTYM m. VÄST, ull/terylene, kritstrecksrandiga 
SAMMETSBLAZER, både enfärgade och randiga 
POPLINROCKAR, bl. a. i klassisk trenchmodell 
LÅNGBYXOR, bl. a. Jockey & Brasons T-byxa 
CAPS +  SCARFS i rutig eller enf. ylletweed 
SPORTJACKOR, bl. a. Tensons PANDAJACKA

fr. 598:—
fr. 438:—
fr. 398:—
fr. 149:—

EXTRA FRAN VAR JEANSAVDELNING: Just nu har vi full sor
tering av *)BOOMERANG-manchesterjeans i höstens modefärger i 
både smal o. bredsplrig manchester. Pris: 139:— o. 149:—■

* )  =  ungdomsjeans med jättefin passform).

Naturligtvis har vi även full sortering 
bl. a. Levi’s, Lois & Chad.

av de bästa märkesjeansen

_____________ J
När D U  behöver KLÄDER — gör som så många andra, gå till affären med
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