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ORSA SKOLTIDNING

Blenda Tysklind berättar
I  ett trivsamt rum på Lillåhem bor f.d. 
lärarinnan, 94-åriga Blenda Tysklind. 
Hon har en mycket lång lärargärning i 
vår bygd bakom sig. Vi har förstått att 
hon har åtskilligt att berätta från dessa 
sina verksamhetsår, och vi bad henne 
därför att ställa upp fö r  en intervju. 
”Mycket gärna”, sa Blenda. ”Om jag nu 
har något att komma med.” Det hade 
hon!

Det var alltså tänkt som en intervju, 
men sä många frågor behövdes inte. 
Blenda har talets gåva och är utrustad 
med ett osedvanligt gott minne. Som 
pedagog av den gamla stammen vet hon 
hur en sådan här sak ska skötas. Det var 
bara fö r  intervjuaren att starta band
spelaren och be Blenda ta det hela frän 
början. Var så god! Blenda berättar:

BARNDOMEN
Jag föddes 1894 i Klockargården i Gran
gärde, där min far, Edvard Sjögren, var 
lärare och kantor, organist som det hette 
på den tiden. Min mor hette Anna. De 
hade träffats i Karlstad, där han studera
de, och hon sjöng i Domkyrkans kör.

I skolan hade far fyra årskurser sam
tidigt, trean, fyran, femman och sexan. 
Det var så många barn. Ett år gick 52 
barn i samma klass! Det var så trångt att 
min kusin och jag (vi ansågs vara snälla) 
fick sitta i en dubbelbänk bakom kakel
ugnen.

Jag tyckte allt att far var sträng i 
skolan, men han måste väl för att kunna 
hålla ordning på så många. Han brukade 
alltid ha käpp i handen. Men trots att vi 
var så många, lärde vi oss bra, både att 
läsa, skriva och räkna. Mycket handlade 
det på den tiden om utantilläxor ur kate
kesen och psalmboken. Så läste vi mycket 
ur ”bibliskan”, bibliska historien.

Vi barn som hörde till lärarfamiljen 
bodde ju i skolhuset, så det var bara att 
springa genom våra rum rakt in i skol
salen. Fyra rum och kök hade vi. Far 
hade ett eget arbetsrum, och det var då 
nödvändigt. Han hade nämligen mycket 
att göra vid sidan av skolarbetet. Han var 
med i alla möjliga styrelser och nämnder. 
Så tog kantorsjobbet i kyrkan mycken 
tid. Det kunde vara flera begravningar i 
veckan. Begravningarna hölls alltid 
utomhus, och då fick han användning för 
sin mycket starka röst vid psalmsången.

Min far var folkbildare också. Jag 
minns att han ofta på söndagarna efter 
gudstjänsten brukade ta fram en stor 
skioptikonapparat och bege sig iväg i 
byarna i Finnmarken. Där höll han före
läsningar i olika ämnen.

I familjen var vi utom mor och far fyra 
flickor som kom i vuxen ålder. Tre bröder 
hade j ag också, men de dog alla i barnaå
ren. Jag var äldst av systrarna.

MÖTEN MED DAN 
ANDERSSON
Bland kulturpersonligheterna i trakten 
minns jag bäst Dan Andersson och hans 
familj. Jag tror förresten att jag läst allt 
som han har skrivit.

Dans far, Adolf Andersson, var ju 
lärare i Finnmarken. En gång fick han ett 
vikariat i en skola i närheten av vårt hem. 
Hela den stora familjen Andersson kom 
från de stora skogarna, och jag tyckte det 
var ett underligt sällskap. Det var en sön
dag. Först gick de i kyrkan, och sen kom 
de vandrande uppför backen till oss för 
att få kyrkkaffe. Far, mor, sönerna Gus
tav, Simon som var blind, en förstånds- 
handikappad gosse och sist lilla Anna. 
Men det var faktiskt inte hela familjen. 
Dan var inte med. Kanske han var på 
något arbete, eller var han rent av i Ame
rika, jag minns inte det. Men, som sagt, 
de såg för mig underliga ut. De hade det 
inte så gott ställt, och det kunde man se 
på deras kläder, pojkarna och far hade 
enkla vadmalskläder.

Adolf var en lång och mager karl med 
bockskägg. Han såg så barsk och sträng 
ut att man nästan blev rädd. Strängt reli
giös var han också. Mor Augusta var 
liten, rund och god och mera gladlynt.

Blenda läser om Dan Andersson.

Dan hälsade på hos oss flera gånger. 
Jag var ju bara en liten skolflicka då och 
han var sex år äldre, så jag kan inte säga 
att vi umgicks. Men det var spännande 
och roligt när han kom. Jag minns att 
han var för det mesta pratsam och trevlig 
men ibland lite svår att komma under
fund med. Man visste inte riktigt var man 
hade honom, om han skojade eller mena

Hon har glimten i ögat.

de allvar. Han hade en del hyss för sig 
också. Jag har hört berättas att en gång, 
när han gick på folkhögskolan i Brunns
vik, hissade han upp författaren Torsten 
Fogelqvists cykel i flaggstången!

En gång minns jag att Dan var så ivrig, 
så ivrig. Far och han satt vid bordet i mat
salen och diskuterade. Dan agiterade liv
ligt. Det var så att Karl-Erik Forslund, 
författaren, skulle ha en kurs i Ny
hammar, och Dan ville att far skulle följa 
med Dan dit och gendriva Forslund på 
något sätt. Dan var på den tiden religiöst 
intresserad, påverkad av sin far, och det 
var om det saken gällde. Men far var inte 
alls pigg på att följa med så han sa nej. 
Han ville inte bråka.

SJÄLVKLART ATT JAG 
SKULLE BLI LÄRARE
Att bli lärare, det var en självklarhet, 
tyckte jag och två av mina systrar. Den 
tredje blev sjuksköterska.

Först, det året jag fyllde 17, gick jag på 
Fornby. Sen läste jag en korrespondens
kurs på Hermods, varefter jag gick på en 
s.k. preparantkurs i Falun. Så kom jag in 
på lärarinneseminariet i Falun. Det var 
då inhyst i ett gammalt trähus vid Villa
gatan. Efter en termin där flyttade vi till 
det stora, nybyggda seminariet i när
heten. Det var en grann byggnad i rött 
tegel med många rum, gångar och korri
dorer. Längst upp under taket fanns över- 
spelningsrummen där vi tränade orgel- 
harmonium. Min spellärare var Anders 
Jobs.

SALONG BLÅSENBORG
Prinsvägen 1 • 794 00 ORSA 
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Det var en jobbig tid, de fyra åren på 
seminariet. Många var vi som gick där, 
fyra dubbelklasser med blivande lära
rinnor.

Det var krig ute i världen och ont om 
mat. På våren 1917 fanns det t.ex. inte 
potatis, utan vi fick äta kålrötter skurna i 
bitar i vatten dag ut och dag in. Det var 
hårda bud. Först till första maj fick vi 
potatis. På den tiden fick man förstås 
kosta på allting själv, läroböcker, mat och 
logi. Studielån som idag fanns ju inte, så 
jag fick låna pengar av min snälle far.

1917, då jag var 22 år, blev det examen. 
Det var en festlig tillställning med tal och 
sång. Släktingar mötte upp med blom
mor. Vi var 40 stycken som nu skulle ut i 
arbetslivet.

Så var det dags att söka tjänst. I lärar- 
tidningen fanns en annons om tre platser 
i Orsa. Jag skickade in mina ansöknings
handlingar, och det dröjde inte länge 
förrän det stod i tidningen att jag fått 
tjänsten. Det var roligt att det nappade.

MINA FÖRSTA ÅR I 
STENBERG
En augustidag 1917 tog jag tåget upp till 
Orsa. Det var spännande, för jag visste 
då inte någonting om stället. En högrest 
karl mötte mig vid stationen. Det var min 
blivande granne Bäckar Anders d.ä. Vi 
lastade mitt bagage på hans hästskjuts, 
och så bar det iväg mot min första arbets
plats, skolan i Stenberg. Uppför bar det i 
långa och branta backar.

Skolan var ny och fin. Där fanns två 
lärosalar med tamburer samt två lärar
bostäder med ett rum och kök. Jag instal
lerade mig i den ena lägenheten. Far hade 
i förväg ordnat med lite möbler förutom 
dem som redan fanns, bord, stolar, en 
skänk och en säng. När jag fått upp gar
dinerna blev det riktigt hemtrevligt. Men 
tänk, det fanns varken vatten eller el
ström! Jag blev hänvisad att hämta 
vatten hinkvis i grannens kök. Och lysa 
upp nattmörkret med fotogenlampa och 
stearinljus. Förvaltare Pettersson, som 
var skolans tillsynsman, dök snart upp. 
Han sa: ”Dom gör inte en koja i skogen 
utan att det finns vatten. Vad är det här 
för sätt?”

Nåja, det gick ju, det där med vattnet. 
Jag minns att när det skulle bli storstäd
ning och behövdes mycket väta, då an
vände vi oss av en stor tunna, försedd 
med hjul. Barnen drog under stoj och 
glam iväg med den stora kärran till 
bäcken för att hämta vatten. Sedan värm
des det upp i en kittel som stod i sten- 
röset. Efter några år fick jag både vatten 
och ström.

Under hela min tid i Stenberg kom jag 
att ha årskurserna 3 och 4 i samma klass. 
Det kallas B-form. (Årskurserna 5 och 6

Klasskort från 1923. Men vilka är barnen? Hör av dig om du vet!

gick i Slättberg.) Min första klass minns 
jag särskilt bra. Den var så trevlig. Min 
nu äldste elev från den klassen är Bäcker 
Erik, han som spelar dragspel. För att 
nämna några andra som ännu är i livet så 
var det Hanser Lina Göransson, som då 
bodde i Oljonsbyn, grannen Bäckar 
Anna Hägg, Kerstin Bäcklund född 
Nylén i Slättberg och Margiter Frida 
Sundberg, Slättberg.

Min första examen var på våren 1918. 
Det var festligt! Efteråt ställde vi upp för 
fotografering. Min kollega, småskollära- 
ren Erik Stenqvist som arbetade i Horn
berga, var nämligen på besök, utrustad 
med kamera. Det blev ett intressant kort 
som jag ännu har kvar. Tyvärr fastnade 
inte alla på plåten. Som du ser är bästa 
stassen på.

För det mesta var jag ensam med min 
klass i skolan. Men ett tag var där små
skola också med småskollärare Trygg 
från Slättberg. Det varade inte så länge. 
Man bestämde att flytta de små till 
Oljonsbyn, där de flesta bodde. Trygg 
gruffade, när dom kom med flakvagnar 
och lastade på bänkar och annat. Han 
fick ju längre och backigare väg att per 
cykel ta sig till arbetet.

Här måste intervjuaren avbryta Blen- 
das skolminnen. Vi vet nämligen att hon 
inte var ensam skolfröken så länge. En 
viss stins, präktig bassångare och seder
mera kyrkvärd vid namn Oscar kom in i 
bilden. Hur fann de varandra?

— När jag kom till Orsa ville jag 
min vana trogen gärna gå i kyrkan. En 
gång blev jag hembjuden till kantorn 
Erik Lindeberg på kaffe. Där bjöds inte 
bara på kaffe — gluntsång ingick också. 
Det var kantorn som sjöng magisterns 
stämma och hans gäst Oscar Tysklind

som sjöng Glunten. Det var så vi träffa
des.

Vi gifte oss 1922. Två barn fick vi, 
Gullan och Einar, och de blev lärare båda 
två. Man kan nog säga att det var sången 
som förde oss samman. Oscar sjöng med 
i den nya kyrkokören precis som jag.

Så här gick det till när Orsa Kyrkokör 
bildades: Det var så att kantorn själv inte 
var intresserad av att leda en kyrkokör. 
Men det kom en musikalisk präst till för
samlingen. Det var ingen mindre än Axel 
Hambraeus. Han saknade körsången 
och frågade tilltänkta sångförmågor om 
de ville vara med. Han frågade mig 
också. Man jag svarade ”Jag kan inte 
sjunga något vidare”. ”Men du kan väl 
noter?” sa Axel. ”Ja, det kan jag”, svara
de jag. ”Och jag kan spela också!’ Jag 
gick med i kören förstås. Vi hade så trev
ligt på våra övningar. Vi höll till i kyrk
salen som låg där skolans gymnastiksal 
nu ligger.

Kom in till oss!
VI ÄR PÅ BETTET!
REPA RA TIO NER och  

JU STE R IN G A R
på el-gitarrer och elbasar, 
gitarrer, fioler och biåsin

strument.
Vi har strängar och tillbehör.

NISSE KLOCKAR
Järnvägsgatan 33, ORSA 

Tel 0250-415 10, 406 94
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Blenda och några av hennes skolbarn vid examen 1918. Hon igenkänner följande 
barn: Första raden: Olga Hurra, Margiter Frida, Hanser Lina, Rombo Kerstin, Slott 
Margit, Erik Smids.
Andra raden: Snabb Kerstin, Bäckar Anna, Ester Blomkvist, Håman Margit, Kerstin 
Nylén, Ors Anders, Bäcker Erik, Erik Eld.

SKOLAN HAR VARIT BRA
Ja, skolan har varit bra. Jag har trivts 
med barnen som har varit så snälla. 
Några problem har det inte varit. Allt har 
gått så lugnt och stilla.

Särskilt roligt har det varit att spela 
teater. Då som nu brukade vi ha ”rolig 
timme” — på lördagarna. Då fick barnen 
klä ut sig, uppträda, sjunga och spela tea
ter. En gång spelade vi en lång pjäs av 
Topelius, och det är märkvärdigt vad 
barnen var duktiga att lära sig utantill.

Apropå utantill: Det var ju så att 
barnen hade en god vana att lära sig saker 
utantill på den tiden. I början var det 
katekesen och sedan psalmverser som 
skulle läras in ordentligt — och det 
mådde de inte illa av. Morgonbön och 
psalmsång varje dag hörde till. Så var jag 
noga med att barnen skrev snyggt i sina 
böcker. Avskrivning förekom, och upp
satserna skulle renskrivas med bläck. 
Gymnastik stod också på schemat för
stås. Vi fick så småningom ribbstolar i 
den ena salen, men nog var det trångt. 
Om vi kunde var vi utomhus med lekar 
och spel. Vi tränade idrott på sommaren 
och åkte skidor när det var snö. Det finns 
ju härlig skidterräng i trakten.

Många trevliga utflykter och skolresor 
har man hunnit med. Den allra första 
minns jag så väl. Den gick till Mora! 
Först samlades vi vid Wasastatyn. Där 
sjöng min skolflicka Hanser Lina ett 
vackert solo — och det blev som vi vet 
mera solosong för hennes del. Så besökte 
vi Zornmuseet, där ingen mindre än pro
fessor Gerda Boetius visade oss runt.

En annan episod som jag erinrar mig 
handlar om pojken i trädet. Tillsammans 
med Slättbergsskolans barn hade vi varit 
i Furuvik och var på väg hem. När behov 
uppstod stannade Fridolf Mårsén bussen, 
och barnen gjorde det de skulle i buskar
na. När vi så skulle åka, fattades en 
pojke. Det visade sig att han hade klättrat 
högt upp i ett träd. Där satt han. Han 
hade gjort något fuffens och var nog 
rädd för bestraffning av Litens Anders, 
hans bistre lärare. Där stod vi och vän
tade, försökte med övertalning. Men 
icke. Pojken satt där han satt! Då sa 
Fridolf: ”Nu åker vi.” Vi klev in i bussen 
och Fridolf startade motorn. Då, kvickt 
som en vessla kom pojken ner från trädet 
och dröp in i bussen.

När jag började i Stenberg var det ved
eldning. Fyra stora, svarta kaminer från 
golv till tak i skolsalarna, vedspis och 
kakelugnar i lägenheten. Det gick åt 
mycket ved. Städerskan började elda i 
7-tiden på morron och sen fick vi själva 
stoppa in vedträna. 1938 drog Wesström 
in centralvärme och det var ju skönt, även 
om det dröjde länge tills vi fick oljeeld
ning.

Skolbespisning som nu existerade inte 
förr i tiden. Det var matsäck som gällde, 
mest smörgåsar och mjölk. För att hålla 
mjölken varm brukade barnen ställa sina 
mjölkflaskor i en ring omkring kaminen. 
Under krigsåren hade Röda Korset, där 
jag var medlem, i alla fall ordnat med en 
enkel barnbespisning i skolan. De kom 
upp med varor t.ex fläskkorv, havregryn 
och sådant. Så var det mitt jobb att laga 
till maten och fördela den. Det besvärliga 
var att den inte räckte åt alla. Det var bara 
de behövande som skulle få tilldelning, 
och det var inte roligt att välja ut vilka det 
var.
— En stålpenna för 1 öre, en blyerts
penna för 10 öre, en skrivbok för 10 öre... 
I börj an fick barnen sj älva kosta på såda
na saker, och jag fick vara försäljare. Det 
var noga med redovisningen sedan för 
skolläraren Anders Montelius i Kyrkbyn.

Ibland fick vi besök i skolan. Särskilt 
minns jag gamla gubben Gabrielsson, 
kyrkoherden, som ofta hälsade på i egen
skap av skolrådets ordförande. Långt, 
vitt hår hade han, och han var så trevlig 
med barnen. En gång i terminen kom 
inspektören. I många år var det Karl 
Linge, en gladlynt herre som gärna ville 
bli bjuden på kaffe. Han var noga med att 
vi hade ordning och reda, och han tittade 
alltid i barnens böcker. Efter honom var 
det Calleberg, som jag tyckte bäst om.

En gång, när barnen lekte på skol
gården hörde jag någon som skrek: ”Nej, 
hör på den, han svenskar!”. Det var ju så,

NÄR DET GÄLLER HERR- och BARNKLÄDER
— gör som så många andra — gå till affärerna med 
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att barnen alltid pratade orsamål med 
varann, och det var tydligen ovanligt att 
någon var så ”fin” att han, eller hon, 
talade svenska. Själv lärde jag mig inte 
att tala målet, men jag förstod det bra. 
Men jag tyckte aldrig att det vår några 
problem det här med språket i klass
rummet. Där gällde svenskan nämligen. 
Emellertid fick barnen gärna skriva upp
satser på orsamål, i synnerhet till skoltid
ningen.

ÅREN I DIGERBERGETS 
SKOLA
Under mina sista tjänstgöringsår hade 
jag en ny arbetsplats. På hösten 1951 var 
nämligen den nya centralskolan på Diger
berget färdig. De gamla skolorna där
omkring drogs då in, barn och lärare fick 
en ny och fin skola att arbeta i.

Det kändes roligt på många vis. Vi 
lärare som fått vara ensamma med våra 
tre-fyror och fem-sexor år ut och år in 
fick nu mera omväxling. Tänk bara, att 
få träffa kollegor varje dag! Vi kom så 
bra överens och hade så trevligt tillsam
mans. De här var mina kolleger i den nya 
skolan, alla är nu borta: Hanna Belin och 
Anders Byrén som kom från Torrvåls

Här fortsätter vi med vår serie om hur det 
är att studera vidare efter nian. Den här 
gången har vi som intervjuoffer valt 
18-årige Torbjörn Laggar, Kyrkbyn. Hos 
kompisar, lärare och andra i hans omgiv
ning har det blivit Tobbe för hela slanten, 
så vi gör väl lika, kallar honom pä samma 
sätt.

Tobbe är blivande skogskarl och ägnar 
sig just nu åt teoretiska och handfasta 
studier som ska leda framtill ett slitsamt 
yrke.

Vi bad först Tobbe berätta om hur han 
kom på idén att söka just denna ut
bildning.

— Efter nian visste jag väl inte riktigt 
bestämt vad jag skulle göra. Det blev i 
alla fall två år på sociala linjen på gymna
siet i Mora. Men det gillade jag inte så 
vidare, så jag sökte till den ettåriga 
grundkursen på skogsbruksskolan i Älv
dalen. Jag trivs bra i skog och mark, och 
jag minns hur roligt det var när jag 
gjorde PRAO-dagar hos min bror Hans- 
Göran i skogen. Han har gått igenom 
skogsbruksskolan och fått ett bra jobb 
som taxerare åt Korsnäsbolaget.

— Hur gick det till att söka in?
— Det blev att skicka in betyg förstås.

skola, Elna Granholm och Sven Lilja 
från Kårgärde. Men en av kamraterna, 
som inte gillade flytten var Litens Anders, 
som kom från Slättbergsskolan. Han var 
så arg. Han stod där i korridoren, minns 
jag, och han stampade med foten i golvet 
och sa: ”Om jag visste vem som ordnat 
med det här, så skulle han få!” Men han 
var ju ett huvud för sig, Litens Anders, 
som visst blev pensionerad efter något år.

Jag trivdes så bra med barnen också, 
och det var så roligt att få följa med dem 
ända upp till sexan. Särskilt roligt var det 
med den sista sexan, för de barnen var så 
snälla, så snälla.

1958 blev jag pensionär, och det kändes 
skönt. Jag var då ganska trött. Då hade 
Oscar och jag köpt skolhuset i Stenberg 
av kommunen, och det blev vårt hem tills 
vi flyttade till Lillåhem. Nu har dotter
sonen Björn tagit över huset.

I 42 år har jag fått vara lärare här i 
Orsa. Jag kan just undra hur många ele
ver jag haft hand om alla dessa år? 
Klasserna har ju varit stora hela tiden 
med omkring 30 barn. Som mest har det 
varit 37. (Mellan 1 000 och 1 200 elever 
tippar vi.)

— Ack ja, och nu sitter jag här, suckar 
Blenda efter att i drygt en timme ha

Det krävdes rätt så bra betyg för att 
komma in, 4,4 poäng, vill jag minnas. 
Just till grundkursen söker många äldre 
som jobbat i skolen och samlat på sig 
poäng i livserfarenhet. Det var 50 sökan
de till klassen och 18 kom in.

— Berätta om själva skolan, linjer och 
sånt!

— Skolan är en internatskola, så vi har 
var sitt rum. Ganska stor är den också 
med ett hundratal elever, de flesta från 
Dalarna. Det finns flera linjer att välja 
mellan. I den 2-åriga skogsbrukslinjen 
läser man förutom skogsämnena vanliga 
ämnen som svenska och engelska. Så har 
vi ”min” linje, grundkursen, där vi enbart 
ägnar oss åt skogen och jobbet där. Så 
finns det en 3-årig linje som kallas natur-

berättat minnen från sitt långa liv. Hon 
verkar inte märkbart trött, men hon vill 
ändå sin vana trogen ta sig en vilostund 
före middagen. Så vi stänger bandspela
ren och tackar.

Blenda uppskattar all vänlighet och 
omsorg hon möter av personalen på Lillå
hem. Dagarna blir dock långa, tycker 
hon. Men hennes tid löper inte i passivi
tet. Med den andliga spänst hon har i så 
rikt mått följer hon med i allt som händer 
i tidningar, radio och TV. Hon lyssnar 
gärna på musik av det klassiska slaget, 
och hon läser böcker, många och tjocka 
böcker. Besök av släkt och vänner, ofta 
gamla elever, lyser upp hennes tillvaro.

Men nog längtar hon hem, hem till det 
gamla hemmet i skolhuset i Stenberg. Då 
och då kommer hon i alla fall dit. När 
barnen och deras familjer reser upp från 
Västkusten, då kan Blenda glädjas åt att 
vara hemma i kretsen av de sina.

Vid bandspelaren: Pelle Jakobsson

'Z iw

*  *  *  *

brukslinjen, där man sysslar med skogs
bruk, miljövård och vattenbruk.

Så är det dags för Tobbe att plocka 
fram sitt schema, för nu vill vi veta lite 
närmare vad han håller på med. Schemat 
ser ganska kompakt ut, svårt att över
blicka, eftersom det inte är likadant 
vecka efter vecka. Teori och praktik 
växlar. Det är mycket man ska hinna med 
under 40 veckor. Så här beskriver Tobbe 
de olika ämnena:

— Det största ämnet heter skogspro
duktion. Där har vi mycket teori med 
många prov, men också en del praktik. 
Ämnet handlar om det mesta inom 
skogsbruket, hur man odlar skogen från 
markberedning till slutavverkning. Allt
så plantering, röjning, gallring osv.

VANLIGHET OCH PRISTILLFALLEN  
FINN S HOS SP VID RONDELLEN!
ORSA* Tel 0250*411 10

ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL 24.00

Att gå på skogsbruksskola av Pelle Jakobsson
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I drivningsläran får vi lära oss allt om 
hur man gallrar, kvistar upp och apterar 
träden men också hur man organiserar 
själva drivningen och lägger upp trans
porten av virket.

Maskinlära är teori och praktik om 
små och stora maskiner som man kom
mer i kontakt med. De största vi får arbe
ta med är skogstraktorer s.k. skötare. Om 
man vill lära sig köra de mer invecklade 
och stora maskinerna t.ex. skördare, får 
man gå på särskilda kurser, kanske med 
orsapojken Urban Liljeberg som lärare. 
Det finns en särskild övningsbana där vi 
tränar körning med skötare. Det är en 
kuperad historia fullt med stenbum- 
lingar som vi får kryssa emellan. Att 
manövrera en kran ska man också kunna. 
På skolan finns åtta fasta kranar med 
kurar. I dem får vi sitta vid spakarna och 
träna lastningsarbete.

Motorsågen är ju också en maskin 
som kräver kunnande. Vid skolan finns 
ett ställe som vi kallar ”huggargården”. 
Där finns timmerbitar i tvåmetersläng- 
der, uppsatta i ställningar, som vi tränar 
på. Det gäller ju att såga riktskär och fäll- 
skär ordentligt.

Ergonomi är ett viktigt ämne tycker 
jag. Det handlar om hur man handskas 
med sin kropp i jobbet. Hur man ska 
lyfta rätt t.ex. för att undvika skador.

I gymnastiken bygger vi upp kondi
tionen med styrketräning, löpning, skid
åkning och annan konditionsträning.

Så har vi kurser i sjukvård . Om olyc
kan är framme i skogen ska man kunna 
lägga ett första förband. Så har vi det här 
med miljö- och naturskydd, som också 
ingår i utbildningen. En skogsarbetare 
ska veta vilka träd som han ska spara i sitt 
arbete. Boträd, ridåer vid sjöar, bäckar 
och myrar hör dit.

— All praktik i den här undervis
ningen kräver väl att skolan har skogar 
till förfogande. Var håller ni hus?

— Älvdalens besparingsskog upplåter 
områden där vi håller till. Så det blir för 
oss precis som för skogshuggarna som 
jobbar: Vi transporteras i bussar miltals 
ut i skogen, där vi får göra våra arbets
pass under lärarnas ledning.

— Det finns väl en stor maskinpark på 
skolan?

— Javisst. De åtta kranarna har vi 
pratat om. Så har vi de stora maskinerna,

bl.e. ett tiotal skötare, och flera mindre 
lunnare som används vid gallring. Så för
stås massor med röjnings- och motor
sågar. Vi får var sin motorsåg att hantera 
under kursen, och när vi är klara får vi, 
om vi vill, köpa den sågen till nedsatt 
pris. Hjälm och annan utrustning ingår 
också.

— Hur är det med det kvinnliga in
slaget bland eleverna? Det är väl lika med 
noll?

— Nej, inte riktigt. Nu går det tre tjejer 
på skolan, en av dom i min klass.

— Men ingen härifrån väl. Går det 
några andra pojkar från Orsa på samma 
skola?

— Ja, Fredrik Jansson från Bom går 
på 2-åriga linjen och Per Bengtsson, Kyr- 
byn går på naturbrukslinjen.

— Hur är annars stämningen på sko
lan? Trivs du?

— Det är en jättefin stämning och jag 
trivs väldigt bra. Vi har fina rum och vi får 
bra mat. Lärarna är toppen. Så är det bra 
att jag får så mycket konditionsträning. 
Jag gillar sport nämlingen. Närheten till 
Orsa och Mora gör att jag kan sticka dit 
ibland och träna hockey.

— Den här kursen du går på verkar 
vara kort men intensiv. Vad har du för 
kompetens när du slutar i vår?

— Då är jag utbildad skogshuggare. 
Jag kan få anställning hos någon skogs
ägare, troligtvis ett bolag. Jag har också 
kompetens att köra skötare. Efter ett tag 
kan jag kanske få ett annat jobb i skogen, 
så som min bror Hans-Göran fick. Eller 
också kan jag vidareutbilda mig på någon 
större skogsmaskin.

— Finns det jobb för alla som vill 
hugga?

— Det gör det säkert. Med tiden kom
mer väl maskinerna att ta över mer och 
mer, men nog kommer skogshuggarna att 
behövas.

— Hur är det med lönen?
— Tja, med tanke på att arbetet är så 

slitsamt är lönen ganska låg, tycker jag. 
Men genom att månadslönen för det 
mesta är knuten till bonus och om man 
kör hårt så kan väl lönen bli skaplig.

Vid det här laget har pappa Hans-Erik 
anslutit sig till sällskapet och samtalet 
glider in i andra skogliga banor, om hante
ring av vindfällen (aktuellt ämne efter 
stormen som gick över bygden nyligen),

Tobbe Laggar, skogshuggare.

om skogsarbete förr och nu, om krånglig
heter vid aptering... Men det är en annan 
historia.
Vi tackar Tobbe Laggar för att han ville 

ställa upp, och vi önskar honom och hans 
orsakompisar i Älvdalens skogsbruks- 
skola lycka till!

Pelle Jakobsson

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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Skolstyrelsen
Efter höstens val fick vi en skolstyrelse 
med flera nya ledamöter. Ordförande
klubban har anförtrotts Rune Sahlin, 
känd politiker och skolman med 28 år 
som lärare och rektor bakom sig. Så här 
ser de ut, ledamöterna som har den 
grannlaga uppgiften att fatta vissa beslut 
om vår skola:

SUPPLEANTER:
Birgitta Kling (m), Bältervägen 2 
Kerstin Ohlsén (fp), Kyrkogatan 10 
Per-Olof Karlsson (fp), Box 78 
Elsa Johansson (c), Torrvål 
Lars-Åke Sundberg (s), Hantv.g. 26 B 
Laila Överbring (s), Radhusvägen 43 
Per-Anders Blom (s), Oljonsbyn 2888

Aina Lindblad (c), Lisselhed 2500 
Ny ledamot

Rune Sahlin (fp), Box 116 
Ordförande

NÄMNDER OCH 
KOMMITTÉER
Skolstyrelsen har valt au och diverse 
kommittéer som fick följande samman
sättning:

Till au utsågs Rune Sahlin, Göte Ers- 
son och Aina Lindblad och till skolmål- 
tidskommitté Ingegerd Kaptens, Birgitta 
Kling och Anders Rosell. Till kommitté 
för musik- och teaterverksamhet utsågs 
Ewy Andersson tillsammans med kultur
sekreteraren, musikledaren samt repr. 
från resp. stadium.

Till handikapprådet utsågs Aina 
Lindblad och som skyddskommitté Rune 
Sahlin och Olle Bjärkmar.

I samrådsgruppen ingår Rune Sahlin 
tillsammans med skolchefen och rektor 
för Vuxengymnasiet. Samtliga dessa 
ingår också i intagningsnämnd för Vuxen
utbildningen.

Göte Ersson (s), Radhusvägen 6 
Ord. ledamot sedan 1986

Ingegerd Kaptens (fp), Per Olovsg. 1 B 
N y ledamot

Sven-Erik Green (s), Slättberg 5497 
Ord. ledamot sedan 1972

Ewy Andersson (m), Vångsgärde 2422 
Ord. ledamot sedan 1983

Anders Rosell (s), Blåmesvägen 6 
Ny ledamot
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En angelägen studiedag a v  J a n  B ä c k m a n

Det var meningen att den kände miljö
forskaren och författaren Stefan Edman 
skulle leda och föreläsa vid en studiedag 
för alla lärare i Orsa. Men — i sista 
minuten fick han förhinder, och det blev 
hans medarbetare, Skattungekursens 
föreståndare Kåre Olsson som fick svara 
för dagen. Kåre är en mycket lärd man, 
expert på miljö- och överlevnadsfrågor. 
Hans intressanta föreläsningar kommer 
att följas upp med ytterligare en studie
dag i ämnet Överlevnad.

Mora Tidnings reporter var på plats 
och skrev så här:
Överlevnadsfrågor var temat för en stu
diedag fö r  Orsas lärare på tisdagen.

Nog fö r  att situationen i skolorna dis
kuterats mycket senaste tiden men de här 
överlevnadsfrågorna är nog betydligt all
varligare.

Det handlar om hela vår existens.
— Jag är inte så överdrivet förtjust i 

uttrycket överlevnadsfrågor. Jag skulle 
hellre vilja kalla det för Framtidsfrågor, 
säger föreläsaren Kåre Olsson som just 
sysslar med de här frågorna, inte minst 
inom Skattungekursens ramar.

I läroplanen är just överlevnadsfrågor 
nämnt som en av de delar där skolan 
måste aktivera sig mer. Därav också den 
här studiedagen.

— Det är lärarna själv som prioriterat 
ämnet, säger studierektor Ulla Bjärk- 
mar.

Det är väldigt lätt att få sådana här 
frågor att låta ”flummigt”. I själva verket 
gäller det hur man lär barnen att förstå 
sambanden i naturen och hur beroende vi 
är av dem. Och att vi är en del av en större 
helhet.

— Det kan skapa ett moraliskt dilem
ma, konstaterar Kåre Olsson. Vår stan
dard beror faktiskt mycket på att andra 
har det svårt. Vad skulle vi få betala för 
våra kläder om de inte gjordes utomlands 
av människor som jobbar för låga löner. 
Vad skulle kaffet kosta om kaffejobbar
na fick rättmätiga löner?

De viktigaste frågorna för skolan är 
hur man skall hålla sig till de framtids
frågorna, synen på människan, på natu
ren och på pedagogiken.

— Jag tror att man måste förmedla 
dem på andra vägar än att bara läsa och 
lyssna när någon pratar. För barnen är 
det mycket angeläget att prata om fram
tiden. Då gäller det att ta dem på allvar, 
att möta dem och bry sig om sådant som 
är allmängiltigt även om det inte står 
direkt på schemat just då. Barn har en 
existensiell oro.

— Dessutom tror jag att det blir roli
gare att jobba i skolan på det sättet.

Kåre Olsson menar att det inte är 
skolans fel att man hittills missat ganska 
mycket av framtidsfrågorna i skolan. 
Skolan är snarast en spegel av samhället.

— Skolan fungerar ju både som ett 
sorteringsverk för samhället och ett 
pedagogiskt instrument. Det är en svår 
sits från skolan.

Nu skall sägas att skolan inte ignorerar 
dehär frågorna. På högstadiet diskuterar 
man alltmer de här frågorna, speciellt 
inom biologin. På låg- och mellanstadiet 
deltar flera lärare i ett projekt tillsam
mans med Friluftsfrämjandet, kallat 
”Med klassen i naturen”. Med jämna 
mellanrum går man ut i skogen och 
studerar förändringarna. Och det oavsett 
väder.

— Syftet är kanske framförallt att visa 
att det är trevligt att vara ute i naturen 
och uppleva saker, oavsett vädret.

Den upplevelsen kan skapa ett större 
behov av naturen — och en insikt om 
hur beroende vi är av den.

— En viktig sak är att vi på ett annat 
sätt accepterar det absoluta. Vårt sam
hälle lider av att allting är relativt, att det 
inte finns några gränser för hur saker är. 
Men det finns sånt som är absolut. De 
ekologiska lagarna kan man inte gå över.

Kunskapssynen är en annan sak som 
Kåre Olsson diskuterat under studie
dagen.

— Jag vill skilja på kunskap och för
ståelse. Kunskap är fakta. Det kan man 
lära sig i en bok. Men bara genom för
ståelsen kan vi använda oss av kun
skapen, bearbeta den och ta ställning. 
Kunskapen är viktig. Men tror man att 
det är kunskapen som är allra viktigast är 
det lätt hänt att man tror att ens kun
skaper inte räcker till.

Tror man det blir man lätt passiv och 
vågar inte göra något.

Och något. Det är vad som måste 
göras.

Jan Bäckman

•lonsered
P R O  L I N E  

Skogsutrusta hos

Blickusvägen 15 • ORSA 
Tel. 0250/406 78

Säkrast kl 15.00—18.00

Omslagsbilden
”Fritt valt arbete” heter ett ämne i åk 5 
och 6. Skolorna har ganska fria händer 
att organisera ämnet, vilket har gjort att 
man sysslar med olika saker. I Kyrkbyn 
har vi gjort så här: Eleverna ingår i diver
se s.k. trivselgrupper som alla har till 
uppgift att svara för att skolan blir så 
trivsam som möjligt.

”Blomgruppen” pysslar om skolans 
blommor, ”Utegruppen” hjälper vak- 
tisen Hasse Falk att hålla snyggt på skol
gården. ”Konstgruppen” svarar för den 
konstnärliga utsmyckningen, pryder 
skolans väggar med egna och andras 
konstverk. Så har vi ”Kyrkbyskolans 
orkester”, som övar in samspelslåtar som 
de vid högtidliga tillfällen spelar upp för 
de andra. ”Tidningsgruppen” jobbar 
med Kyrkbybladet som kommer ut med 
ett par nummer i terminen. ”Teatergrup
pen” gör egna pjäser att spela upp för 
kamraterna.

De glada flickorna på omslagsbilden, 
Helena Hansson och Jenny Nohrin, in
går i ”Biblioteksgruppen”. Det handlar 
förstås om böcker, att hålla ordning i 
bokrummet, sköta lånen, laga trasiga 
böcker och skriva in nya.

Tack!
Några av våra prenumeranter tycker tyd
ligen 30 kr är för lite i prenumerations- 
avgift. De har skickat oss betydligt mera 
och angett att vi får resten som gåva. Vi 
tackar så hjärtligt och tar emot! Det lär 
nog bli hål att stoppa pengarna i. Vi fick 
nämligen många returer på julnumret. 
När det kom ut låg väldigt många av våra 
flitiga försäljare i influensa med påföljd 
att antalet sålda exemplar blev mindre än 
vanligt.

Red.

VÄRDA DIN SYN
ALLTID

VÄLKOMMEN TILL

Kyrkogatan 10 • ORSA 
Tel 0250-400 90
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Skolnytt
Lokaler för skola och barnomsorg i Kall- 
mora/Skattungbyn har en arbetsgrupp, 
tillsatt av kommunstyrelsen, närmare 
tittat på.

Innevarande läsår går i årskurserna 
1—6 56 barn i skolan. Efter vad som nu 
kan beräknas med hänsyn till de barn 
under sju år som nu bor i området kom
mer det läsåret 1994/95 att gå 81 barn i 
årskurserna 1—6, alltså en ökning med 
25 barn eller 44,7%.

Arbetsgruppen har närmare tittat på 
tre alternativ:
ALT. 1. Nybyggnad för grundskola och 
barnomsorg i Skattungbyn.
ALT. 2. Upprustning av Kallmora skola 
för samma elevgrupp som nu samt en 
mindre nybyggnad för barnomsorg som 
alt. 1.
ALT. 3. Nybyggnad i Skattungbyn för 
grundskola som alt. 1 samt för lekis och 
fritis samt upprustning av Kallmora skola 
för dagis.

Så småningom kommer arbetsgruppen 
att till kommunstyrelsen förorda ett av 
alternativen.

Eftersom samtliga alternativ förut
sätter någon form av nybyggnad i Skat
tungbyn har även diskuterats lämplig 
placering. På förslag finns två alternativ, 
antingen nära nuvarande skola i närheten 
av kyrkan eller i närheten av service
huset.

Olle Bjärkmar

Julpristävlingen
var tydligen knepigare än vanligt denna 
gång. Bara ett tjugotal lösningar kom oss 
till handa, däribland några felaktiga.

Vi säger grattis till vinnarna, som vid 
det här laget har fått välförtjänta pris i 
form av något läsvärt:
1. Sture Backlin, Södertälje
2. Therés Persson, klass 5 A, Kyrkbyn
3. Anna-Lisa Liss, Borlänge
4. Ulf Bonde, Vänersborg
5. Ulla-Britt Backlund, Tyresö.

Tomten, alias magister Löthman, ger 
här svar på frågan: Vilka kommuner 
handlade julpristävlingen om?

1.
Den orsabo, som haft en viss betydelse 
för landskapet är orsabördige Gustav de 
Laval, som haft ett finger med i spelet, 
när det gäller Stal-Lavals industrier i Fin
spång. Glas med blodets färg tillverkas 
vid Rejmyre glasbruk i norra delen av 
landskapet. Finspång och Rejmyra är 
orter i Östergötland.

Kommunens centralort är inte någon 
av de större i landskapet. Den har en store
bror halvannan mil åt nordväst. Trafik
leden norr om centralorten är Göta kanal, 
och den kända trappan 5 km öster om är 
slusstrapporna vid Mem vid Slätbakens 
innersta del. Bergshöjden 8 km västnord
väst om c-orten heter Muskedunder. Den 
klerikala personen med vissa betänklig
heter är biskopen Hans Brask, han med 
brasklappen. ”Braskens tryckeri” vid 
Munkbrogatan är en av ortens sevärd
heter. De här givna ledtrådarna för oss 
till kommunen Söderköping.

2.

Landskapet, där den andra kommunen 
ligger, har en koncetration av megalit
lämningar (storstensgravar) i den vackra 
Falbygden. Seglora kyrka på Skansen i 
Stockholm har flyttats dit från sin hem
socken några mil sydväst om Borås. Galt
åsen är högsta punkten. De två dom
kyrkorna finns i Skara och Göteborg. 
Alltså är vi i Västergötland. Kommunens 
centralort är inte särskilt stor. Den ned
lagdajärnvägslinjen hade sin andra ände 
i Stenstorp vid Västra stambanan söder 
om Skövde. Den kända horsten (förkast- 
ningsberg), som man kan se rakt i öster, 
är Omberg vid Vätterns östra strand. 
Strandslätten utefter Vättern kallas här 
Guldkroken och är mycket bördig. Salmo 
aplinus är den läckra vätterrödingen. 
Kommunens namn har endast tre bok
stäver och heter Hjo.

Europamästaren Per Bengtsson

GRATTIS!
Vi säger grattis till europamästaren Per 
Bengtsson, Orsa, elev vid skogsbruks- 
skolan i Älvdalen! Han är en hejare på 
längdskidåkning. Vid EM på skidor för 
skogsfolk från hela Europa i Todnau i 
Tyskland slog han alla medtävlare i sin 
klass (17—18 år).

När Du skall köpa

P I A N O
Vänd Dig till fackmannen 

Kom in och provspela

S T Ä M N IN G A R  och  
REPA R A TIO N ER  

Utföres av fackm an

NISSE KLOCKAR 
Järnvägsgatan 33, ORSA 

Tel 0250-41510, 406 94

N Y H E T N Y H E T N Y H E T N Y H E T N Y H E T N Y H E T

JEANS MED MOCCAINFÄLLNING

V.UOC1VAOpP

Välkomna in och se

\Vahlicftr■
Kyrkogatan • ORSA • Tel 0250-401 91
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Bara en liten kvist
Funderingar av ”sexor” vid betraktandet 
av en kvist i februari. av Marie, Jenny, Jenny N, Morgan, Josefina, Katarina och Lena

BJÖRKKVISTEN
Jag tycker det ser kladdigt och grönt ut. 
Och i mitten sitter enlång sak, som ser ut 
som en mask.

När jag låtit kvisten ligga i några da
gar, så dör kvisten. Sedan ruttnar den. 

Marie

BJÖRKEN
Björken är ett fint träd, som vajar i vin
den, när den får stå fritt i skogen.
Men om den står i en storstad, så vajar 
den nog i avgaser och fabriksrök. Den 
trivs inte i staden, utan vill nog hellre stå 
i skogen och leva fritt.

Men när vintern kommer, blir det kallt, 
och skogsarbetarna kommer och hugger 
ner björken, som stod där och växte och 
mådde bra.

Nu ligger björken upphuggen i bitar på 
en släde och blir dragen hem till ett hus 
och blir uppeldad.

Jenny

BJÖRK
Vad jag ser:
Jag ser en liten pinne, som är grön och 
kladdig.
Vad jag gjort:
Jag har på något sätt dödat den nu, när 
jag har haft sönder den.

Det är också roligt att forska, om man 
säger så.

Jenny

*  *  *  *
KNOPPEN!

Jag har ”pillat” sönder en knopp.
Om man tar en kniv och drar över ska

let på bladknoppen, så är det som små 
trådar.

Bladet är väldigt hoptryckt. Det är lite 
fuktigt också, det är brunt på yttersidan, 
precis som ett skal. När man mosar den 
mot papperet blir det grönt på det. När 
man tar på knoppen blir man kladdig.

Vad kunde det här blivit då? Kanske 
skalet runt om tunnat ut sig och spruckit 
och småbladen vecklat ut sig och blivit 
stora blad.

Jenny N

KNOPPFÖDELSEN 
En vårdag i maj, en knopp slår ut. 
Småblad, fuktiga och gröna tittar ut.
Ett nytt knoppliv börjar.

Jenny N

KVISTEN 
Jag ser en kvist 
med andra kvistar 
och knoppar.
Jag ser ett liv.

Jag ser ett skadat liv 
Det är skadat 
för att jag har 
skurit i det.

Morgan

cJLffl cdLs> eJLs

TANKAR
Jag tänker på våren.
Ur den lilla kvist 
jag har framför mig 
kan jag få ut 
massor av liv.

Jag tänker
på heta sommardagar.
Fåglarna kvittrar.
Ängarna är gröna och gula.
Björken står grön och fin 
i åkerkanten.

Den här kvisten 
skulle ha blivit 
en stor gren.
Men nu ligger den 
avbruten 
och fastsatt 
på ett papper.

Josefina

BJÖRKEN
Jag ser att själva stammen är brun med 
vitbeigea prickar, där det kommer en ny 
kvist är det oftast ringar, där jag bröt av 
kvisten är det små trådar.

Knopparna är ljusbruna med några 
slags kullar. Inuti är det gröna blad.

Grenarna är lite gråaktiga på några 
ställen.

Jag har brutit av en levande kvist, som 
snart är en död kvist. Jag har dödat en 
kvist.

Katarina

TANKAR OM EN BJÖRKKNOPP 
Jag har klippt av ett av alla naturens 
under. Jag har skadat en del av en björk, 
för att undersöka en knopp.

Inne i knoppen finns en sorts kletig 
vätska. I knoppen finns det klorofyll, 
som gör att bladet blir grönt. På hösten 
blir bladet gult. Det säjs, att klorofyllet 
är så värdefullt för trädet, så att trädet på 
hösten tar in det gröna klorofyllet och 
sparar det i stammen till nästa år och 
nästa osv.

Men det finns ett gult klorofyll också. 
Men det är inte lika värdefullt som det 
gröna klorofyllet, så det låter trädet falla 
ner på marken och multna bort.

Längst inne i knoppen finns det några 
bruna små bladbitar.

En knopp är faktiskt en stor sak, som 
vi människor inte bryr oss om. Men om 
man gör det, så tycker man det är kons
tigt, att den här kvisten ska bli en stor 
gren, som skall bilda mer små kvistar och 
blad.

Undrar vad kvisten skulle blivit i som
mar, om inte jag hade klippt av den.

Lena

MDF
Från Europas modernaste fabrik!

E1 - kvalitet utan am moniakbehandling

pUDjpi
Marknadsförs i Sverige och Norge av:

o r s a l  ^ /p la tta n
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Stackmora 5 - 6
Första raden fr. vänster: Göran Smids, Elin Zackrisson, Lars Uleander.
Andra raden: Nina Caris, Olle Axelsson, Jenny Limby, Emelie Gölén, Daniel Dahl, 
Per-Å ke Ståbis.
Tredje raden: Kjell Enmalm (lärare), Linn Fjelstad, Ellinor Laggar, Linda Sundström, 
Helena Berg, Åsa Nilsson, Fredrik Stareil.
Foto: Kungsfoto

N ÄS
ClASMÄSTERI

Eftr.
— 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.—Lord. 9—20, Sönd. 13—20

Kyrkbyn 6
Främre raden, fr. vänster: Marie Larsson, Carro Ankarbåge, Johan Wilhelmsson, 
Fredrik Johansen, Anders Nyberg, Josefina Ström.
Mellersta raden: Daniel Dahl, Daniel Holmlund, Markus Tallberg, Anna Andersson, 
Kenneth Hammare, Helena Johansson, Johnny Jansson, Gerd Wolf.
Bakre raden: Jennie Eriksson, Helena Hansson, Morgan Särnblad, Peter Söderqvist, 
Johan Lind, Andreas Spännar, Jenny Österbäck, Katarina Yngström, Hans-Erik Ols
son, Jenny Nohrin, Helena Palm-Klockar, Maria Jonsson.
Frånvarande: Hanna Fjelstad.
Lärare: Hans-Erik Laggar.
Foto: Laggar

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.

Orsa, tel. 403 40
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Dikt-toppen
Under Bokens Dag på högstadiet den 13 
februari hade eleverna möjlighet att rösta 
på sin favorit bland dikter som skrivits av 
eleverna själva eller andra författare. Här 
följer några av elevernas egna dikter:

MÄNNISKAN av Martina Wik, åk 8
Människan är något varmt
något levande
som ingen kan förklara.
Ingen på denna jord 
kan förstå helt 
hur en människa 
kan gå 
o springa 
och leka.
Man har ett hjärta 
två lungor 
och en hjärna
men ingen vet ju hur dom kom till. 

Martina Wik, 
åk 8

*  *  *  *

CICCI MÖTER ETT TROLL av Maria Gabriels, åk 2 
En dag var Cicci ute och gick i skogen. Då 
hörde hon ett ljud. Det var ett troll. Hon 
blev förstås vettskrämd. Men trollet 
brummade och Cicci tyckte synd om 
henne. Då gick Cicci fram och de blev 
goda vänner. Hon tyckte det var kul att 
leka med henne.

Maria Gabriels, 
åk 2

ÄLSKADE BARN av Kerstin Starell, åk 8
Älskade barn.
Aldrig kunde jag tänka mig 
att det skulle bli så här.
Inte trodde jag
att jag skulle mista dig så snart.
Älskade barn.
Du var ju av mitt eget kött och blod.
Du var det enda minnet 
jag hade kvar av din far.
Aldrig kunde jag tro
att en sån liten glad sparvel som du
skulle dö.
Du hade precis lärt dig att gå 
och säga mamma.
Men så tog sjukdomen ditt liv.
Nu sitter jag här och sörjer.
Tänker tillbaka.
Jag saknar dig så.
Snart saknar jag också min längtan. 
Älskade barn.
Varför skulle du dö ifrån mig?

Kerstin Starell, 
åk 8

^

MIN KATT DORIS av Henrik Spång, åk 2 
Jag har en katt som heter Doris. En gång 
när vi åkte till affären så släppte vi ut 
Doris och när vi kom hem så låg hon 
under bilen och hade tagit en hare. Först 
märkte vi inget sen gick jag ut. Då såg jag 
att hon hade ne hare under bilen. Haren 
var död. När hon tog den var den skadad. 

Henrik Spång, 
åk 2

STJÄRNAN av Martina Wik, åk 8
Stjärnan lyser stark och klar i vinter
natten.
Jag går och känner mig trygg här 
under alla de små starka stjärnorna. 
Jag undrar vad dom tänker just nu. 
Kanske tänker dom som jag 
att det är ganska tryggt här 
i vinternatten.

Martina Wik, 
åk 8

DU! av Sandra Eriksson, åk 8
Du har något som ingen annan har.
Det där ”lilla extra”, som jag behöver. 
Men du vill inte fatta att jag älskar dej. 
För när du ser på mej, så ser du någon 
annan. För du känner mej inte ännu.
Du vill inte bry dig heller. Inte alls. Men 
jag vill att du ska veta en sak: Jag 
älskar dej, och bara dej.

Sandra Eriksson, 
åk 8

cJLs> »1 » oJLs>

MIN HUND av Jessica Lindgren, åk 2
Min hund heter Myzack. Han är busig 
och lekfull. En gång när mamma åkte bil 
och hade Myzack med sig var han jätte- 
busig. Mamma var in på Filips och My
zack satt ensam i bilen. Han gick till 
förarplatsen och satte tassarna på tutan 
och det tjöt så mamma rusade ut för att 
se vad som hände. Myzack gjorde så för 
att mamma skulle komma ut.

Jessica Lindgren, 
åk 2

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett 
Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

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

Specialbutiken

HENNE
KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR 
BYXOR • JEANS • MYSPLAGG 

UNDERKLÄDER mm.
- Aktuella —

TYGER

SYBEHÖR

Kvalité 
vår specialité

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

Järnvägsgatan W  • 794 00 ORSA • 0250/400 21
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DEN ENSAMMA VALEN av Anders Andersson, åk 3 
Det var en gång en val, som var så ensam. 
Han hade kommit bort från flocken. 
Han simmade bort, men plötsligt kom en 
späckhuggare. Valen försökte fly. Han 
såg ett båtvrak och simmade in där och 
gömde sig. Späckhuggarna gav upp jak
ten. Han simmade längre och längre, men 
när han hade simmat långt, mötte han en 
flock valar, trodde han, men det var 
späckhuggare. Han simmade och sim
made. Till slut orkade han inget mer. Han 
sjönk. Späckhuggarna var borta. Sen 
mötte han en annan val. Han hette Moby 
Dick. De simmade till en valflock. Då 
märkte han, att det var hans morfar och 
mamma, bland andra. Sen levde de lyck
liga i alla sina dagar.

Anders Andersson, 
åk 3

KONSERTEN PÅ LILLÅHEM av Linda Blomqvist, åk 3 
I går var vi på Lillåhem och hade konsert 
med hela klassen. Det var kul. Sen fick vi 
saft och bullar. Jag träffade Inga. Hon 
bor nästan bredvid mormor. Hon är 
jättesnäll. Sen när jag och några kompi
sar skulle gå ut kom en tant och sa:
— Jag skulle vilja behålla er här. Sen på 
kvällen hade vi klassfest.

Linda Blomqvist, 
åk 3

RESAN PÅ ORSASJÖN av Erik Göthe, åk 3 
En dag åkte jag, pappa och mina kusiner 
ut på Orsasjön och skulle åka skoter. Vi 
åkte till Krigsmansholmen. Där lekte vi 
krig och grillade korv. Det var gott med 
korv. Sen åkte vi hem. Men på hemvägen 
körde Marina ifrån Micke, så han blev 
kvar, men sen stannade vi och han hop
pade på släden, bakom skotern, igen.

Erik Göthe, 
åk 3

Teckning: L inda  E ld , 
åk 2

RESAN TILL BORLÄNGE av Emma Björklund, åk 2 
Det var en tidig morgon. Bespisningsper- 
sonalen skulle på studieresa och jag fick 
följa med mamma.

Först skulle vi till Leksand och titta, 
när de gjorde knäckebröd. De hade jätte- 
mycket deg! Senare åkte vi allihop till 
Skogaholms i Borlänge. Där gjorde de 
massor av bröd! Sedan åkte vi till Dagab 
och tittade vad de gjorde där. Först åt vi 
allihop mycket god mat och sen gick vi 
ner till lagret. De hade jättemycket mat
varor där.

Sen åkte vi in till stan och där handlade 
vi. Det var en mycket rolig resa.

Emma Björklund, 
åk 2

0

Nu även avslappnande kroppsmassage
med aromatiska oljor. .#•#,

S  \  \' / F  i I p  \  1 Presentkort
(ä\ *  /£ /  Pensionärsrabatt vid fotvård

Tidsbest. 435 88, bost. 408 78

i U

Medl. av Sv. Fotvårdsförb. Kaplansg. 14 • Orsa

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

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

Jour dygnet runt!

Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

wesströms w s
ORSA, tel 0250-409 25 vx

välkom na till 

A fA -
W a s a tr y c k e r ie t  A B  
ö r ja s v ä g e n  1 5 ,
7 9 2  OO M O R A  
T e l. 0 2 5 0 /1 2 0  75  

0 2 5 0 /1 0 3  4 2

FÖR INDUSTRI 
och M ILJÖ V Å R D

DalaKalk AB
Tel 502 00

ORSA RAM och 
GLASMÄSTERI
Älvgatan 4, ORSA • Tel 0250-425 74

• Allt inom Glas och Ram
• Persienner och markiser
• Reservdelar
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SNÖ av Maria Frisk, åk 5
Tänk om det vore snö! Vad mycket man 
kunde göra. Åka skidor, skridskor och 
bygga kojor.

Men vad ska man göra när det inte 
finns någon snö? Vara inne och läsa? Nej 
det är väl inget skoj. Så det är bara att 
hoppas, att det kommer snö innan vintern 
är slut. Februari är väl ingen sommar
månad! Det är en vintermånad men det 
känns som om det vore april.

Maria Frisk, 
åk 5

SAGAN OM DET FARLIGA SPÖKET av Mikael Nääs, åk 2 
Det var en gång ett spöke som aldrig hade 
varit snällt. Det bara spökade. En kväll 
var två barn hemma alldeles själva. Då 
hörde de steg uppifrån vinden. De blev så 
rädda, så rädda och deras mamma och 
pappa var och handlade.

Mikael Nääs, 
åk 2

VANDRING TILL VIBORG av Maria Lindström, åk 3 
9 februari gick hela skolan till Viborg. 
Det var en vandring på ca 5 km. Så 
många föräldrar som kunde fick följa 
med.

Vi gick genom skogen nästan hela 
tiden. Innan vi gick delade vi upp oss i 
grupper. Vi var sex i vår grupp. Jag tycker 
det var bra att vi gick genom skogen, för

då får man se mycket mer än om man går 
vid vägen hela tiden. Min gruppledare 
hette Alice.

När vi kom in en bit i skogen fick vi se 
älggnag och rådj ursspår och stora älg
spår. Jag hittade några blåsippsblad. När 
vi var nästan halvvägs fick vi se ett hål
träd. Det var fint väder hela tiden. Hålen 
i trädet hade hackspetten gjort. Det 
fanns många myrstackar. De är störst 
byggda mot söder. Solen sken fast det var 
—10°. Alice lärde mig räkna hur många 
år en tall var. Vi såg många videkissar och 
knoppar.

Vi gick i ett skidspår, annars får man ju 
inte gå i skidspår, men det var ju ingen 
snö, så vi fick gå där. När vi var framme 
i Viborg var jag lite trött, men det var ju 
bara en liten bit kvar. När vi kom fram 
fick vi äta vår matsäck. Sen gick vi hem.

Jag tycker det var kul, därför att jag 
tycker om att gå ut och gå och för att det 
var fint väder.

Maria Lindström, 
åk 3

Bengtssons 
Begravnings
byrå Eftr

Trygghet är
att få sakkunnig
hjälp vid dödsfall!
Tel.: L.O. Uleander 422 31

Ernst Hållén 404 66

-  Sorgbinderi -

.trBLO M
[ / f  Tel. 0250/41

lO M M O B
Tel. 0250/418 40 •  ORSA

VÄLSORTERAD
NÄRHETSBUTIK

STACKM0RA HANDEL
Tel. 403 22

Välkommen in 
till oss

Det finns säkert något 
som passar just Dig! 

Frelins Gränd.

S c Ä K p e
^ S K O R f

Tel 0250-402 32

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel41332

Begravningsbyrån 
i Orsa 
LEVENIUS 
BLOMMOR
ombesörjer allt inom branschen. 
Tel affären 400 92, bost. 413 21
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SLALOMTÄVLING I SÄRNA av Björn Persson, åk 2 
Vi åkte bil till Särna på söndag morgon 
för att åka slalomtävling klockan 11 till 
12.

Jag låg 5:a efter första åket. Lite senare 
skulla jag åka andra åket. Jag kom i mål 
på tiden 44,04. Jag kom 2:a! Pappa blev 
så glad, så han började nästan att grina 
för jag kom så bra.

Sen skulle de knäppa kort på oss och 
lite senare blev det prisutdelning.

Då började de lotta ut till Joakim 
Ribby och till Johan Skjutare, men det 
sista priset gick ut till Björn Persson, 
Åberga 794 00 Orsa.

Sen skulle vi åka hem. Men jag ville 
inte åka hem, för det var så roligt att åka 
slalom. Det var så roligt så man kunde 
åka fast man frös!

Men pappa blev så arg så j ag måste åka 
hem! På hemvägen köpte vi godis. Det 
var gott, men man får mycket hål i tän
derna.

Snart var vi hemma i Åberga efter en 
rolig dag.

Björn Persson, 
åk 2

NÄR VI GJORDE POTATISMJÖL av Kajsa Fjelstad, åk 2 
Först skalade vi potatisarna. Sen rev vi 
potatisarna på ett rivjärn. Vi hällde rivet 
i en sil och slog på vatten och silade ner 
vattnet i burken. Vi väntade ett tag och då 
var vattnet brunt. Då hällde vi bort vatt
net och hällde på nytt. Vi slog bort vatt
net och hällde på nytt några gånger. Sen 
lät vi det stå några dagar. Då blev det 
potatismjöl.

Kajsa Fjelstad, 
åk 2

JUDOTÄVLING I ALFTA av Johnny Rehn, åk 2 
Den judolokalen var bra! När vi tävlade 
fick min bror Jörgen guld och jag kom på 
fjärde plats. Jonas kom också på fjärde 
plats och vi fick god mat. Vi fick makaro
ner och köttbullar.

På kvällen åkte vi och köpte hambur
gare och sen åkte vi hem.

På söndag fick vi ingen mat.
Johnny Rehn, 

åk 2

Pengar på

MINUTEN
får du hos

Sparbanken
Dalarna^"/

Det ekonomiska alternativet.

Skaffa

MINUTENKORT
Du också!

ORSA • Tel 0250-436 00

LIVS • BENSIN 
LOTTER • TIPS • M.M.

SKATTUNGE LIVS
T e l 511 77

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel 404 30, 404 31

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

finns hos interflora

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

AEG * AEG » AEG « AEG

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER 
Installationer - Service

HelgeSons E l
Knapptägsv. 8 - 794 00 Orsa 

Tel 0250-416 11

AEG • AEG • AEG •  AEG
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Teckning: Erika N yström , 
åk 2
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S läng  - 
Snäbben

Aukt. HYCOP-återförsäljare

GREFS MASKINFÖRSÄLJNING AB
794 00 ORSA 

Tel 0250-430 65

Auktoriserad återförsäljare för 
BMW och TOYOTA

Fullständig service

BERGIÖFS BIL AB
BERGVÄGEN • ORSA 

TEL 0250-42015

• TIPS
• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER

NYA KLOCKARS
Tel 0250-419 06

ORSA SKOLTIDNING
Nr 238 • 13 mars 1989 

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

Postgirokonto 13 65 58-4 
Bankgiro 438-9979
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å tidningens postgiro av 30 kr. Skriv 
tydligt namn och adress å girokortets 
kupong.

Att prenumerera
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KÅHLÉNS ELEKTRISKA AB GRÄV KÅHLÉN AB
Moravägen 4 • ORSA Moravägen 4 • ORSA

Tel 0250-436 60 Tel 0250-410 37

Utför alla slags Utför alla slags

IN S T A L L A T IO N S A R B E T E N  o c h G R Ä V N IN G S A R B E TE N

ELVÄ R M E (Traktorgrävare)
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