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ORSA SKOLTIDNING

VEM FOSTRAR DITT BARN? av Christina Sätterberg
Christina Sätterberg, lågstadielärare och 
SANT-konsulent på länsskolnämnden i 
Falun har besökt Orsa i ett angeläget 
ärende. På föräldramöten och konferen
ser med lärarna har hon erinrat om vad 
som påverkar våra barn i alla åldrar, 
serier, tidningar av olika slag, många 
rockgruppers budskap, TV och video
filmer. Särskilt mycket dröjde hon vid de 
många vålds- och porrinslagen i video
filmerna, filmer som många barn av allt 
att döma ser på, oftast hos en kompis.

Chockade deltagare har fått se snuttar 
från dessa filmer, och man har tänkt: 
”Detta kan inte få fortsätta!” Förhopp
ningsvis kommer Christinas besök att 
resultera i fortsatta diskussioner om vad 
som kan göras åt saken i hem och skola.

Här är några synpunkter från Christi
na Sätterberg:

Barn behöver i dag 
mer än någonsin 
hjälp med 
att sortera budskap 
och inte enbart 
bli offer för 
olika påtryckningar?

J. Steinberg

Du är som förälder inte ensam om att 
fostra ditt barn. Normer och värderingar 
som du tycker är viktiga och som borde 
råda i ett demokratiskt samhälle ges ty
värr inget utrymme i de flesta av de filmer 
och videogram som våra barn tittar på. 
Ofta förekommande budskap är:
• Endast ett liv i rikedom och lyx är 
värt att leva.
• Alla medel är tillåtna för att skaffa 
sig själv fördelar.
• Om man inte är ung, frisk och vacker 
är man mindre värd.
• Allt går att köpa (även lycka)
— konsumtion är lycka.
• Om man känner sig nervös ska man 
ta en grogg.
• Kvinnor är antingen hjälplösa eller 
farliga.
• Konflikter löses bäst genom våld.

Här ges utrymme för en kommersiell
våldspropaganda utan hämningar, som 
står i direkt strid mot de ideal vårt sam
hälle förfäktar. Ett förtryck och ett för
akt för de svaga genomsyrar film på film. 
Barn, kvinnor och färgade utsätts för de 
mest förnedrande handlingar.

Vi står inför en vittomfattande, smy
gande och systematisk inskolning av 
barn och ungdomar i en icke-demokra- 
tisk och anti-human livsstil och ett lika 
smygande befästande av den förvrängda

världsbild som hör ihop med denna livs
hållning.

För att kunna hjälpa barnen att be
arbeta sina upplevelser och intryck måste 
vi vuxna skaffa oss kunskaper och sätta 
oss in i barnens värld. Vi måste titta på, 
lyssna på och läsa det barnen ser och hör 
på, så att vi talar samma språk.

Det är viktigt att barnen får tala med 
vuxna människor om den skräck och 
ångest de många gångar upplever genom 
dessa filmer. I dag är det fritt fram för 
barn att titta på videofilmer där man 
sparkar varandra i ansikte och underliv, 
knivhugger varandra och mördar på det 
mest bestialiska sätt. Vi måste skydda 
våra barn från att se sådant som är direkt 
skadligt för dem. De ska inte behöva titta 
på filmer, där unga flickor blir våldtagna 
och filmer där vuxna mördar barn, för 
att ta några exempel.

De flesta föräldrar vägrar tro på att 
just deras barn tittar på de här filmerna, 
men så är det tyvärr idag, även om det 
givetvis inte gäller alla barn. Redan för 
tre år sedan gjordes en omfattande 
undersökning av flera tusentals barns 
TV- och videotittande. Barnen var mel
lan 10 och 14 år gamla och tillfrågades 
bl.a. om de någon gång sett en porrfilm. 
Den gången svarade hela 45% ja. Hur 
många av oss vuxna har sett en porrfilm?

Den tid vi lever i just nu, där männi
skor är mera splittrade, både geografiskt, 
historiskt och familjemässigt och där 
vårt svenska kulturarv håller på att upp
luckras är människan mer lättpåverkad 
än tidigare. Detta gäller framför allt ung
domar som befinner sig i ett stadium av 
sitt liv, där man söker svar på viktiga 
livsfrågor.

Dessutom har barn och ungdomar 
idag få positiva, sunda förebilder och har 
då lättare att okritiskt anamma skräp
kulturens ideologi — eller rättare sagt 
brist på ideologi.

Det är vuxnas uppgift att hjälpa bar
nen att bli medvetna om hur ens person
lighet kan bli påverkad och förändrad, 
beroende av vilka åsikter och värderingar 
man anammar.

Christina Sätterberg
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Omslagsbilden
”1 ropet mer och mer...” skulle man kun
na säga om vår spelmanskvintett Leif 
Göras, Nicke Göthe och bröderna Perra, 
Olle och Kalle Moraeus, som tillsam
mans med den inte okände Benny 
Andersson m.fl. numera så ofta syns och 
hörs i TV och radio.

Det började med ett TV-framträdande 
i ”Jacobs stege”. Så följde engagemangen 
slag i slag: skivsuccé med Bennys LP 
”Klinga mina klockor”, där orsaspel- 
männen upptar en stor del, placeringar 
på TVs ”Listan” och Svensktoppen, 
medverkan i det stora minnesprogram- 
met för Cornelis Vreeswijk, Grammis- 
galan, Videograttis. Och fler fram
trädanden lär det nog bli.

Orsa spelmän kallar de sig, men orsa- 
låtar spelar de inte i det här samman
hanget utan Bennys egna kompositioner. 
Att Benny inspirerats av folkmusiken är 
inte att ta miste på. Hans låtar är kluriga 
i rytmen, melodiösa och medryckande, 
och de spelas med äkta spelmansglädje.

Se där vad som kan hända med anled
ning av ett födelsedagskalas! Det var just 
vid ett födelsedagskalas som Benny 
träffade våra spelmän och inledde ett 
samarbete. Nu fick han tillfälle att för
verkliga en dröm han haft, att kompo
nera för och spela tillsammans med spel
män.

Vi säger grattis till framgångarna! 
Samtidigt önskar vi lycka till med den 
nya skivan som är på gång. På den spelar 
våra spelmän egenhändigt komponerade 
alster.

VÄNLIGHET OCH PRISTILLFÄLLEN 
FINNS HOS SP VID RONDELLEN!
ORSA* Tel 0250-411 10

ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL 24.00
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Erik Borgert till minne av Pelle Jakobsson

Borgert som ”Årets osskall 1986”. Ut
märkelsen fick  han av Orsa Aquademi. 
Han har också tilldelats kommunens 
kulturpris. Foto: B. Lindh.

Eric Borgert avled på trettondagsafto
nen, en vecka innan han skulle ha fyllt 84 
år. Därmed gick en stor kulturpersonlig
het ur tiden.

Mycket skulle här kunna erinras om 
Erics insatser som kommunpolitiker i 
ledande ställning, men här ska vi stanna 
inför det som står oss i skoltidningen när
mast, hans verksamhet i folkbildningens 
tjänst.

Eric Borgert var sedan barnsben aktiv 
godtemplare. Redan som 15-åring fick 
han uppdraget att fungera som studie
ledare och bibliotekarie inom IOGT. 
Studiecirklar och böcker kom att bli hans 
stora fritidsintresse. Med tiden utveck
lade han boksamlingen i godtemplar- 
lokalen, naturligtvis med goda med
arbetares hjälp, från blygsamma 400 
band till att bli ett av Dalarnas största 
studiecirkelbibliotek med 7000 band, 
flitigt lånade av Orsaborna.

1961 blev sockenbiblioteket verklighet, 
och då införlivades IOGT-böckerna i 
detta. Vilket inte betydde att Borgert tog 
sin hand ifrån dem! Som ledamot i bib
lioteksnämnden, tillika kulturnämndens 
förste ordförande, kunde han bidra till 
att vi idag har det förnämliga bibliotek vi 
har.

Bildarkivet
Eric Borgerts storverk, berömt långt 

utanför kommunens gränser, är bildarki
vet. Orsa Skoltidning hade faktiskt ett 
finger med i spelet när det började. Så 
här gick det till:

1938 anordnade studiecirklarna inom 
IOGT och Orsa Skoltidning en utställ
ning som man kallade ”Arkivskrap”. 
Förutom en del framställningar om 
ortens näringsliv, befolkningsutveckling 
och utvecklingen inom skolområdet in
nehöll utställningen några hundra gamla 
fotografier. Evenemanget rönte stort 
intresse bland Orsaborna.

Under utställningen framkastades tan
ken, att bilderna borde bevaras samlade, 
så att man kunde komma och studera 
dem även sen utställningen var stängd. 
Ingenting hände emellertid. Man fick 
annat att tänka på, då krigsmolnen 
hopade sig.

Först 12 år senare, alltså 1950, började 
det hända något. Kommunalmannen och 
möbelhandlaren Eric Borgert kopplades 
in. Han fick kommunalnämndens upp
drag att ta hand om bildsamlingen och 
försöka ordna upp den efter något slags 
system. Erics intresse var snart väckt, och 
han satte genast igång med det grannlaga 
och tidskrävande pysslet. Han ordnade 
upp, registrerade och katalogiserade

befintliga foton efter ett finurligt och lätt 
tillgängligt system. Det visade sig snart, 
att det i arkiv, hos yrkesfotografer och i 
många hem fanns mer av intresse att 
hämta. Bildarkivet utökades mer och 
mer.

I nummer 2 årg 1961 av Orsa Skoltid
ning skrev Hjalmar Hedman en artikel 
där han presenterade bildarkivet och 
mannen bakom det. Vi citerar:

— Nu har snart ytterligare 12 år gått 
sedan starten. Och dessa år har det hänt 
mycket. Det hundratal bilder som fanns 
kvar efter ”Arkivskrap” har växt ut till ett 
bildarkiv av ansenliga dimensioner. Där 
finns nu nära 6000 bilder. Det är ett ena
stående arbete av en enda person. Och 
ändå är det inte bildernas antal som 
ställer Orsa bildarkiv i särklass. Det som 
besökande fackmän brukar bli mest 
imponerade av är den verkligt fina regis
treringen av bilderna.

— Men därtill har gjorts register av 
olika slag. Det finns register för orter, det 
finns register för ämnesord och det finns 
personregister. I dessa register sitter ett 
kort för varje bild med hänvisning till 
bildernas acc.-nummer. Man kan alltså i 
registret se hur varje ”riktig”bild ser ut.

— Avdelningen för textmaterial måste 
också nämnas> Det finns nämligen text 
till en stor del av bilderna. Det kan vara 
tidningsurklipp, hänvisningar till böcker.

— Bakom vårt storslagna bildarkiv 
står en enda man. Många har frågat hur 
detta kan vara möjligt, hur han hunnit 
med allt! Orsa kommun står i stor tack
samhetsskuld till Eric Borgert för det 
storverk han utfört. Värdet av det arbetet 
kan inte sättas nog högt. Och alltefter
som tiden går, stiger bildarkivets värde.

Detta var alltså 1961. Åren gick, och 
Eric jobbade vidare med sina bilder — 
trots att han, dem förutan, var en strängt 
upptagen man. Som pensionär blev det

SALONG BLÅSENB0RG
Prinsvägen 1 • 794 00 ORSA

Dam- och Herrsalong

Tel 0250-423 68

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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Borgert i arbete i bildarkivet på 60-talet.

väl tid över, men han rullade inte tum
marna för det. In i det sista arbetade han. 
Cirka 20 000 bilder blev resultatet — helt 
imponerande!

Måhända förknippar man Erics arbete 
med bilderna med en strävan att doku
mentera gamla tider. Men för honom var 
detta bara en del av arbetet. Han var 
nämligen också angelägen att i bild 
dokumentera sin samtid. När gamla

byggnader revs, när nya kom till, när 
stadsbilden ändrades, när Orsaborna 
samlades till fest — nog var Eric där 
med sin kamera.

Eric var mycket angelägen att, så långt 
det var möjligt, förse bilderna med text, 
det kunde gälla byggnader, människor 
eller händelser. I sin jakt efter upplys
ningar i den saken kom Eric att bli en ofta 
sedd besökare i många hem.

Under senare år bjöd Borgert på verk
samheter som blev mycket populära. 
Han anordnade utställningar under olika 
teman. Han for ut till byarna, visade bil
der från respektive by och berättade. Det 
han då inte själv visste, fick han oftast 
reda på av den intresserade publiken.

När nu Eric Borgert lämnat detta jor
diska, tyder mycket på att hans verk Orsa 
bildarkiv kommer att leva vidare och 
utvecklas ännu mera. Kommunen via 
kulturnämnden kommer att stödja verk
samheten. Erics medhjälpare sedan flera 
år, Mikael Stålberg, väl insatt i Erics 
tankegångar och rutiner, tjänstgör nu 
som arkivets föreståndare. Mikael lär 
inte behöva bli sysslolös. Massor av 
material från Erics insamlingsarbete 
finns att bearbeta. Och så gäller det ju att 
fortsätta dokumentationen av den tid vi 
nu lever i.

Naturligtvis innehåller bildarkivet ett 
mycket stort material med bilder från 
skolans värld. Åtskilliga pärmar med 
skolor, klasskort och lärare finns att 
studera.

Slutligen bör nämnas, att skoltid
ningens redaktörer genom åren haft en 
god vän och medhjälpare i Eric Borgert. 
Alltid vänlig, tillmötesgående och intres
serad har han stått till tjänst med sina 
bilder och med sitt stora kunnande.

Vi saknar honom.
Pelle Jakobsson

Vår nye rektor efter Curt Erickson heter 
Ulf Svensson. Vi säger ett varmt väl
kommen till det nya jobbet och hoppas 
att han ska trivas med oss. Ulf och hans 
familj är orsabor sedan flera år, så han är 
redan hemmastadd i bygden.

Vi bad Ulf presentera sig för våra läsa
re, men han föredrog att lämna upp
draget åt sin dotterdotter, som går i 
Bergetskolans trea. Så här skriver hon 
om sin morfar:

”Detta är morfar. Han heter Ulf Svens
son. Helst vill han vara ute i skogen eller 
vid någon sjö. Han pratar värmländska 
och har varit folkskollärare i Handöl och 
Nornäs. Mamma har gått i skolan för 
honom.

Ibland tittar han in i vår skola för nu är 
han rektor här i Orsa. Senaste åren har 
han arbetat som studierektor i Mora på 
Strandens högstadieskola. Jag tror han 
trivs bättre här i Orsa när han får arbeta 
med hela grundskolan.

Eleonor Ljusteräng

HOPP Av Curt Erickson
Genom glaset lyser bergen 
kyligt blå
bortom det stelnade vattnet.
Och snöns tunna täcke 
gör marken isigt ren.
Men bortom bergen 
brinner världen, 
vattenskalet döljer 
en värld av liv, 
och under snön 
finns en levande glöd.

BEHOVET AV PAUS 
Fredens vita duva 
fladdrar över väven. 
Koncentrationens flammiga rosor 
lyser på kinderna.
Hinnan täcker 
drömmens ögon.
Människan 
är antingen krass 
eller idealistisk.

Av Curt Erickson 
vår förre rektor, numera verksam i 

V __________ Falköping

Välkommen! av Eleonor Ljusteräng

Ulf Svensson
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En släktkrönika av Hans Thora *1#^  #r  ^ *  *  * *

För något år sedan berättade Hans 
Thora, bosatt i Söderhamn, i skoltid
ningen om sina fäders fäbod Tandberg. 
Denna gång bidrar han med utdrag ur en 
släktkrönika som han forskat fram. Det 
tackar vi för. Släktforskning är ju  en 
mycket intressant sysselsättning. Bakom 
kyrkböckernas kortfattade uppgifter 
kan man ana människoöden av många 
olika dimensioner. Ofta leder sökandet 
till främmande land dit människor av 
olika skäl sökt sig. För Hans del blev det 
Nordamerika.

Han förklarar i en kommentar till 
nedanstående krönika, att hans farfar 
hette Bertas Anders Andersson kom från 
Stackmora. Han blev gift i Toragården i 
Hansjö med Tora Kerstin Ersdotter och 
tog sig enligt seden ”särknamnet” Tora 
Anders.

Hans Thora.

Thora Hans Persson, född den 8 juni 
1822. Hol Anna Olsdotter, född den 2 
februari 1824. Båda födda i Hansjö by 
inom Orsa församling i Kopparbergs län. 
De gifte sig den 24 maj 1844 och fick 5 
barn.
1. Hans född den 20 maj 1847
2. Per född den 19 oktober 1849
3. Erik född den 16 december 1851
4. Anders född den 10 januari 1854
5. Anna född den 18 juni 1860, odöpt 

Båda makarna anslöt sig till baptister
na. Offentligt erkännande.

Under de religiösa strömningarna som 
pågick inom Orsa församling bl.a. under 
åren 1850—1860, den s.k. Separatismen, 
deltog makarna aktivt.

Redan den 22 maj 1853 återupptog 
separatisterna sina nattvardsgångar 
under Näs Pers ledning. Dessa nattvards
gångar ägde rum hos makarna Thora

Hans och Thora Anna i Hansjö i deras 
lägenhet. Nattvardsgångarna upprepa
des på samma ställe följande söndag för 
vilket Thora Hans Persson anmäldes för 
brott mot konventikelplakatet som för
orsakade att han anmäldes för Tings
rätten i Orsa.

Enligt Tingsrättens utslag i det stora 
läserimålet i Orsa den 8—9 juli 1853 för 
brott mot konventikelplakatet fälldes till 
ansvar i denna del av målet bl.a. Thora 
Hans Persson för att han upplåtit sitt hus 
för andaktsövningar att böta 82 Rd 32 sk, 
banko eller 25 dagars fängelse. Detta 
innebar att han skulle bli förd till Falun 
och fängelset där med hästskjuts ca 10 
mil för att leva på vatten och bröd.

Domen överklagades av Thora Hans 
Persson den 9 juli 1853. Enligt utslag den 
16 december 1853 frikändes han av Svea 
Hovrätt. Thora Hans Persson avled den 
11 mars 1861 39 år gammal. Sjukdom 
okänd.

Som änka emigrerade Thora Anna 
Olsdotter 10 år senare till Amerika den 15 
januari 1871. Resmålet var till Isanti 
utanför Minneapolis.

I in- och utflyttningslängden 1861—1885 
står att hon rest till Nordamerika: 
”Änkan Thora Anna Olsdotter med 2 
barn som gick på hennes pass och 
drängarna (sönerna) Thora Hans Hans
son, Thora Per Hansson och Thora Erik 
Hansson reste på eget pass.

När Thora Anna Olsdotter kommit till 
Amerika med sina barn antog hon släkt
namnet Trolin. Hon bosatte sig med sina 
barn i Cambridge i Isanti utanför 
Minneapolis.

Sonen Per har blivit uppmärksammad 
i Amerika. Föreståndaren för Svensk- 
Amerikanska Institutet i Minneapolis,

fil. doktor Nils Wilhelm Olsson, har i en 
artikel i Dalarnes Jul år 1934 skrivit bl.a. 
följande:

”Per Trolin Lake, insjö i Isanti country, 
uppkallad efter Per Trolin, vars smedja 
var belägen invid sjön. Han var född i 
Hansjö, Orsa socken den 19oktober 1849 
och utvandrade till Amerika 1871 till
sammans med sin moder som var änka, 
och syskon”

Smedjan finns kvar än. Jag har nyligen 
varit över till Amerika och besökt dessa 
trakter och funnit smedjan och tagit en 
bild av den. Jag reste tillsammans med 
min kusin Göte Toregard från Orsa. Vi 
reste över för att besöka släktingar i 
Minneapolis och dess omgivningar. Vi 
har många släktingar där. Bland andra 
Ralph Trolin och hans hustru som var 
född i Hassela. Ralph var född den 28 
januari 1905 och son till Anders (nr 4) 
vilken reste till Amerika tillsammans 
med sin moder och sina syskon år 1871.

Ralph talar fortfarande god svenska. 
Han berättade bl. a. att de var 11 syskon, 
och att brodern till hans far, som var född 
1847, hade haft ett sågverk i Isanti.

På den här platsen Cambridge i Isanti, 
där Ralph nu bor, har de haft sin farm i 50 
år. Under sin aktiva tid som farmare hade 
han 50 kor. Han och hans hustru besökte

•lonsered
P R O  L I N E 

Skogsutrusta hos

LILJEBERGS
Blickusvägen 15 • ORSA 

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

NÄR DET GÄLLER HERR- och BARNKLÄDER
— gör som så många andra — gå till affärerna med 

URVAL • KVALITÉ • SERVICE

OBS! Vi finns på Kung Gustavs väg.

tt&ujUtvcLs
BARN 402 19 S Davidsson HERR 400 05

—  Där finns det mesta av det bästa —
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”De äldsta baptister från Orsa, som bo här och der i Athens, Cambridge, Isantiko, 
Minnesota a f North Amerika, den 23 Januari 1897. Som minne från John Larsson.” 

Sittande fr.v. Hol Anna (Thora Anna), Hansjö, Grunissa Karin, Slättberg, Masser 
Anna, Hansjö, Påla Margit, Hansjö, Påla Anna, Hansjö, Brätt Kerstin, Stenberg, 
Bäcker Kerstin, Åberga. Stående fr.v. PätsErik, Hansjö, Hol Anders, Hansjö, Spänner 
Lars, Hansjö, Bogg Hans, Hansjö, Skräddar J. Larsson, Slättberg. Porträttet: Masser 
Anders Persson, Hansjö. Fotot tillhör Margit Lorenz.

Orsa åren 1972 och 1976 och bodde på 
Bärtasgården i Stackmora, min farfars 
föräldrahem. Makarna Trolin har 2 
söner. Den ene är missionär och den 
andre sonen är veterinär.

Jag och min kusin Göte fick gå igenom 
ekonomibyggnaderna till farmen. Vi fick 
se alla hans jordbruksredskap som an
vänts under alla de 50 åren. Det var 
mycket intressant att få se alla de äldre 
redskapen. Han hade också en förnämlig 
smedja som inte gick av för hackor. Där 
fanns alla de redskap som behövs för en 
smed. Så Ralph var nog inte vilken smed 
som helst, men så hade han också påbrå 
från sin farbror Per.

För mej var det en stor upplevelse. 
Något som gladde mej mycket var den 
sammanhållning som fanns bland släk
tingarna trots att de som emigrerade är 
döda. Jag var även på kyrkogården där 
alla gamla, som haft sin verksamhet i 
Isanti, nu vilar under gravstenarna.

Hans Thora

Sfe

"Ingen vet vad han förmår förrän han försökt!" av Britt-Liz Jönsson

Britt-Liz Jönsson, ”Bitti”.

Efter snart 10 år som dramapedagog för
undras jag fortfarande över de fantas
tiska resurser som alla människor bär på 
men alltför sällan utnyttjar. I mitt arbete 
med drama, och teater i olika former, är 
ett av målen att hjälpa barn, ungdomar 
och vuxna att bli medvetna om dessa 
resurser och därigenom öka deras själv
förtroende, handlingskraft och inlevelse
förmåga.

Sedan jag utbildade mig till drama
pedagog har jag arbetat som freelance, 
främst på olika skolor i Mora. Eftersom 
jag är bosatt i Orsa tycker jag att det är 
extra roligt att jag nu har ett beredskaps
arbete här, som gör det möjligt för mig 
att få träffa alla elever och lärare som är 
intresserade. Och intresset på låg- och 
mellanstadiet har varit fantastiskt stort.

Vad är en dramapedagog?
”En dramapedagog är utbildad för att 

arbeta med människor i grupp, för att 
genom drama utveckla både individ och 
grupp, och samspelet mellan den enskil
de och de många.

En dramapedagog kan arbeta med 
drama för att leka fram och träna den 
fantasi, uppfinningsrikedom och utveck
lingsmöjlighet som finns inom varje 
människa och i samarbetet mellan 
människor.

En dramapedagog kan arbeta med 
drama för att utveckla den kommunika
tion som bygger på kroppsspråket, för att 
hjälpa människor att förstå andra och sig 
själv bättre.

En dramapedagog kan arbeta med 
drama för att människor ska få fördjupa

de kunskaper om ett ämnesstoff och om 
samarbete.

En dramapedagog kan arbeta med 
drama för att öka kreativiteten i en 
grupps konstnärliga skapande!’

(RAD — Riksorganisationen Auktori
serade Dramapedagoger)

Om jag läste ovanstående definition av 
en dramapedagog för ofta skulle jag an
tingen få storhetsvansinne eller skola om 
mig. Det senare är väl mest troligt. Men 
så länge jag möts av förväntansfulla blic
kar och leenden till orden ”Hej Bitti, 
kommer du till oss idag?”, känner jag att 
jag som dramapedagog är viktig.

”Yrkesbeteckningen dramapedagog 
har använts i Sverige sedan 1973. Det be-

Begravningsbyrån 
i Orsa 
LEVENIUS 
BLOMMOR
ombesörjer allt inom branschen. 
Tel affären 400 92, bost. 413 21
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tyder inte att verksamheten som sådan då 
var ny. Barn- och ungdomsteaterpedago- 
ger hade även tidigare funnits inom Sven
ska Teaterförbundet, men utvecklingen 
ledde fram till ett nytt yrke — drama
pedagog- med en egen pedagogik, drama.

Redan i början av 1940-talet startade 
en verksamhet där barnen själva gestal
tade sagor och berättelser från böcker. 
Grunden lades av den legendariska Elsa 
Okniu5” (RAD)

Hur kan ett arbetspass med 
drama se ut i en låg- eller 
mellanstadieklass?

Vi börjar med att skjuta bänkarna ut 
mot sidorna och sätta stolarna i en ring. 
Detta för att få plats att röra sig på och 
framförallt för att vi ska se varandra.

Sedan följer ett ”uppvärmningspass”, 
ofta med någon rolig lek där barnen by
ter platser med varandra. Detta för kon
centration, rörelse och för att blanda 
pojk- och flicksidan med varandra.

Därefter får barnen, en och en, säga 
sitt namn plus något som jag har bestämt 
innan. T.ex vad man tycker är tråkigt/- 
roligt, favoritmat, berätta om när man 
trivs, vad man tycker är orättvist osv. 
Detta för att träna sig på att stå i centrum 
och även stå för en åsikt. När någon har 
svårt att komma på vad man ska säga, 
prövas åhörarnas tålamod och respekt.

Om dagens tema är orättvisa, pratar vi 
lite om vad vi tänker när vi hör ordet. Jag 
delar in barnen i grupper. De kanske får 
göra statyer som föreställer orättvisor. 
Därefter förbereder de, med egna idéer, 
korta scener på temat. Jag går runt och 
uppmuntrar och stöttar. Därefter visas 
scenerna för kamraterna och vi pratar 
om vad vi sett. Som avslutning leker vi en 
gemensam, lugn lek för att underlätta 
återgången till ”vanliga” lektioner.
Drama är inte så konstigt som 
det låter.

Som ni märker är det inga konstigheter 
jag sysslar med. Jag låter barnen arbeta 
praktiskt och utifrån sin egen erfarenhet 
och sina möjligheter. Det är ointressant 
vem som har kommit längst i räkneboken 
och vem som har dyraste dataspelet. Alla 
kan vara med.

Det finns så mycket inom skolan som 
är rätt eller fel. Men i drama existerar inte 
dessa begrepp. Allas idéer och åsikter ac
cepteras och respekteras. Då är det lätta
re att känna att man duger och självkäns
lan stärks.

Handen på hjärtat alla vuxna, visst 
önskar vi ofta att självförtroendet var lite 
större. Tänk så mycket vi skulle säga och 
göra om vi bara vågade!

Naturligtvis är drama mycket mer än 
vad jag beskrivit här, men det är ett fan

Tusenfoting på gång? Kyrkbyn 2.

tastiskt arbete jag har. De tycker nog de 
flesta i mina grupper också. Men varför 
måste vi kulturarbetare ha så osäkra 
arbetsförhållanden?

I UHÄ:s utredning SOU 1979:8 ”Dra
ma — utbildning och forskning” for
muleras som rimligt mål: En fast anställd 
dramapedagog per rektorsområde.

Min dröm är ett under, när det är dags 
för politiker att prioritera vad som är mer 
eller mest viktigt i budgeten.

När april månad går mot sitt slut upp
hör mitt beredskapsarbete som dramape
dagog i Orsa och när barnen ropar ”Hej 
Bitti, kommer du till oss idag?”, måste 
jag svara ”Nej tyvärr, det är ingen som 
anser sig ha råd.”

Glada miner! Kyrkbyn 4.

”Det borde vara ett nationellt intresse 
att satsa mycket på (förskole) barnen. Se 
till att de får inre stabilitet och lär sig be
arbeta de många intryck de utsätts för. 
Det gör vi genom att ge större utrymme 
för barns skapande. Det är naturligt för 
barn att sjunga, dansa, dramatisera och 
måla. De gör det spontant för att uttryc
ka glädje, bearbeta problem, finna me
ning och sammanhang i tillvaron!’

(Docent Bertil Sundin i boken Barnen 
och de sköna konsterna)

Britt-Liz Jönsson
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Samtalsträff skolstyrelse — föräldrar a v  A n n  B e s k o w

Vi träffades ett 40-tal personer uppe i 
Bergetsskolans matsal under några 
kvällstimmar i februari.

Det var skolstyrelsen som bjudit in 
Hem och Skolas styrelse samt Hem och 
Skolas klassrepresentanter från alla låg- 
mellan och högstadieklasser. Vi politiker 
ville tillsammans med grundskolans 
skolledare diskutera skolfrågor med för
äldrarna. Syftet med träffen var framför
allt att stötta klassombuden i sitt arbete 
ute bland föräldrarna.

Vi utgick från det lilla ljusgröna häftet 
som är skolstyrelsens verksamhetsplan. 
Den är uppdelad i sex olika rubriker som 
belyser verksamheten i skolan. Kring de 
här olika punkterna gick diskussionens 
vågor höga.

Över en kopp kaffe med gott hembakat 
bröd (som kökets personal ombesörjt) 
pratade vi mycket och enades om några 
saker.

Vi konstaterade att skolans lokaler har 
stor betydelse för arbetet i skolan. I loka
ler där det finns många olika utrymmen 
är det lättare att ha ett varierande arbets
sätt med t.ex grupparbeten.

När vi diskuterade skolans roll som 
kulturförmedlare var vi eniga om att 
upplevelser som teater, musik, dans osv 
är viktiga för barnen, men det är också 
mycket viktigt att miljön inne och ute i 
skolorna är välvårdad, vacker att se på 
och trivsam att vara i. Läroböckerna har 
också stor betydelse i detta sam
manhang.

Vi talade också en hel del om den de
mokratiska fostran i skolan. En del av 
den är klassråden och synpunkter fram
fördes att innehållet i klassrådstimmarna 
ibland kunde vara bättre.

Vi kom överens om att föräldrarna 
borde diskutera detta på föräldramöten 
för att på så sätt framföra sina synpunk

ter på klassråd och också på demokrati i 
skolan överhuvudtaget.

En annan sak som vi också tyckte att 
föräldrarna borde samarbeta omkring är 
besök på högstadiet. Eftersom i stort sett 
alla barn på detta stadium förbjuder sina 
föräldrar att komma på besök, skulle för
äldrarna kunna komma överens om att 
alla föräldrar borde komma (inte allihop 
på en gång förstås!) för att ingen bland 
barnen skulle behöva känna sig utpekad. 
Innan vi skilj des konstaterade vi att kväl
len varit mycket givande och att vi borde 
träffas på det här sättet ungefär en gång 
per termin.

Ann Beskow

» t»  * £ *  U /  ^  » 1 /^  m

Slipstensloppet

^  O /  v l /  »1»^

1988

*  *

/ ä  .c v
Idealväder var det, när det 57:e Slipstens
loppet kördes i Skattungbyn fredagen 
den 26 ferbruari med 46 deltagare. Solen, 
som sannerligen inte behagat visat sig 
alltför ofta denna gråmulna vinter, lyste 
under hela tävlingen, och det bidrog 
säkert till att såväl tävlande som åskådare 
trivdes extra gott.

Här är de bästa resultaten:

Pojkar åk 1—2 700 m
1. Björn Persson, Åb 3,18
2. Daniel Quintino, Sk 3,32
3. Daniel Bruce, Bj 3,40

Flickor åk 1—2 700 m
1. Anna Bergkvist, Ka 4,16
2. Jenny Holmgren, To 4,17
3. Anna Lundin, Sk 4,28

Pojkar åk 3—4 1,5 km
1. Joakim Persson, Äb 5,49
2. Erik Jemt, Åb 6,00
3. Erik Bergkvist, Åb 6,02

Flickor åk 3—4 1,5 km
1. Catrin Karvala, To 7,48
2. Mikaela Skoog, Mi 9,09
3. Line Solli, Ne 10,40

Pojkar åk 5—6 2,2 km
1. Joakim Rehn, Sk 8,23
2. Jon Andersson, Sk 10,49
3. Fredrik Gropman, Ne 11,14

Flickor åk 5—6 2,2 km
1. Jenny Skoglund, Sk 9,34
2. Hanna Sjeldrup, Sk 9,55
3. Anneli Rustas, Ka 11,01

Arrangörerna ber att få tacka alla gene
rösa bidragsgivare, som möjliggjorde 
den fina prissamlingen.

TACK!

Välkomna till

QrsaTobah
Kyrkogatan 8, ORSA 

Tel 419 19

— TOBAK • LOTTER • GODIS —

TIPSinlämning till kl 17.00 torsdagar.

Välkommen in 
till oss

Det finns säkert något 
som passar just Dig! 

Frelins Gränd.

scftKr*^ S K O R f
Tel 0250-402 32
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Att så skogsfrö av Karin Linnerborn
Karin Linnerborn, flitig skribent både på orsamäl och vanlig svenska, har skickat 
detta bidrag till skoltidningen. Vi tackar fö r  det, och vi tror att just hennes beskrivning 
av hur det gick till att så frö  i våra skogar förr i tiden kan vara intressant fö r  våra läsare.

Karin har, omtänksamt nog, översatt sin artikel frän vårt orsamäl.

SKOGSFRESÅDDE 
Att-i onå tidn döss ik wa ungg, do sådd 
dem skogsfre o kalöggninggömå. Ik a 
sått skogsfre twer göngga upp-o Bespa- 
rindjön ö jenn göngg bört-i skojjön 
iringg Räsjun. Milla pistajågde ö miss- 
mårn war-e tide tä så skogsfre. Twer-tri 
wikör skuld ånn wa bört-i skojjem ö do 
skuld ånn a mi si jåtå ö krälde kläde ö 
filta, sö e wa jenn gralla tungg kunt tä 
bjårå bört-i kojjo.

Tölv karör ö tri-fira kwinnfok brukud 
e wa i jett lag ö se jenn bas färstås.

Wi boddum in-i jenå stura kojjö dar e 
fånns plassn fär tjugu karör. E wa jord- 
gov ö jenn stur sövåbrisk i wärt ern. Jett 
litit fenstör ö wera wegg, ajtum dar därär 
wa, ö jett bord brewi wärt fenstör. Uvå 
briskär war-e nögo illä tä stell upp gräj jor 
o. Mitt o gove wa jaldpall 'n ö uvåne jenn 
stur, ippin skrajv. Döss öllör sö bodd in-i 
kojjön skuld kok kaffe ö stell jåtå, wart-e 
gör tröngt upp-o jaldpall'n. Jåtå, — ja, 
ed wa för sö enkölt e kundä, — kok nögo 
päron, stetj nö flesk eld kålbulla ö se war- 
e för tä jåtå gosär fär räst 'n, falukwörvön 
ö limpo. Ånn kund för knåll åv nid-i 
Knuppön ö fo nöga stjirkruku åv arenda- 
torem. Ed wa upp-o Besparindjem, ed.

Döss ånn skuld twå si, war-e tä dja si åv 
bört-i nönn bekk eld nönn tjånnpött ö 
blask åv si. Assint skalajs fånns e, slajkt 
fikk ån klar åv best ånn kundä bört-i 
skojjem.

E wa karär sö akköd upp gropär, dar 
ånn skuld så. Je kulla skuld så ettör tri 
akköröm. Wi addum nöga butta, sö e wa 
ånntag o ö jenn knåpp. Döss ånn klemd o 
dendå knåppön, kåm e sö mikklo fre, sö 
skuld wa nid-i jenå grop. Döss wedör wa 
fint, war-e dält tä wa bört-i skojjem. Men 
millumå kund e kumå snon ö do wån't-e 
sö roli.

Dodå tide war-e räskli måjjut ö e wa 
wäst döss ånn skuld sövå. Måjjor kåmä 
nid gåjnöm skrajvön döss e wa märkt. Wi 
addum grårajs upp-o briskömå ö nönn 
filt evör men ånn fikk nug dra nö förklä 
evör sköllån sö inte måjjor skuld jat ijel 
si.

E wa för mjåst åv ungdomär sö sådd 
skogsfre, ö ånn kånn för färstå att dem 
add mitji skoj fär si um kwelda.

Nu ir-e inggo fresåddörlag bört-i skoj
jem — nu settj dem plentor ö dem åk bil 
bö bört ö em. E i ellör tidör nu.

Karin Linnerborn

SKOGSFRÖSÅDD
På den tiden då jag var ung, sådde man 
skogsfrö på kalhyggena. Jag har sått 
skogsfrö vid två tillfällen på Orsa Bespa- 
ringsskog och en gång i trakten kring 
Rädsjön. Mellan pingst och midsommar 
skulle man så skogsfrö. Två eller tre 
veckor skulle man hålla till i skogen och 
då måste man ha med sej mat och kärl, 
kläder och filtar, så man hade en ganska 
tung kunt att bära till kojan.

Tolv karlar och tre eller fyra flickor 
kunde vara i ett lag — och så en bas för
stås.

Vi logerade i en rätt stor koja, som 
hade plats för tjugo man. Kojan hade 
jordgolv och en sovbrits i varje hörn. Ett 
litet fönster fanns på varje vägg, utom 
den där dörren var och ett bord vid varje 
fönster. Ovanför britsarna fanns en hylla 
att ställa grejor på. Mitt på golvet var en 
kolossal eldpall placerad och ovanför 
den ett jättestort rökfång. När samtliga 
skulle laga mat eller koka kaffe, blev det 
mycket trångt kring eldpallen. Maten, ja, 
den var den enklast tänkbara. Koka pota
tis, steka fläsk eller kolbullar och äta 
smörgåsar för resten — limpa och falu
korv. Man kunde ju knalla iväg till Knop
pen och köpa en kruka långfil av arren- 
datorn. Men det var på Besparings- 
skogen, det.

När man ville tvätta sej, fick man ge sej 
iväg till en bäck eller tjärnpott. Något 
dass fanns inte; den saken fick man klara 
av bäst man kunde i buskarna.

Det var karlarnas arbete att hacka upp 
såbäddarna. En flicka skulle så efter tre 
hackare. Vi hade frökannor som automa
tiskt släppte fram så många frön som be
hövdes för varje sådd. Det var bara att 
trycka på en knapp. När vädret var 
vackert var det skönt att vistas i skogen. 
Men någon gång hände det att det snöa
de och då var det inte så roligt.

Vid den årstiden var det hemskt myg- 
gigt och värst var det när man skulle sova. 
Myggen kom ner genom rökfånget då det

var mörkt. Vi hade bäddat med granris 
på slafarna och ett par filtar men man 
måste dra ett förkläde över huvudet för 
att inte myggen skulle föräta sej.

Mest var det väl ungdomar som sådde 
skogsfrö och man kan nog tänka sej hur 
mycket skoj dom hade för sej på kvällar
na.

Nu finns inga frösåddarlag i skogen 
— nu sätter man plantor. Och man åker 
bil både bort och hem. Det är andra tider
nUi Karin Linnerborn

Ny musiklärare
Till bleckblåslärare i musikskolan efter 
Lennart Vestergård har anställts Mats 
Jonsson från Borlänge. Mats har en gedi
gen musikalisk utbildning. Han har i 3 år 
gått på gymnasium med musikestetisk in
riktning, i 3 år på Landstingets Högre 
Musikskola i Falun och i 2,5 år på musi
kerlinjen, Musikhögskolan i Göteborg.

Hans huvudinstrument är av det pam
piga slaget, bastuba. (Det är många år se
dan vi hade en bastubaspelare i Orsa.) 
Han har spelat en hel del på detta instru
ment i olika orkestrar. Parallellt med tu
ban spelar Mats gärna keyboard-instru- 
ment av olika slag, och då handlar det 
förstås om jazz, pop och rock.

Mats Jonsson undervisar i bleckblås- 
instrumenten och keyboard. Han deltar 
liksom sina kolleger i våra orkestrar och 
samspelsgrupper.

Vi hälsar Mats välkommen till vår 
musikskola!

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 413 32

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

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

Jour dygnet runt!
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Julpristävlingen
vållade tydligen en hel del huvudbry. Det 
gällde ju att med hjälp av tomtens (Olof 
Lötmans) kluriga beskrivning komma 
fram till två kommuner eller städer.

Många av våra läsare har säkert grubb
lat över problemet men gått bet. Bara ett 
tjugotal skickade in försök till lösningar, 
däribland flera som var felaktiga. Så 
sträck på er, ni fem som mycket välför
tjänt vunnit något läsvärt!

Här är Löthmans kommentarer till 
tävlingen ”Känner du landet? Vad heter 
kommunerna?”

1.
Landskapet är ett av våra yngsta, som 
sent i tiden stigit ur havet. Uppland var 
namnet. Jan Fridegårds roman ”Lykt
gubbarna” inleds med de citerade 
raderna.
”Storrymningen”är namnet på den stora 
gruvöppningen i Dannemora. Rovfågeln 
syftar på havsörnen i Evert Taubes 
”Havsörnsvals”.
Kommunens centralort var ursprung
ligen en av Sveriges äldsta medeltids
städer. I folkmun brukade den förr 
— och ibland även nu — kallas ”Peppar- 
rotsstan”. Pepparrot är också den från 
Sovjetunionen härstammade växten 
innehållande eterisk olja, som retar till 
tårar. Kommunen och stadens namn är 
Enköping. Stadens kyrka, högt belägen, 
heter Vårfrukyrkan, i Paris är motsvarig
heten Notre-Dame. Askim är den norska 
orten vid E18. Vi har ju ett svenskt Askim 
söder om Göteborg. De flexibla verk
tygen är skiftnycklar tillverkade av AB 
Backo. Den kände läkaren är Ernst Wes- 
terlund. Den militära personalen tillhör 
det anrika Upplands regemente, numera 
flyttat från Uppsala till Enköping, SI.

2.
Landskapet är — liksom Uppland — 
ett kustlandskap, fast beläget på Sveriges 
västsida. Gravar ur vilka man hämtade 
näring är märgelgravar och det finför
delade miniralet är sanden, som förr vid 
hård vind drev in över landskapet och 
täckte åkrar och trädgårdar. Den röda 
tomteluvan är en detalj i en helgdags- 
dräkt från Årstads härad i mellersta 
Halland. Där kom landskapets namn.

Kommunen, som är landskapets syd
ligaste, har sin centralort belägen invid 
det där vattendraget, som naturligtvis 
inte är 244 m utan 244 km långt (tryck- 
felsnisse). Den kända slottsruinen på en 
holme i vattendraget är resterna av Laga- 
holms slott, enligt historien nedbränt av 
Engelbrekt Engelbrektsson och hans 
befrielsearmé på 1430-talet. Kommunens 
och stadens namn är Laholm, en liten 
idyll vid ån Lagan.
Vi gratulerar dessa fem vinnare: 1. Berit 
Ors, Orsa 2. Karl Wennberg, Malmö 
3. Sven Skoglund, Arboga 4. Magnus 
Hernander, Sundbyberg och 5. Elsa 
Johansson, Orsa.

Bileldsvåda * *
IMora Tidning 1928 kunde man läsa fö l
jande om när Orsa Brandkår släckte sin 
första (?) bilbrand. (Från kårens jubi
leumsutställning.)

Den bekante Viktor Törnkvist från 
Mora var i måndags kväll utsatt för 
malören att få sin nya bil uppbränd. 
Törnkvist var vid 11-tiden på kvällen i 
färd med att fylla bensin i sin Dodge 
Brothers, A 10456 vid handl. Nils Hen
rikssons mackanläggning i samhället. 
Efter välförrättat värv skulle T pejla 
djupet i bensintanken och lyste sig med 
en tändsticka, varvid utspilld bensin 
fattade eld och inom några få ögonblick 
hade lågorna via suflettens eldfängda 
celluloidrutor spritt sig till hela vagnen.

Elevantal i våra skolor
Så här såg elevantalet ut i våra skolor 
som hör till grundskolan när vi körde i 
gång i höstas. Smärre förändringar i 
form av in- och utflyttningar har dock
hänt sedan dess.
Kyrkbyn 173 elever
Berget 117
Digerberget 99
Stackmora 45
Kallmora 21
Skattungbyn 26
Orsaskolan 258
Summa 739 elever

*  *  * *

Försök att kväva elden med säckar miss
lyckades, Brandkåren utkallades då coh 
utryckte inom några få minuter med 
brandbil. Från gatans brandpost över
östes Törnkvists vagn med väldiga vat
tenkaskader, varigenom elden släcktes. 
Hela vagnens inre var då förhärjat och 
endast metalldelarna funnos kvar. Mo
torn var dock oskadd och bilen gick för 
egen maskin från platsen till reparations
verkstad.

T. hade nyligen inköpt bilen i Stock
holm. Som den var oförsäkrad, gör han 
en kännbar förlust. Skådespelet lockade 
flera hundra personer till platsen, de 
flesta hemvändande cirkusbesökare, som 
fingo en extra sensation.

K V A U TE TS -
SPÅNSKIVOR

från
ORSA

orsa
Tel 0250-409 60 794 00 ORSA

plattan

VÄLSORTERAD
NÄRHETSBUTIK

STACKM0RA HANDEL
Tel. 403 22
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ORSA SKOLTIDNING

Ylva Svensson heter en fiolspelande gymnasieelev, som flitigt deltagit i övningar och 
konserter med Skolorkestern och Orsa Musiksällskap. .

Utrustad med både humor och teckningstalang har hon tyckt att vår temperaments- 
fulle dirigent Leif Göras var väl värd att avkonterfejas. Se här resultatet! ”A tt komma 
i gång” heter konstverket (eller ”Dirigenten”). Konstnären vill nog visa att det kan 
vara ganska besvärligt att få  unga musikanter att starta samtidigt.

HAR DU PLANTERAT 0M DINA VÄXTER? § rJord, Krukor, Gödning, Fröer
finns hos in te rflo ra

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

NÄS
ClASMÄSTEPI

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.—Lörd. 9—20, Sönd. 13—20

RÄTTVIKS ANTIK
Hans Rabenius 

Storgatan 5 • RÄTTVIK 
Tel 0248-133 10 

Öppet vard. 13.00— 17.30 
Köper och säljer

Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 
Auktionsuppdrag emottages

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

Språngs...
när det gäller färg, 

vägg och golv.

SPItÅMiS fäiu; %
Orsa, tel. 403 40
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ORSA SKOLTIDNING

ATT GÅ I SKOLAN I IRAN av Maryam Mehdinia, åk 6 
Jag kommer från Iran och jag har gått i 
skolan där. Det är inte tvång att gå i 
iransk skola.
Om man inte vill gå i skolan får man 
arbeta.
Flickor har skolkläder (overall och sja- 
letter). Pojkar måste också ha speciella 
kläder. Eleverna kan köpa mat i skolan. 
Varje barn har 15 böcker i klassrummet. 
Böckerna får eleverna betala själva. 
Ibland är det svårt att läsa iranska.
I Iran delas barnen i två grupper. En 
grupp börjar klockan 7 och slutar 12.30 
och de andra börjar klockan 13 och 
slutar klockan 18.
Pojkar och flickor går inte tillsammans i 
skolan.

M aryam  M eh din ia , 
åk 6

MÅNSKENSLJUS! av Ulrika Ländin, åk 3
Månen lyser om natten.
Solen lyser om dagen.
När jag går på kvällen, 
brukar jag titta på daggen 
som vaggar i månens ljus.

U lrika Ländin, 
åk 3

SKIDDAG
Onsdagen den 10 februari var vi med sko
lan och åkte skidor. Vi skulle åka till 
Borns ichockey-plan. Det var lite jobbigt 
att åka dit, för det var långa uppförsbac- 
kar. När vi kom dit fick vi äta vår mat
säck. Jag hade jättegod matsäck med 
mig. Sen lekte vi ute. Efter det fick vi gril
la korv. När vi åkte hem var jag lite trött, 
men den dagen var jätterolig.

K arolina K jä llberg  
åk 4

CGU033

EN SKIDTUR av Jonas Thalin, åk 2
En pojke kommer genom skogen. Han 
åker skidor. Plötsligt hör han något! Vad 
är det som händer i gläntan där borta? 
Han gömmer sig bakom en buske. Och 
vad får han se? Jo! En björn som slåss 
med en hund! Pojken sprang till byn för 
att hämta hjälp. Många jägare kom. 
Dom sköt björnen. Men han blev dyr! 
Dom fick böta 90 dollar var!

Jonas Thalin 
åk 2

OM SKOTTLAND OCH WALES av David Björklund, åk 5 
I Skottland är det fint.
Högsta berget heter BenNevis. Glasgow 
är Skottlands största stad. I Edinburgh är 
det svårt att hitta. I Storbritannien är det 
billigt. Där kostar en och en halvliters 
coca-cola 4.50 svenska kronor. Jag var 
där i somras. Vi åkte med en husbil vi 
hyrt.
Vi var i Wales också. Vid Wales högsta 
berg finns det en vagn med ett lok som 
drivs med kol. Det var ett kugghjul i mit
ten av loket så att loket skulle ta sig upp.

D a v id  B jö rk lu n d , 
åk 5

Känsla
förframtiden

ORSA 0250-430 50

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

AT.T.T I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

Järnvägsgatan W  • 794 00 ORSA • 0250/400 21
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Teckning: Marie Larsson, 
åk 5

■U t

- i

HAREN av Maria Hagman, åk 3
Det var en gång en hare som hade två 
ungar. Dom hette Tussi och Sussi. En dag 
var Sussi borta. Mamma hare letade 
överallt nere i harens hus. Men hon hitta
de henne inte. Då såg hon en solstråle och 
tittade ut och såg att det var vår och i öpp
ningen stod Sussi.

Maria Hagman, 
åk 3

OÄ-SLÖJD av Erik Axelsson, åk 2
Det var morgon. Jag hade just kommit 
till skolan. Olle Berglund var lärare. Vi 
gjorde några planeter. Planeterna som vi 
gjorde, heter Merkurius, Venus, Tellus, 
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och 
Neptunus. För Pluto tar det 248 år att gå 
runt solen. Jag gjorde en astronaut. Ast
ronauten heter Neil Armstrong. Han 
landsteg på månen 1969. Rymdraketen 
hette Apollo II. Dom två andra astronau
terna heter Edwin Aldrin och Michael 
Collins. Dom gjorde Keith och Mikael.

Erik Axelsson, 
åk 2

FRILUFTSDAGEN av Karin Wahlström, åk 2
I förrgår var vi och åkte skidor i el
ljusspåret. När vi kommit halvvägs i spå
ret fick vi saft. Sen hade vi stafett. Sen 
fick vi grilla korv. Och en kille höll på att 
ha ner min korv, men då sa jag sluta, men 
han slutade inte. Då nöp jag honom, fast 
inte så hårt.
Dan efter hade vi lottdragning. Erica 
vann en nyckelknippa, och om man viss
lar på den så spelar den ”Happy Birthday 
to you”. Det var roligt.

Karin Wahlström, 
åk 2

SPELDAG av Maria Lindh, åk 3
Idag har vi haft speldag hela lågstadiet. 
En speldag betyder att man kommer till
sammans och lär känna varandra. Vad 
man heter och vilken klass man går i. Jag 
spelade memory. Det tyckte jag var kul 
och jag spelade också loppspelet. Det var 
också kul.

Maria Lindh, 
åk 3

Det är dax nu...
att stämma pianot och se över 
gitarren och fiolen! Beställ tid!

PIANON • KEYBOARDS 
GITARRER» FIOLER 
Strängar och tillbehör

hos

Järnvg. 33 (under Röda Kvarn) 
ORSA* Tel 0250-41510

Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

1 wesströms ws
ORSA, tel 0250-409 25 vx

välkomna till 

a f A -
W a s a try c k e r ie t  A B  
ö r ja s v ä g e n  15 ,
7 9 2  OO M O R A  
T e l. 0 2 5 0 /1 2 0  7 5  

0 2 5 0 /1 0 3  4 2

FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

DalaKalk AB
Tel 502 00

RUNES KIOSK 
& GRILLBAR

Järnvägsgatan 27, Orsa 
Tel. 422 06

Vardagar
HUSMANSKOST

13



ORSA SKOLTIDNING

TJUVARNA av Oskar Olsson, åk 4
Det var en gång en pojke som hette Nils. 
Nils bodde i en stuga i skogen. En dag, 
när Nils var ute i skogen och gick, såg han 
två gubbar, som höll på med nåt skumt. 
Snart såg han att det var tjuvar, som tyd
ligen hade rånat en bank.
Det fanns en massa pengar i en säck, som 
dom hade med sig. Nils hoppade upp i ett 
träd och väntade där, tills gubbarna kom 
under trädet.Då hoppade han ner på 
säcken, så gubbarna släppte den och 
sprang i väg allt vad dom orkade.
På polisstationen i stan hade man fått 
reda på att två tjuvar hade rånat en bank 
och stuckit till skogs. Nu kom en polisbil 
till skogen. I den satt en polis. Han fick 
syn på två män. Männen fick syn på 
polisbilen och försökte springa i väg. 
Men det gick inte. Polisen fick fast dom 
och körde till stan med dom. Kommis
sarie Plunt sa så här:— Jaså, det var ni, 
Snurre och Mirre, som rånade banken.
— Ja, det var vi, sa Snurre och Mirre. Vi 
behövde stålar till käk och dryck.
— Jaha, få se, det blir nog sju månader 
för det rånet, sa domaren, när dom stod 
inför rätta. Bovarna blev mycket för
tvivlade.
— Måste vi sitta inne så länge, kan vi inte 
få straffet sänkt till tre månader! undrade 
dom.
— Jaja, ni får väl sänkt straff då, sa 
domaren.
— Vi lovar att aldrig råna banker mer, sa 
Snurre och Mirre. Det gjorde dom inte 
heller.

Oskar Olsson, 
åk 4

Bengtssons 
Begravnings
byrå Eftr

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

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

Blommor — Binderi
Presenter— Begravningsbyrå

ifiOMMCIK
K K . H W M M . S H l l i t
Tel 0250/418 4 0  - Frelns G rtrO  9 • 7 9 ,0 0  OBS*

MIN STORA DAG av Anna Lundin, åk 2
Jag skulle tävla mot Vassberg. Jag var 
pirrig i kroppen och undrade om jag 
skulle bli utkastad eller få sparken? Det 
är snart dags för start. Nu vallar han ski
dorna. Vilken tur! Det gjorde jag innan. 
Nu står vi på linjen. Klara, färdiga, pang! 
Iväg som en pil. Men vart tog Vassberg 
vägen? Jag tittade fram igen. Där bakom 
mig vid starten stod han och kletade med 
någonting. Jag skyndade iväg så ingen 
skulle se mig, men det gjorde dom ändå. 
Men ingen buade ut mig, utan dom ropa
de:— Hurra, hurra! Jag var i mål! Där 
kommer Vassberg rakt emot mig.
— Grattis! Du vann över mig! Jag valla
de skidorna för mycket! När jag står 
högst upp på prispallen med medaljen 
runt halsen tänker jag:— Nu får jag åka
hem! . , ,.Anna Lundin, 

åk 2

SKRIDSKOR TILL 1000 av Johan Nordin, åk 2 
Jag ramlade 5 gånger. Hela skolan åkte 
skridskor. Jag åkte jättebra.

Johan Nordin, 
åk 2

SPÖKET av Veronica Olpers, åk 2
Det var en gång ett spöke, som spökade 
varje natt i ett slott. Och varje natt kom 
någon, som spöket kunde skrämma. Och 
en natt hittade spöket en vän, som också 
var ett spöke, och sen kunde de ha jätte- 
roligt.

Veronica Olpers, 
åk 2

I SKOLAN av Lena Augustsson, åk 3
Mina kompisar i skolan är Catrin, Mika
ela och Madde. Jag frågade Catrin, om vi 
skulle leka hemma hos mej någon dag, 
och det ville hon. Hon vill ha en tröja lik 
min. Mikaela ville också leka med mej 
men bara hemma hos henne. Madde vet 
jag ingenting om, men jag kanske ska frå
ga henne sen. Hon är sjuk just nu.
Jag tycker om att spela pingis och att 
skriva såna här berättelser. Och jag tyc
ker om slöjden. Den är på fredagar. På 
syslöjden håller jag på med en liten katt. 
Jag har snart gjort klart min katt. På trä
slöjden håller jag på med en skål, och jag 
har snart gjort klart den också.

Lena Augustsson, 
åk 3
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Teckning: L inda Thörn, 
åk 1

d t / / / / j r
SNÖGUBBEN av Christina andersson, åk 2

Det var en gång två barn som heter Pia 
och Pär. En dag gjorde Pär och Pia en 
snögubbe. Den fick en gren till mun, en 
morot till näsa, två kottar till ögon. Då 
dom hade gjort färdigt snögubben sa Pia 
—Oj! nu är det mörkt. Ska vi inte gå in 
Per! — jo det gör vi. Då sa Pia: Hoppas 
snögubben håller tills i morgon. Sen gick 
dom in och sov. Då började snögubben 
röra på sig och sa: Gud jag fryser. Då 
tänkte han: Jag går in där Per och Pia 
bor, där är det ju alltid varmt. När han 
gick in smälte han.

Christina andersson, 
åk 2

MIN LILLEBROR av Jonas Myrén, åk 1
Min lillebror sitter ofta på toaletten och 
spolar. Det tycker han är jättekul!

Jonas Myrén, 
åk 1

ODJURET av Stina Moraeus, åk 7
Odjuret är egentligen en skugga av en 
stor ormbunke, som jag har i mitt fönster. 
Den kommer alltid när jag ska sova. Det 
blir en jätteskugga över nästan hela taket. 
Det är den där gatlyktan utanför mitt 
fönster, som lyser på natten. Men ibland 
är det ganska tryggt att ha den där, för 
den har varit där så länge jag kommer 
ihåg.

En gång för några år sedan drömde jag 
om ett stort djur, som jagade mig nedför 
en slänt och rakt i famnen på arga Svens
son (en arg gubbe som bor mitt emot oss, 
i ett fallfärdigt hus). Jag vaknade med ett 
ryck och fick se skuggan i taket. Jag blev 
så rädd att jag skrek. Mamma kom och 
undrade vad som hade hänt. Hon kröp 
ner hos mig och jag somnade direkt.

Det har bara hänt den enda gången att 
jag vaknade ur en mardröm och skrikit.

Stina Moraeus, 
åk 7

Bli
förmånskund 

nu 5 %  
räntebonus 

med
förmånen.

Bara hosr
Sparbanken

Jfjjjf  Dalarna
ORSA* Tel0250-43600

Livs • Bensin 
Lotter • Tips • m.m.

SKATTUNGE LIVS
Tel 511 77

O rsa
L a s tb ilc e n tra l
utför alla slags transporter 

Tel 404 30, 404 31

VÄRDA DIN SYN
ALLTID

VÄLKOMMEN TILL

8ptik
Kyrkogatan 10 • ORSA 

Tel 0250-400 90

Välkomna 
a tt se

VÅRENS nyheter
hos

<Dahk&ir
IRIS FORSBERG/ 

Kyrkogatan • ORSA • Tel 401 91

AEG * AEG « AEG • AEG

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER 
Installationer - Service

HelgeSons EL
Knapptågsv. 8 - 794 00 Orsa 

Tel 0250-416 11

AEG • AEG • AEG • AEG
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