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Under denna rubrik tänker vi ge små
glimtar från vardagsjobbet i våra sko
lor. Sammanställningen, som grundar
sig på rapporter från skolorna, gör inte
anspråk på att ge en fullständig bild
av vår lilla vrå av skolvärlden, bara
några glimtar.
På skolkontoret
har man haft det nog så besvärligt un
der vintern som varit. Det har ju skett
en omfattande ombyggnad av hela hu
set. Väggar har slagits upp för nya öpp
ningar, en hiss har monterats in, bor
rar har fört oväsen och dammet har
yrt. Framkomligheten mellan olika rum
har varit starkt nedsatt, och man har
fått ”kryssa” mellan jobbarnas maskiner,
verktyg och andra attiraljer, och ibland
Lar trängseln varit stor. Samtidigt har
personalen på biblioteket och skolkontor
fått lov att sköta sina jobb!
Men det stundar bättre tider. När
detta skrivs står man i beredskap att
flytta skolkontoret till nya lokaler i
kyrkbyskolans f.d. vaktmästarbostad, som
byggts om för ändamålet. Vi återkom
mer i nästa nummer med en presentation
av det nya skolkontoret.
Vårtecken
Ett av de säkraste tecknen på vårens
intåg är väl när slagträn och bollar ploc
kas fram för brännbollsspel. Då är
snön borta och backen torr. Men i
Stac.kmora började man tidigt. Redan
den 30 mars, då snön ännu låg tjock,
körde man igång med det populära
spelet. Det gick nämligen fint att hålla
till på skaren på åkrarna nedanför sko
lan.
Ofog
Kyrkbyskolans annars så gladlynte
vaktis Hasse Falk har fått bekymmer.
Någon lymmel, för en sådan måste det
väl vara, Lar upprepade gånger bränt
av flagglinorna till skolans båda flagg
stänger och dragit dem ner på backen.
Man kan ju undra vad sådant ska tjäna
till.
T ema
I Di hade man på vårvintern en
temadag om fåglar, då man bl.a. till
verkade 150 fågelholkar. SANT (sniffning, alkohol, narkotika, tobak) har va
rit föremål för fördjupade studier på

Konferenser
Skolpersonalen har blivit ett konferer
ande folk. Det sammanträds regelbun
det under året på alla nivåer, men på
vårkanten blir konfererandet intensivare.
Då ska tilldelade resurser från länsskolnämnden fördelas i skolor ock klasser.
Det är inte lätt alla gånger, när tilldel
ningen skärs ner och gamla organisa
tionen därför måste ändras. Skolstyrels
en, som i slutänden har att fastställa
det hela, har det heller inte lätt. Det
gäller ju att se till att undervisnings
situationen blir den bästa möjliga över
allt. Under rubriken Skolorganisation
kan du läsa om vad man bestämt för
nästa läsår.
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Orsaskolan och Be. I Ky och Di pla
neras temajobb om våren. På Bergetskolan nöjer man sig inte med enbart
temadagar. Ett projekt om skogen tar
tre år i anspråk! Ett besök hos ”trädbarnen” i plantskolan på Tallhed ingår
i detta tema.

33V arit é Tramz33
Katrin Byréus med ett gäng clowner
från högstadiet har gett bejublade före
ställningar med det namnet ute i sko
lorna.
Dans
har väl alltid i någon form bedrivits på
gymnastiktimmarna. I Lgr 80 poängte
ras dansen mera än förut. Lärarna i de
mindre skolorna har klarat av det här
med dansen själva, medan man i de
större skolorna tillkallat expertis. Folk
dansaren Stig Nissa har sålunda med
rutin instruerat mellanstadiebarnen i Ky
och Be i gammaldans till tonerna av
den unge dragspelaren Mikael Erikssons
taktfasta musik. I Di har Gittan Göras
stått för ledningen, och där dansades
bl.a. ”Square-dance”. Hon har också
Laft sånglekar med barnen i Be, Di
och Ky.
Ef t erlysning
Elever och lärare på Kyrkbyns låg
stadium efterlyser en ordentlig brandste
ge. Skolhuset — med den gamla devisen
”Älsken Sanning och Frid 1911” — är ju
tre våningar högt, och skulle de översta
behöva utrymmas vid eldsvåda, ja, då
har man bara en svåråtkomlig och smal
sotarstege att ta till. Saken har varit på
tal i flera år, men ingenting händer.
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Orsa en liten hembygdsbok för årskurs 3
som redigerades av Hjalmar Hedman
m.fl., har använts i många år. Av begrip
liga skäl har den i vissa avseenden bli
vit inaktuell, särskilt vad gäller beskriv
ning av näringslivet i Orsa. Nu har
en kommitté bestående av Ingrid Froste,
Anna Holting och Britta Larsson omre
digerat boken och infogat en hel del nytt
material. Storleken har utökats till det
nu så vanliga A4-formatet, men lösbladsystemet kommer att bibehållas. Det se
nare är ju praktiskt, om man behöver
byta ut eller lägga till något.
Förhoppningsvis ska den nya hem
bygdsboken kunna användas redan nästa
läsår.
Red.
Skolorganisationen
på grundskolans låg- och mellanstadium
kommer läsåret 1982/83 att bli något
förändrad genom minskad tilldelning av
statsbidrag för anordnande av klasser.
I Kyrkbyns skola blir det vid sidan
av klass 1, 2, 3 och 4 även en 1— 2 och
en 3—4.
Kallmora—Skattungbyn, som för när
varande har 1— 2 och 3— 4 i Kallmora
och 5— 6 i Skattungbyn kommer genom
Länsskolnämndens beslut a tt få 1— 3 i
Kallmora och 4— 6 i Skattungbyn.
Förändring av skolformen beror på
minskande elevunderlag.
Förhoppningsvis kommer elevantalet
i norra delen av kommunen att på sikt
öka igen, så att vi kanske om fem år
kan återgå till nuvarande organisation.

Glasmästeri

Olle Bjärkmar

ORSA
Våren är här!

Dahls Eftr.
har vårfräscha mode
nyheter!
Tel. 401 91
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O rsa-M ora Antik
—

m itt em ot Kåhléns
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas

Sj- Fönsterglas

Inramningar

HansRabenius

—

Strandgatan 3, Mora. 154 60, 511 00
Öppet vard. 13.oo — 17.oo
Köper och säljer
Guld, mynt, antikviteter, sterbhus
Auktionsuppdrag emottages
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Den bortglömda utvandringenIX
avP
el
Jakobsson
1 en serie på åtta avsnitt har vi fått
följa Olga Jakobsson, född Hansson, när
hon tillsammans med föräldrar och sys
kon företog utvandringen från Kiruna
till Brasilien, utvandringen, som började
storstrejkens år 1909 och var menad att
bli slutgiltig — för dem liksom för öv
riga utvandrande familjer. Vi Lar också
fått veta, hur det gick; Fagra löften om
”guld och gröna skogar”, som de fått av
den brasilianska regeringens agenter, ha
de kommit på skam, och man fick efter
många strapatser återvända hem redan
1913.
Av Olgas detaljrika berättelse skulle
man kunna tro, att hon fört dagbok
under dessa barndomsår, men så är inte
fallet. Först sedan hon kommit till Orsa
1974 har hon fått tid att skriva ner sina
upplevelser. Det sista avsnittet skrev hon
färdigt precis till förra numret av vår
tidning.
Nu tar jag över och berättar något,
som jag tror kan intressera våra läsare,
nämligen svaret på frågan: Hur gick det
sedan för utvandrarfamiljen? Det föl
jande grundar sig på intervjuer med de
två som finns kvar, min mor Olga och
hennes syster Edit.
Framtiden för familjen Hansson tedde
sig vid hemkomsten ganska bekymmer
sam. Det gällde ju för familjeförsörjaren
att få ett arbete, men på gruvbolaget,
hans förra arbetsplats, möttes han med
kalla handen. ” Inga Brasilienfarare får
arbeta mera åt bolaget!” hade disponen
ten sagt. Men allt ordnade sig till slut.
Hansson fick jobb som grovarbetare åt
kommunen, och hans hustru åtog sig att
tvätta och sy på beställning. Familjen
utökades med två barn, Nora, som fick
sitt namn efter den lilla flickan som
dog i Brasilien, och Hans. Så Lär gick
det sedan för familjemedlemmarna:
A. P. Hansson, den något hetlevrade
pappan, var en duktig arbetskarl, stark
och envis. Han var också skicklig sim
mare, och han brukade företa sig långa,
ensamma simturer på sjön Luossajärvi.

Välsorterad
närhetsbutik

De två som finns kvar av utvandrarfamiljen, Edit Johansson och Olga Ja
kobsson. Fotot taget vid Ritsem 1978.
En gång, det var år 1924; återkom han
inte efter en sådan simtur. Han åter
fanns drunknad.
Amanda, mamman, denna tappra kvinna
som utan att någonsin klaga fick utstå
så mycket, är väl värd att stannas inför
Av Olgas berättelse har väl framgått,
hur modern beundrades mycket av sin
dotter. Det var ju för det mesta hon,
som höll samman familjen under pröv
ningarna. Hur stark måtte inte den
människan ha varit, både psykiskt och
fysiskt!
Hon födde sju barn, varav ett i Bra
silien, där också en av döttrarna dog
och begravdes.
Efter makens död fick hon anställning
som skolstäderska i Kiruna. Som pensio
när bodde hon tidvis Los sonen Hans i Ki
runa, tidvis hos dottern Edit i Gällivare.
Gärna reste hon också och hälsade på
de anclra döttrarna, som kom att bo i
Stockholm och Säter. Hon dog i Gälli
vare år 1959, 86 år gammal.
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BENGTSSONS

BENGTSSONS
BEGRAVNINGS
BYRÅ
Ombesörjer
allt inom branschen

Stackmora Handel
Tel. 403 22

Själv Lar jag en god minnesbild av
min mormor, brunögd och kortväxt som
en lappgumma — hon hade också sameblod i ådrorna. Men hon var inte den
som pratade i onödan, och trots att hon
varit med om så mycket spännande i si
na dagar, var hon inte särskilt benägen
att berätta därom.
Agda fick inte leva så länge. Hon blev
väl aldrig helt botad från sjukdomen och
hon avled under sömnen, 18 år gammal.
Pelles levnadsöde vore väl värt en serie
bara det, men vi kan nu bara antyda
följande: Han föddes alltså i Guarany,
Brasilien. Så småningom visade han sig
vara familjens äventyrare. Redan vid
unga år gav han sig ut på sjön. Han
for till Narvik och mönstrade på en
malmbåt. Eftesom han var en dålig brev
skrivare och sällan eller aldrig hörde av
sig, förorsakade han sin mor mycken
ängslan och oro. Det gick så långt en
gång, att Amanda tog sig för att resa
till Narvik för att på rederiet höra efter,

Gravvårdar
ALLT I BINDERI

Tel. 418 40, 443 66
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om Pelle alldeles hade försvunnit. Där
stod hon en dag på kajen, när en stor
malmbåt kom in för lastning. Med om
bord var Pelle, som blev något till för
vånad när ”morsan” stod på kajen. Det
blev emellertid ett kärt återseende, och
gumman fick komma ombord och inspek
tera sonens arbetsplats.
Så småningom återbördad till land
backen ägnade sig Pelle gärna åt sin favoritsportj boxning. Han blev faktiskt en
skicklig utövare av sporten och turnerade
ofta omkring med boxhandskarna i ba
gaget.
M itt enda minne av min morbror Pelle
är från ett besök han gjorde i vårt hem
under en sådan turné. Jag var då en li
ten pys på 4—5 år. Jag fick sätta på
mig de jättestora boxhandskarna och gå
en match med morbror. Från den stun
den var han min store idol!
Intresset för boxning förde honom sam
man med en grupp ryska boxare, som
turnerade i Norrbotten. Han blev snart
deras gode vän3 och när de turnerade till
Finland, följde han med dem dit. Hur
•det nu gick till — han följde också med
dem till Ryssland, detta trots att Lan be
stämt avråddes av de anhöriga. Av sin
svåger Fritz fick han rådet: ”Vad du än
gör, skriv aldrig på något papper som

gör dig till rysk medborgare!” Men Pelle
lydde inte det rådet. Kontakten med
hemlandet avklipptes när finska kriget
bröt ut, och Pelle fick aldrig återse Sve
rige och sina släktingar.
Han bosatte sig i staden Petrozavodsk,
där han fick arbete som busschaufför.
Han gifte sig med en finska, och de fick
ett barn. Någon officiell bekräftelse på
hans vidare öde har inte stått att få,
men via brev från andra har vi fått veta,
att Lan omkom, då staden bombades av
finska plan i början av 1940-talet.
Pelle Hanssons utvandring till Ryss
land var inte unik. 30-talets arbetslöshet
i Malmfälten medförde en liten emigrationsvåg åt öster.
Edit, familjens ”läshuvud”, valde lärarbanan. Efter studier på seminariet i
Luleå fick hon tjänst i byskolor för att
sedan hamna i Gällivare. Där bildade
hon familj med Fritz Johansson, också
lärare, där tjänstgjorde hon till pensio
neringen, och där bor hon än i dag
som pigg 80-åring.
Olga, slutligen, begav sig redan i 18årsåldern söderut för att arbeta. Efter
något år i Horndal fick hon 1918 ar
bete i köket på Säters sjukhus för att
sedan bli sjukhustelefonist. Efter ma
kens död 1974 flyttade hon till barn

och barnbarn i Orsa, och här bor hon
nu i en trivsam pensionärslägenhet på
Born. När hon i maj fyller 83 år, är det
precis 70 år sedan hon återkom från
Brasilien.
Den samlade rubriken för Olgas skild
ring har ju varit ”Den bortglömda ut
vandringen”. Helt glömd är den förstås
inte, men i jämförelse med den enorma
dokumentation, som ägnats å t utvand
ringen till Nordamerika, kan man väl
säga, att den är — åtminstone nästan
— bortglömd.
Endast en handfull böcker finns u t
givna i denna sak. H är är ett par av
dem: En som var med i samma utvandringsvåg som familjen Hansson, Gerda
Pehrsson, Lar skrivit några intressanta
böcker i ämnet bl. a. barnboken 93Marga
emigrerar33 (Bonniers 1953) och 93Utvandrarbarnen99 (Gidlunds 1975). Norr
bottens museums årsskrift 99Norrbotten
1976— 7793 har ägnat åtskilliga sidor åt
”vår” utvandring med många intervju
er med folk som varit med men åter
vänt till Sverige. Även om flera av dessa
vittnesmål tyder på att många haft det
värre än Hanssons, stämmer upplevelser
na mycket väl överens.

Orsa Vuxengymnasium
Läsåret 82/83

Forts, å sid. 15.
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Tel. 0250 - 522 52, 522 50, 522 51
S Y O -in fo rm a tio n : 0 2 5 0 -5 2 2 60

Inför läsåret 8 2 /8 3 kan vi erbjuda Dig följande utbildningar:
Grundskolestudier etapp 1, 2 och 3 term iner
2-årig gymnasieutbildning etapp 2, 2 — 3 term iner
Allmän kontorsutbildning 2 term iner
Datateknisk kontorsutbildning 2 term iner
Gruppledare inom socialtjänsten 2 term iner
10-veckors vårdbiträde
V ävning/söm nadsutbildningar 1 term in
K nuttim ringskurser 3 veckor
Studieekonom i:

Vuxenstudiestöd senast 15 maj
Studiemedel
Fria läromedel, fri undervisning, fri skollunch

För vidare information ring efter vårt prospekt.

Kunskapsväx med KOMVUX i ORSA
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egen skolenhet för vuxenstuderande

O R S A S K O L T ID N IN G

En prästfrus minnenavR
utM
edén
Vid en liten ceremoni i anslutning till
en högmässa i Skattunge kyrka i höstas
överlämnades till församlingen ett för
nämligt porträtt, föreställande Per M e
dén, som verkade som komminister i
Skattungbyn åren 1918— 1933. Porträt
tet, som nu är placerat i sakristian, är
målat av konstnärinnan Elsa af Kullberg
som under många år bodde i Skattung
byn. Givare var Medéns dotter Mia Medén-Norberg med familj, numera med
vistelseort Norberg. Vid det efterföljande samkvämet i by
stugan kåserade Mia trivsamt om präst
familjens liv i Skattungbyn och Finn
marken. Hon läste också ur moderns,
R ut Medéns, egenhändigt skrivna skild
ringar från tiden som lärarinna och
prästfru i Skattungbyn.
Mia Medén-Norberg har välvilligt
sänt Orsa Skoltidning några blad ur
moderns många minnesanteckningar. Vi
tackar för det, och tror att innehållet
ska intressera våra läsare, speciellt dem
som bor i Skattungbyn och Finnmarken.
R U T OCH PER
Den viktigaste delen av mitt liv är
olösligt sammanflätad med en präst och
hans livsgärning. Det var nämligen som
prästfru jag upplevde kärleken och den
sanna vänskapen och kamratskapet.
Egentligen börjar den här historien
något tidigare.
Jag hade blivit vald till lärarinna i
en dalaförsamling och var på väg till
min plats en lördag i början av januari
1918. Tåget gjorde uppehåll vid en sta
tion. Jag gick u t på plattformen för att
se mig om och känna på vinterkylan.
En ung man med en portfölj under den
ena armen och en päls under den andra
kom med tåget just där jag stod. Jag
öppnade dörren, då han ju inte hade
någon hand ledig, men han steg upp på
plattformen intill min. Jag blev stött.
Ja, det var vårt första möte. Det visa
de sig senare, att vi skulle stiga av vid
samma station. Skjutsstationsföreståndaren mötte vid tåget med häst och släde.
”Provprästen ska åka med”, sa han.
Men provprästen föredrog att gå. Väs
kan och pälsen fick vi ha i släden.
På natten tänkte jag mycket på präs
ten och hans provpredikan. Jag hade
ju själv nyligen hållit provlektioner för
den plats jag nu tillträdde. Jag fick
också visshet om att förste provprästen
skulle ha platsen. Ja, han fick den ock
så. Den förste maj kom Lan.

brudpar i Dalarna. Den är avkvistad
utom i toppen. Det var festligt.
Inne i prästgården möttes vi av för
samlingsbor, som kommit för att hälsa
oss välkomna och överlämna en gåva.
Det var en fin väggklocka^ som sattes
på väggen i vår sal, och en namnlista
på församlingsbor inunder.
Kyrkvaktarn Blecko-Erik med finaste
daladräkten på höll tal och sa’ bl. a.:
”Den här klockan går så säkert, så man
kan ställa solen efter den.
R U T OCH PER PÄ
FINNMARKS-FÄRD

R ut Medén född Westerlund 1894—
1980. Lärarinna i Skattungbyn 1918—
1923 sedan prästfru där till 1933.

Per Medén, 1888— 1941. Komminister
i Skattungbyn 1918— 1933.
Det dröjde fem år, innan vi förenade
våra öden, men då hade vi länge varit
vänner.
Jag slutade skolan, då vi gifte oss.
Bröllopet stod i mitt föräldrahem Gam
leby i Småland.
PER OCH RUT HAR PIRAT
BRÖLLOP I SMÅLAND OCH
ÅTERVÄNDER TILL DALARNA.
När vi kom hem till prästgården i
Skattungbyn, fick vi se, att en jättehög
gran, som räckte opp över hustaket, var
rest intill prästgården. Det var en lysningsmalla. som man brukar resa åt

Så började vårt liv i Skattunge präst
gård — en lycklig tid. Jag prydde vår
stora sal med mattorna i blått och vitt,
som jag vävt under sommaren. M itt bo
hag från lärarinnebostaden placerades
ut.
Ofta följde jag Per på predikoresor
i socknen^ till syföreningar och till kyr
kan förstås.
Orsa- och Skattungeprästen hade ock
så tjänstgöring i Orsa Finnmark.
Den hösten var det Skattungeprästens
tur att ha konfirmationsundervisning i
Finnmarken. Vi rustade oss för 3 veck
ors vistelse i Finnmarken. Vi måste ha
med oss mat, allt som inte fanns att kö
pa i gårdarna, för det fanns inga han
delsbodar där.
Men det fanns ett prästrum i övre
våningen i skolan i varje finnmarksby
och ett bord, ett par stolar och två säng
ar och en kamin, där man kunde koka
och steka sen man lånat en kastrull och
stekpanna i gårdarna. D är fick vi köpa
smör, mjölk, grädde, messmör m. m.
Den gången hade vi hamnat i Näckådalen, en högt belägen finnmarksby.
Hösten var mild. Vi hade oturen att
Per blev sjuk, så jag fick ensam gå om
kring i gårdarna och inbjuda ungdomar
na till konfirmationsläsning. En 18-årig
flicka var rätt betänksam. Hennes far
mor sa3 att hon borde vara tacksam att
få gå med. Hon berättade, att när hon
skulle gå och läsa, fick de gå den långa
vägen till Orsa och ligga kvar där och
bara komma hem en gång i veckan. De
fick gå den flera mil långa vägen. Flick
an gick med liksom de andra unga i
byn.
Måste tala om, att bilar fanns inte i
byn då. De hästar som fanns behövde
männen i byn till sitt skogsarbete. Per
och jag jag hade hyrt häst och vagn i
Skattungbyn på 3 veckor. Vi hade inte
5
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någon egen bil då. Det var nästan en
dagsresa att ta sig dit från Skattungbyn.
Hösten 1923 var det gott om murk
lor i skogen. Ingen i byn åt murklor,
men alla plockade åt oss, så vi torkade
murklor, kokte in i smör och la i vår
jordkällare till hemfärden, och vi åt
murklor, anrättade på olika sätt.
För att återkomma till konfirmations
läsningen, så höll jag den, medan Per
var sjuk. Det var lektioner varje dag.
Varje kväll samlades byns befolkning
mangrant i skolsalen. Jag höll kvällsandakt. Per strök för varje dag i min pos
tilla. Vi sjöng, och jag läste i postillan
och berättade en berättelse varje gång.
Vi sjöng igen, och alla tycktes glada.
Någon dag innan konfirmationen var
Per så bra, att han övertog läsningen.
Till konfirmationen hjälptes hela byn
å t att pynta med vackra hemvävda väv

nader och med blommor. En pappa
snickrade en lång kalk, som användes
vid högtiden. Det var allt så vackert i
skolsalen och en andaktsfylld stämmning
som om det varit i en kyrka.
Innan jag slutar berätta om Finn
marken, måste jag tala om att det fanns
en bytelefon i varje by. Den som hade
den måste underrätta, om någon fick
ett bud, och den som ville ringa, fick
göra det.
Varje by hade en kyrkogård. Seden
var att sätta ner kistan och skotta igen
graven, men sätta ner ett rep, där präs
ten, när han kom dit, kunde jordfästa
på vanligt sätt. Men nu ville byborna
ha upp prästen, så han var med på be
gravningen. Det blev så i de flesta fall.
Vägarna till finnmarksbyarna var
smala. Någon omkörning med bil gick
inte. En gång — 5 å 6 år senare -—■ då

Aktuellt
med något nytt från oss
Just nu har vi m ycket att
välja av de senaste
m odenyheterna
•
®
®
•
•
•
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KAVAJER
KAPPOR • JACKOR
KLÄNNINGAR
KJOLAR
BYXOR • BLUSAR
JEANS • JUMPRAR

Nu även nyinkom na
LAPIDUS
Kavajer, västar,
kjolar, byxor
i W o ol-Look och
Linne-Look
med matchande
blusar och jum prar.

jeans och jackor
Denim, tw ills, satin
i blått, svart, v itt
samt flera andra
m odefärger
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ndge,vå
aritL
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J & J ORIGINAL
MJUKJEANS-PROGRAM

S kry n k la r inte. Fäller inte.
Krym per inte.
S tretch utan sladdrighet.

v.

Välkommen till affären för ”Henne” !
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vi hade bil, kom en annan bil och tu
tade och ville köra om. Vi visste inte
hur farligt det var utan körde åt sidan
och fastnade i kärrmarken och kom inte
loss, hur vi än försökte.
Per erinrade sig, att det fanns en stu
ga inne i skogen. Men det var mörkt,
och vi hade ingen ficklampa. En tänd
sticksask hade vi. Vi lyste oss med tänd
stickor över ett djupt vattenfyllt dike och
letade oss fram genom skogen till gården
vi sökte.
När vi kom in där, hade karlarna re
dan farit till någon skogskoja för att
kunna börja arbetet i rä tt tid på mån
dagsmorgonen. Men det fanns en me
delålders fru med 2 döttrar och en liten
nyfödd gosse. Vi fick värma opp oss med
kaffe. Det föll snö och blåste ute, så vi
var tacksamma för något varmt. Sen tän
de flickorna en stallykta och plockade
med sig en famn ved var, och så gick
vi till bilen och pallade under med ved.
Men hur vi körde och arbetade, kom
vi inte opp ur kärret, så vi fick gå till
baka till stugan.
Där hade dom en lokaltelefon till en
by nära Orsa och de i sin tu r kontak
tade en bärgningsbil i Orsa, som lovade
hämta oss efter ett par timmar. Vi ha
de bara att vänta.
Då föreslog Per att vi skulle döpa den
lille gossen. Det ville de gärna. De du
kade av bordet och satte fram ett fat
med vatten, och så vidtog en högtidlig
dopakt kl. 12 på natten. Sen drack vi
kaffe än en gång, och den lille fick en
sedel i doppresent av sin doppräst.
När vi väntat omkring 2 timmar, tän
de flickorna stallyktan igen och följde
oss till bilen. Där väntade vi, till bärgningsbilen kom. Så kom vi lyckligt hem
till slut efter ytterligare 2-3 timmar.

O

R

S

A

Jag har varit på praktisk yrkesorien
tering fyra gånger. Första gången vor
jag på Orsaskolan och städade. D et var
kul, tyckte jag.
Andra gången var jag på Runes grillbar, och det var också kul. Jag fick dis
ka och ta emot kunder.
Tredje gången var jag och Gunilla på
hemarbete. Vi fick städa och baka bul
lar och sockerkaka.
Fjärde gången var jag på Klockars.
Där var det roligast. Jag fick stämpla
kuvert och leksaker och så fick jag sälja
olika saker till kunderna.
Jag fick äta hos Klockars. Det var
gott. Sedan fick jag gå ner och jobba
igen. På Klockars arbetade jag mellan
klockan nio och sex.
Marit Landgren,
åk 5
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★ El-installationer
★ El-reparationer
★ El. hushålls
apparater
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förra numret berättade Erika Ohlom bistra vinterdagar. Här kom
hon igen och ger oss några glimtar
en amerikansk skola.

HEJSAN ALLA DÄRHEMMA!
Nu har jag varit ”over there” i snart
åtta månader. Det är inte klokt så fort
tiden går! Jag minns fortfarande hur
konstigt det kändes, när mitt plan den
26 augusti lyfte från Arlanda, och jag
plötsligt insåg, att jag inte skulle få se
Sverige, familjen och alla vänner på näs
tan ett helt år.
Nu har det året snart gått, och jag
har bara en kort tid kvar som elev på
Minnehaha Academy, som är skolan jag
går på här i Minneapolis.
M. A. är ganska olik skolorna hemma,
kanske till stor del beroende på att det
är en kristen skola. Första dagen höll
jag på att få dåndimpen av förvåning,
när alla de tusen eleverna satt knäpptvsta och med böjda huvuden, då rek
torn stod därframme i talarstolen och
bad, men nu har jag vant mig, eftersom
samma procedur upprepas varje onsdag.
Resten av veckan, på hemrumstiden på
förmiddagen, har vi också ofta små an
dakter klassvis, och även då förväntas
det av eleverna, att de ska sitta tysta
och andäktiga, vilket de också gör.
Eleverna ja, de är verkligen jättehygg
liga här, helt annorlunda mot i en svensk
skola. De kommer fram och pratar utan
vidare och hjälper glatt om man råkat
komma vilse i skolan. Det är minsann
lätt gjort här för en nybörjare bland
alla trappor, våningar och korridorer hit
och dit. Här finns ingen huvudingång
som i svenska skolor. Eftersom mitt lo
kalsinne inte är särskilt väl utvecklat
så är det alltid lika spännande att se vil
ken sida av skolan man kommer ut på,
när det är slut för dagen.
Jag brukar hoppa upp på en flott tioväxlad racercykel (lånad), med svensk
ryggsäck (mycket ovanligt här) på ryg
gen och fiol i handen. De flesta här i
plugget åker i särskilda skolbussar, och
de trodde inte att jag var riktigt klok,
när jag fortsatte att cykla mina ca 8
km, iförd dubbla ullvantar, fast Löststor-

Erika Ohlsén.
marna började rasa i oktober. Att min
hurtbullighet beror på snålhet har jag
inte talat om.
Nu tillbaka till skolan. Schemat man
har är precis likadant varje dag och
inte alls så komplicerat som hemma.
Man lär sig det där med tider på ett par
dagar. Alla ämnen har lika många vecko
timmar, och det är inget jox med ”fysik
alla jämna veckor och kemi alla udda,
håltimme varannan vecka och historia
varannan” o. s. v., något som gör en
snurrig i skolan därhemma. Att man
fick vraka och välja bland en massa till
valsämnen var också ovant för mig. Efter
som jag blev placerad i årskurs 12,
”drabbades” jag naturligtvis av senior
engelskan också. Första veckan var en
pina och en plåga tillsammans med Sha
kespeare på gammalengelska, som inte
ens mina klasskamrater förstod, och Mrs
Olsson, engelskläraren, som var så”hyper”
och underlig, att jag blev alldeles konfys. Till slut stod jag inte ut längre utan
gick till min handledare och bad att få
byta till juniorengelskan, som jag trodde
skulle passa mig bättre. Det bytet har
jag då inte ångrat en sekund. Jag trivs
definitivt bättre med Huckleberry Finn
än med gamle Shakespeare. Dessutom
fick jag en otroligt bra fröken, som gjor
de allt för att jag skulle kunna Länga
med.
Ett annat obligatoriskt ämne är Bibeln,
Jag studerar Nya Testamentet fem tim
mar i veckan med en lärare, som nog är
”koffeinist” att d/öma av hans otroliga
kaffekonsumtion. Till varje lektion kom
mer han dragande med en jättestor
kopp med kaffe, som han tar sig en
slurk av då och då. Jag borde vara
ganska allmänbildad vad gäller bibel
kunskap vid det här laget, men gissa om
jag var skakis, när vi skulle tenta på
Pauli brev till romarna, kapitel 16!
”Facing your future” (planera för din
framtid) är ett annat viktigt ämne för
seniorerna. I F. y. F. ska eleverna för
bereda sig för sina fortsatta studier vid
collage, som är skolan de flesta fortsät
ter i efter high school. Eftersom det inte

Helgesons El
Tel. 416 11

NU inkommet:
Bygdesko "B ritta''
från Wiskania Skofabrik, Borås

O vandel av äkta läder
Läderbindsula

Finnpers Skoaffär
Järnvägsgatan

Tel. 402 32

Bar, C afé och
Pizzeria
Mat, Fika, Bröd o. Pizza
till rimliga priser.
Orsa, tel. 400 27

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

Frick & Bergman
Tel. 406 96
N ä rbu tik som ä r öppen när andra
har s tä n g t. . .
Fullständig b il
ve rksta d ■ A llt
inom däckservice
Tvättm askin som
tvä tta r, vaxar
och to rk a r bilen
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kändes så värst meningsfullt för mig att
planera för studier vid något ameri
kanskt universitet, bytte jag till ”Homeeconomica” andra terminen. Det inne
bär att jag på 45 minuter lär mig laga
till någon enkel m aträtt eller att jag lä
ser näringslära.
Men vi har också fått lära oss att
” göra oss attraktiva”. Så här gick det
till: En dag fick vi besök av en dam
som var representant för en sminkfirma.
Hon lärde oss att det var vår plikt som
goda kristna att se så attraktiva ut som
möjligt. Så vi fick var sin bricka med
”gegga”, d.v.s. krämer, och puder i mas
sor. En spegel ställdes också framför
varje elev, så att vi verkligen skulle kun
na praktisera alla knep hon lärde ut.
Det var roligt, fast jag är inget vidare
på sånt där och oftast tycker att jag
duger som jag är. Men oj vad tanten
och fröken berömde mig när jag var
färdig med ”fejset”. ”Du ser inte alls så
livlös ut nu, när du har fått lite rött
på kinderna”, sa hon. ”Fast du borde
nog noppa dina ögonbryn”, tyckte hon,
när hon fick se mina ”buskar”, som jag
inte tycker det är något större fel på.
De flesta lärarna kallar man ”herr”
■eller ”fru” och så efternamnet (Mr
Opel, Mrs Johnson), och jag vet inte

ens förnamnet på alla. Det kändes lite
löjligt i början, när man var van hem
ifrån att säga Ingeborg, Vaino etc, men
man vänjer sig.
Varje förmiddag läser jag spanska för
Mrs Hillar som är snäll och sträng sam
tidigt. Om man glömt spanskboken eller
något annat som man behöver på lek
tionen, får man böta 10 cent (55 öre),
och om man inte gjort skrivläxan (kol
las varje dag) påverkas terminsbetyget.
Och det är inte något tomt hot.
Vid lunchdags fylls skolans matsal av
skolmats- och matsäcksätande elever.
Inget är gratis här på skolan, alltså inte
heller maten. Sedan priset för en tid
sedan gick upp med 100% föredrar
många liksom jag att ta med mat hem
ifrån. Ett par mackor, chips, läsk eller
någon frukt är nog det vanligaste som
finns i de bruna papperspåsarna. Skol
maten är inte som hemma. Mycket
pommefrites, hamburgare förstås eller
pizza - alltid kakor, glass eller vaniljpudding efteråt. Vanlig potatis existerar
inte här, inte heller vanligt hårt bröd,
det senare kan man bli bjuden på ibland
hos någon familj med skandinaviska rött
er, förmodligen dyrt inhandlat i någon
av de skandinaviska affärer, som man
hittar här och där.

Efter maten leder Mr Opel oss i kör
sång. När han fick veta att jag kom från
Sverige, ville han veta hur man uttalar
Hugo Alfvén. Sällan har det varit så
tyst och sedan skrattats så mycket.
Svenskan är tydligen ett mycket svårt
språk, för hur Mr Opel ä.n ansträngde
sig med Hugo, så blev det bara något
som lät som Hjugo, ungefär som när vi
visslar. Han tyckte att mina u-n var så
”beautifulla”, medan hans tunga kändes
för stor och klumpig, n är han försökte.
Jon, en av de få lärare man använder
förnamnet på, leder Minnehahas or
kester. På hans lektioner är disciplinen
tyvärr minimal. En del orkestermed
lemmar infinner sig inte förrän halva
timmen har gått, och då fortfarande ät
ande! Det riktigt kryper i mig av irri
tation ibland, och jag tänker på skolorkestern därhemma, där Leif Göras då
inte verkar ha något större besvär med
att få oss att göra det vi ska. Vi är inga
proffsmusiker, långt därifrån, men ändå
måste vi på våra konserter ha likadana
kläder, d.v.s långärmade vita skjortor
och långa svarta kjolar eller byxor för
killarna, som också måste dras med fluga
som halsprydnad.
Jag måste berätta, att vi som valt kör
Forts, å sid. 14.

Orsa Vuxengymnasium
Läsåret 82/83
Tel. 0250 - 522 52, 522 50
Box 34 ■ 794 00 ORSA

Du, se hit!

Mklop gftr kan ghyfr andra kiujm Dum mmjuyhg kiuj kiufbv hfuynb
ORSA nvjbfgtdk mnbjvggc Vuxengymnasit hvgfytd . . .
Så här kan det vara att inte kunna läsa. Du är en viktig inform atör
som kan hjälpa andra kom m a tillrätta med sitt handikapp.
G rundvuxutbildningen är till för att avhjälpa brister i skolunderbyggnaden till en färdighetsnivå m otsvarande årskurs 6.
Orsa Vuxengymnasium kan erbjuda undervisning i läsning och skriv
ning, m atem atik sam t orienteringsämnen.

FÖ RM ÅNER:

Utbildningen är avgiftsfri.
R ätt till ledighet från arbetet.
Ersättning utgår m ed 33 k r i tim m en för förlorad arbetsinkomst, i
övriga fall m ed 13 k r per timme.
N ya elever tas in till undervisningen under hela läsåret.

V änta inte, hör av Dig redan idag . . .
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En sommarvecka på
ridlägeravIngridHlvson,åk6
Karin tittade på papperet, som visade
vägen fram till ridlägret, som hon nu
var på väg till. Hon hade aldrig varit
där förut. Men i ridlägerbroschyren stod
det, att det var en vit3 stor herrgårdsliknande byggnad med två flyglar på sidan
om. Hon kunde riktigt föreställa sig hu
set med stora gräsmattor och ängar om
kring, som man kunde galoppera på.
Plötsligt väcktes hon ur sina tankar
av pappa, som sa, att de strax var fram
me. Eftersom den här dagen var i mit
ten av juli, så det var en stekande het
dag. Nu svängde pappa upp på den väg3
som ledde fram till ridlägret. Det pir
rade i magen på henne, när hon klev
ur bilen. Sedan hjälpte pappa henne
upp med grejorna i ett av rummen i
den vänstra flygeln. På sängen mitt emot i det rummet, som hon skulle sova
i, satt en mörkhårig tjej, som såg u t att
vara cirka 12 år. — Hej, jag heter An
neli och är 13 år. Hur gammal är du?
— Jag ska fylla 13 år i oktober. Sedan
packade de upp under tystnad.
Klockan 14.00 skulle de ha provridning. På provridningen fick man rida
i två omgångar. Så man var två på varje
Läst. Anneli och Karin fick dela en häst,
vars namn var Kosack. Det var en svart
valack. Ungefär 1,45 i mankhöjd. An
neli red i första omgången. Hon red
ganska bra. Efter provridningen fick de
äta. När alla hade ätit, samlades de
i TV-rummet. De båda ridlärarna K ata
rina och Pernilla satte sig bredvid ett
bord, medan de andra satte sig i soffor
och på golvet. De ropade upp några i
taget, som skulle resa sig upp. När de
ropade upp Karin frågade de, om hon
ville ha någon speciell häst?
— Ja, Kosack, svarade hon.
— Det går bra, då skriver jag upp dig
på honom. Glatt sprang Karin iväg för
att köpa en dricka i köket. Eftersom
de fick göra vad de ville nu, så gick
hon in på sitt rum och slängde sig på
sängen och började att läsa en bok.
Efter cirka 5 minuter kom Anneli in
i rummet.
— Vad fick du för häst? frågade Karin.
— Amigo, svarade hon.
Amigo var ett wales-sto c:a 1,37 i mank
höjd och till färgen var hon fux. Vid
niotiden på kvällen gick de in och drack
the och såg på TV.
Nästa morgon vaknade de kl 7.00 av
att Katarina kom in och väckte dem
och sa, att det var dags att ta in häs
tarna ifrån hagen. De gick ner till stallet
och hämtade grimmor och grimskaft.
Sedan följdes alla åt till hagen, som häs-

C.o.rr\

-P e te rso n

ak H

Teckning:
Camilla Peterson, åk 4 och Anneli Borg, åk 6

O R SA JÄRN o HOBBY
— Ingemar Friare —

Säljer:
Vedkapar, Vedklyvar, Elmotorer, Sågklingor, Sågspindlar, Elkabel (enfas, trefas), ”Handskar”,
Byggsågar. Hushålls- och Toapapper, Stegar.

Utför:
Maskinslipning av motorsågskedjor och röjsågsklingor.

H yr ut:
Vedkapar, Vedklyvar, Skarvkabel (enfas, trefas),
Byggsågar, El-handhyvlar, Handcirkelsågar, Mo
torsågar (bensin o. el), Avdragare (13 olika typer),
Elektrisk häftpistol för t. ex. fastsättning av tak
plattor, Stegar (4, 7, 9, 11 meter), Betongblandare
m. m., m. m.

Adress: Uppfinnarvägen 2
Tel. 402 26 efter kl 16 samt helger

Forts. å sid. 12.
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Språngs...
när det gäller färg,
vägg och golv.
S P llA M iS FA 1M J X

J —®

Orsa, tel. 403 40

Ossmolav
berg
nyN
A

2
LÅGPRISBUTIKER
med förstklassiga varor

Nu kommer solen!
Då behövs

solglasögon
med Polaroid eller o p tiska glas!

Gtäa ('pUk
Olle Gustafsson

Kyrkogatan 10, Orsa - tel 400 90
Av socialstyrelsen leg. optiker

Vi har tipset,
lotto
och som alltid populära

leksaker

Klockars
Tal 403 20
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” Ossmol” är denna gång hämtat från Osmolslags utgåva ”E wa jenn gäng”.
Som väl framgår av texten, är författaren ifrån Hansjö, och det är alltså Hansjö-varianten av orsamålet vi får ta del av.
E T T BARNDOMSMINNE.

JE T T BARNDOMSMINNÄ

Nu ska jag tala om för er, vad som
hände mig, niir jag skulle gå till bocken
med en get.
Det här hände för längesen, i början
av 1930-talet, när jag var omkring 13—
14 år gammal.
En kvinna, som vi kallade ”Liljeholmsmor på Heden” hade en stor, fin
bock. Jag hade följt med min mormor
dit många gånger förr, men nu skulle
jag gå ensam.
Att börja med så gick det rätt bra,
geten hade bråttom, visste nog vad det
var frågan om. Men nu tänkte jag, att
jag skulle gena över dammen vid ”stackmorasågen” . Geten följde med godvilligt,
ända tills vi kom till mitten av spången,
men då verkade hon skrämd. Hon såg
vattnet, hörde forsen, började att streta
och dra. Försökte att hoppa av på si
dorna. Jag höll i remmen om halsen på
geten, såg en man borta vid sågen, ro
pade på honom så högt jag orkade. Han
kom springande, tog tag i geten och bar
den på armarna till kvarnsidan.
Jag var så rädd, att jag var gråtfär
dig, men fortsatte färden. Geten var ock
så upprörd, flämtade och ville stanna da
och då. Men till slut kom vi fram till
Liljeholms och fick bock-bestyret avkla
rat. Ämnade oss hemåt igen, men då bör
jade eländet på allvar.
Geten ville inte röra sig ur fläcken!
Jag stretade och drog, lockade på henne
ibland och lät henne äta löv och gräs
efter dikeskanten. Men så snart jag drog
i remmen litet hårdare och försökte att
komma igång, så körde hon alla fyra

Nu skar i beretta fär ikör, ur e djikk
fär mi dö i skuld gö börta buttjem mi
jenn djet.
Itta wa lönguse, i birån åv trettitale,
mäs i wa tretto-fjorto bara.
E wa je keling, sö wi kölltum fär
”Liljeolsmor” uppo Edn, sö add jen
sturån, finån bukk, ö i add figt måjnå
momo dit mikkla gönga fär. Men nu
skuld i gö sjöv.
T ä bira mi djikk e för rett bra, ö
djete bar åv, fär o wisst ju wen e wa
frågån um. Men se tenkt i skuld gö
djent evör dåmmön börtwi ”Stakkmorsåje”. O figd för mi gowilli tast i add
kämi uppo alva spåndje, men do wart o
sö räskliga redd dö o såg wattn, ö ärd
ur e fössöd, sö o bird o streta. O wild
bara upp åva imsum sajdum.
I aldi tug inwi ålsn, ö se röft i öllt i
wörköd fär i såg jen kall börtwi såje. Ån
kånt ö gnodda, ö se fick ån tag i djeti
ö bar nå uppo armumå evör kwennsajdun. I wa sö redd sö i wa wel gråtfärdun, men i fortsettöd.
Djeti wa redd o ö, ö flemtöd ö bird o ö
wild stånå sö fort o inntä. Men tä slut
kåm wi för uppi ”Liljeolms” . Ö dö dedå
bukkbestir wa åvklåråd skuld wi emåt
jessn. Men do birdöst elend uppo allvar.
Djette wild int gö åv flekld I stretöd ä
dro, ö millumå lukköst i mi nå, ö lattöd
nå jåtå nö löv ö nö gras ettör dajtskåntem. Men sö snart i tog i tug lita strajdöra, ö wi skuldunt gö, sö stellt o ölla
fira fota nidi wejön ö bara bräktä. Tä
slut wart i arg ö bröt mi jenå wiu ö
tjerd o nå mi.

_____________

Ett barndom sm inne . . .

J e tt barndom sm innä . . .

fotterna i marken och bara bräkte. Till
sist blev jag så arg, att jag bröt en vid ja
och manade på geten med den.

Nu war e naturlivis ingo ellör råd eld
tä gö runt evör ” Skånsn” . E djikk sö
sjalda. Enn lagd o si wel nidi wejön, ö
i bö slo ö dro sö i tenkt o skuld kwevas.
Wäst ware dö wi skuldum evör brunå
nidwi ”Örbru”, men isso brunå wa do
bred, sö djetspektaköl bellt don dra nidi
wöss. I tenktä fär mi sjöv, att ädd i af t
jen knåjv ädd i nug retji, ån i nå, fär så
evörgevin add i wurti.

Nu var det naturligtvis ingen annan
utväg än att gå runt, över Skansen. Det
gick mycket sakta. Ibland lade hon sig
ner i vägen, och jag både slog och drog,
så jag trodde att geten skulle kvävas.
Värst var det, när vi skulle över en bro
igen, Orebron således, men den här bron
var så bred, att getspektaklet skulle inte
kunna dra ner oss. Jag tänkte för mig
själv, att hade jag haft en kniv; hade
jag nog stuckit den i henne. Så övergiven
kände jag mig. Svetten rann av både
mig och geten. Juvret hade blivit fullt
av grus och smuts från vägen.
Vi hade hållit på och färdats många
timmar3 när vi äntligen kom fram till
Unåbron, men kunde då inte få geten
ur fläcken. Så jag band henne vid en
stor björk bredvid bron. Men som tur
var kom just då ”Ström - Hans” från
” Storströmgården” cyklandes. När han
såg, hur det var, tyckte han så synd om
mig, att han var snäll nog att vända om.
Han hämtade min morfar, som kom med
häst och kärra, ocL fick både geten och
mig upp i den. Så fick vi skjuts den sista
biten.
Men då talade jag om för dem hem
ma, att de aldrig skulle tro, att de kun
de få mig att gå ensam med geten, när
det blev tid att gå till bocken igen.
Vi hade getter en tre, fyra år till. Men
då mormor dog, år 1926, slaktade mor
dem. Hon ville bara ha korna kvar.
Men det blev så tomt ocL tyst inne i
lill-ladugården, när getterna var borta.
Det tyckte alla.
Anny Nyberg
Teckning: Atle Lenner

Svettn ån lap åv bö mi ö cljetn, ö jor
add wurti fullt i grus ö dindjo åv wejem.
Wi addum öldi o ö färdats mikkla
tåjmå dö wi entligön kåmum börta
”Unbru”, men do wörköd int i fo djete
åv flekk, sö i bird o ö bind nå wi jenå
stura bjärk brewi brunå. Men söm tur
wa kåm just do ”Strem-Åns” fro ”SturStremå” uppi Ånsjö sikklöndös. Dö ån såg
ur e wa, tikkt ån att i wa sö wisäl, >ö
ån wa snell ö wendöd um, ö for em ettör
men mofa. Se kåm ån mi estem ö mukulådun, ö to bö djete ö mi uppi. Ö se
fing wi stjuss senöst bitn.
Men do sad i a dem emå, att dem
skuld do aldri tro tro att dem skuld fo
mi tä gö sjöv mi jena djet börta buttjem ettör dedå.
Wi addum för djeter tri3 fira år til.
Men dö momo do uppo — 36 sö slakktöcl munnå dem, fär o wild bara a tjinär. Men e wart sö tomt ö dövli ini lillfjose ettör djetumå, tikkt wi öllörijop.

O rsa
Lastbilcentral
u tfö r alla slags tra n sp o rte r
Tel. 404 30, 404 31
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I SIMBASSÄNGENavk4K
,å
rinlm
En dag var Veronica och jag och
simmade i Mora simbassäng. Först när
vi gick i vattnet tyckte jag, att det var
kallt. Så småningom tyckte jag, att det
blev varmare i vattnet och kallare ovan
för. Veronica och jag simmade i kapp,
och Veronica vann. Det var ungefär
trettio personer där. Vi gick och tittade
på de andra, som hoppade. Därefter gick
vi i vattnet igen, men vi simmade inte
ikapp något mera denna dag. Vi brå
kade med varann i stället.
Efter en stund gick vi till lilla bas
sängen, och tittade på småbarnen. De
var i åldern fyra till åtta år, tror jag.
Sent omsider lämnade vi simhallen
och klädde på oss. Jag köpte godis och
milkshake. Därefter åkte vi hem till
Skattungbyn.
Karin Kallman,
åk 4
VÅRDIKT avk1L
li,å
enM
Ängen lyser av tussilago, blåsippa,
krokus och till sist snödroppar.
Jag önskar jag hade alla blommor i
hela världen.
Videkissar kallar jag kissekatter.
Lena Melin,
åk 1
PRAO-DAGEN k5T
etrn,vå
asP
hom
Tisdagen 30/3 var jag på PRAO på
Mora Glasmästeri. Jag och Bosse och
Pelle var till Malung och bytte rutor
på Centralskolan. Jobbet är tungt och
smutsigt.
Hur går det till när man byter rutor?
Det första man tar bort är listerna. Sen
tar vi bort rutorna.
Jobbet börjar kl 7.00 och slutar kl
16.15.
Thomas Pettersson,
åk 5

När det gäller HERR- och BARNKLÄDER, gör som så
många andra - gå till affärerna med

Urval ■ Kvalité ■ Service

ft&UjLuuts
S. D avidsson — HERR 400 05, BARN 402 19
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En som m arvecka . .. Forts. fr. sid. 9

BIBIs
LAMPSHOP
Gågatan, MORA
Tel. 136 06

Allt i lampskärmsmaterial

O rsa Trafikskola
—

•

Inge Nyman

—

Tel. 406 85, ORSA
Teori tisdagar kl 19
Kyrkogatan 21

Toyota
Alfa-Romeo
BMW
Jeep

tarna gick ock betade i om nätterna.
Eftersom hagen var stor, så fick de gå
och leta efter hästarna. När de hade hit
tat dem gick de tillbaka till stallet och
ställde in dem i deras boxar/spiltor. Se
dan fick de rykta till första ridningslektionen. Grupperna var indelade i 4
olika grupper. Grupp 132,3 och 4. Karin
Grupp 1 och 3 skulle rida först. Deras
grupp skulle ha lektionsridning i paddocken. Medan de andra skulle rida ut
på ängarna. Kosack var verkligen en
toppenLäst att rida. Han lydde alla
hjälper hon gav honom. Anneli hade
kommit i grupp nummer 4, så hon red
timmen efter henne. Efter det att alla
hade ridit en timme så var det lunch.
Lunchen bestod av gröt och' mackor.
Klockan 13.00 samlades alla utanför
stallet, för de skulle ha en teorilektion.
Då fick de lära sig hur man sadlade,
tränsade och ryktade en häst, eftersom
en del i grupp 1 var nybörjare. Teori-

Alltid bra, begagnade
bilar i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 420 15

Välkommen till Er

närbutik!
Fri hemkörning!

Mässbackens
Handel
Tel. 500 42

Kåhléns Elektriska AB

lektionen varade i bara en halvtimme.
Dagarna gick i ungefär samma stil
ända fram till torsdag, då hände det!
Karin hade vaknat tidigare än vanligt
och hade bestämt sig för att gå ner till
hästarna. Hon tittade efter Kosack. Där
stod han och betade fridfullt tillsammans
med de andra hästarna. Men var fanns
Amigo?! Därborta låg det visst någon i
gräset. Hon sprang dit. Amigo låg med
vetslös i gräset.
Med tårar i ögonen sprang hon iväg
till Pernilla och väckte Lenne. Hon kläd
de sig i en hast och rusade tillsam
mans med Karin bort till hagen. Amigo
hade ett stort blödande sår på halsen
och han hade stukat det högra frambenet.
— Kan du springa iväg och hämta förbandslådan i stallet och säga åt Katarina
att komma hit?, frågade Pernilla.
—Javisst, svarade Karin. Med andan i
halsen sprang hon in i stallet och fick
tag på förbandslådan och sprang sedan
iväg till K atarina och berättade, vad
som hade Länt. K atarina ringde till
veterinären och bad honom att komma.
Hon sa åt Karin, att tala om för alla
andra att ridningen blev uppskjuten och
berättade för Anneli, vad som hänt.
Kl 7.30 kom veterinären. Han skulle
ta honom till djursjukhuset och om c:a
1 vecka så skulle han vara bra igen.
Anneli började att gråta, för hon ville
inte ha någon annan häst än Amigo.
Men eftersom hon skulle vara där nästa
vecka, så lovade Pernilla att hon skulle
få Amigo då. Då sken hon genast upp
igen. På lördag, då det var sista dagen,
var det tävlingar och då vann Anneli
tävlingen . Karin kom på fjärde plats.
Seda var det dags för Karin att åka
hem. Hon grät en skvätt^ när hon skulle
ta adjö av Kosack. Men nästa år skulle
hon komma tillbaka, det var hon säker
på. SLUT

Trunnavägen 4 ■ Tel. 410 37, 401 92

Ingrid Halvarsson,
åk 6

U tfö r alla slags

Installationsarbeten, Elvärme
Grävningsarbeten (Traktorgrävare)

Mors Dags-blommor
från Levenius

ir

G ynna
S k o ltid n in g en s
a n n o n s ö re r!

Hans Peterson
P e u g e o t samt beg. bilar i

interflora

P elargonier och M o rs -D a g s -ro s o r från egna odlingar, även
blom m ande vårpensé. Blom m ografera i god tid!

12

^

i skilda m odeller och p ris

lägen.
Älvgatan 62

M O R A , tel. 100 00
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Begravningsbyrån
i Orsa
L e v e n iu s
B lo m m o r

ombesörjer allt inom branschen
Tel. affären 400 92, bost. 413 21

Orsa Ram &
Glasmästeri
Järnvägsgatan 23, O rsa

Skattungbyn 5-6.

Tel. 425 74 ankn. bost.

Främre raden: Thomas Gillgren, Mats Öberg, Joakim Nordin, Stefan Olsson,
Hans Pettersson.
Bakre raden: Åsa Bodin, Cristina Larsson, Anneli Borg, Susanne Dahl, Ca
milla Kusen, Jörgen Olsson, Pär Jonsson, Per Skoog, Anders Grop, Gunnar
Håll, Tomas Enochsson, Hans-Erik Jonsson, Tord Nilsson. Frånvarande: Anna
Storin. Lärare: Erik Ullström. Foto: Olle Berglund.

Allt inom
glas och ram

Telefon 402 08

Villa- och
husägare!
Badrum, golv och parkett
Plast, kork och linoleum,
läggning och slipning.
Heltäckande: Forshaga,
Tarkett. Även avpassade.

Nääs

M åleri

golvavd.
M O R A , F ridhem sgatan 3
Tel. 0 2 5 0 /1 3 6 62
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Välj kvalité
när Du k ö p e r hem slöjd och
presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, tel. 413 32

Runes Kiosk
& Grillbar
Järnvägsgatan 27, Orsa
Tel. 422 06

Vardagar
husmanskost

valmet602T
med turbo.

Stark.seg.snål!

Extremt segdragande. Bränslesnål.
Lättservad. Komforthytt med sits
som kan lutas och vridas. Synkroni
serad växellåda. Motoreffekt 63 hk
DIN.

C *V

*

14

Tel. 0 2 5 0 -4 2 0 97

flR.QA

v

S ko lliv i USA

Forts, från sid. 8.

och orkester måste gå på och sedan
recensera fyra konserter per år och ämne.
Min första konsert var något helflott,
en Mozart-kväll med violinisten Zukerman som dirigent och solist på samma
gång. Något så fint i musikväg får jag
kanske aldrig mer uppleva.
Teckning, som är det sista ämnet för
dagen, gillar jag även här, fast jag inte
tycker att teckningsläraren är lika m ång.
sidig som Vaino därhemma.
De har temaveckor på skolan ibland.
I början av höstterminen hade vi en
vecka som kallades ”Homecoming week”
med olika jippon varje dag. Alla förstår
väl vad ” T-shirtdagen” gick u t på.
På ”Womens day” (kvinnornas dag)
fick tjejerna inte tala med killarna på
hela dagen. På ”Nerd day” skulle alla
klä sig så dumt som möjligt, och till
”Twin day” gällde det att hitta en kom
pis, som ville klä ut sig till ens tvilling.
Undrar just om svenska elever skulle
ställa upp på det här! Här verkar de
flesta tycka att det är kul.
En kväll var det stor fest för ”homecoming-folket”, d.v.s. gamla elever, som
kom tillbaka för att träffa oss nya och
sina gamla lärare. Också föräldrarna var
inbjudna och kom mangrant. Gym
nastiksalen var smockfull med folk, som
ville vara med och se kröningen av sko
lans nya ”King” och ”Queen”, som
eleverna fått rösta fram bland populära
kandidater. Efter kröningen följde ett
program, som juniorerna ansvarade för.
Då spelade eleverna bl.a. en teaterpjäs,
helt proffsigt. Jag var otroligt imponerad
och jämförde med Orsaskolans julpro
gram, som inte precis är av lika hög
standard. Men så har jag märkt, att
amerikanska ungdomar uppträder myc
ket mer ogenerat än vi svenskar oftast
gör. Det händer rätt ofta, att elever
ställer sig upp och helt naturligt berät
tar om personliga upplevelser i samband
med skolans samlingsstunder, och det in
för tusen jämnåriga. Det är skönt, tyc
ker jag.
Jag har inte berättat ett dugg om
sporten, som är en så viktig del av livet
på en amerikansk skola. M.A Lar ett
världsbra ”soccerteam” (fotbollslag), och
när de spelar sina matcher, är det mas
sor av folk som tittar på. Om man skul
le missa en match, låter det dan efter
som om man gått miste om en jättebra
film på Röda Kvarn i Orsa eller så. Mi
na kompisar förstår sig inte riktigt på
mig, som är så likgiltig och stannar
hemma även från den viktigaste match.
Men jag tycker faktiskt inte det är roligt
alls att se en massa hjälmförsedda kil
lar med ”skyddsnät” för ansiktet, som

OM UNDULATER avk1M
ro,å
delinH
Undulater äter frön. Undulater har
olika färger. De bor i bur.
Min undulat heter Emil. Han säger:
”God dag, Emil.” Och man kan pussa
honom ibland. Han är jättegullig.
Madeleine Herko,
åk 1
VÅREN k2L
vnlöf,å
arsK
Bäcken brusar. Snön smälter. Det är
härligt, att våren är här.
Nu kommer björnarna ur idet. Or
marna kommer fram u r jorden. Blom
morna växer.
Lars Kvarnlöf,
åk 2
I SKOGEN L
ukasÅ
6enld,vå
Den här dan, som jag berättar om,
var i vintras då jag hade arbetsdag. Då
fick jag följa med Lage Turesson till
Besparingen. Jag fick gå upp klockan
sex på morgonen. Sen åkte jag dit upp.
När vi åkte upp, var det den dagen
som det var så halt. Senare på dagen
var vi framme, där vi skulle arbeta. He
la dagen var rolig.
Lukas Åsenlund,
åk 6
MARIA FICK EN LILLEBROR avk2A
,å
ordw
neliN
Det var fredag. Jag kom hem från
skolan, pappa var ej hemma. Jag började
leta i hela huset. Men ingen var hemma.
Till slut hittade jag en lapp där det
stod: till Maria. Jag har åkt till mamma
på BB jag kommer hem ikväll. Telefon
till BB. 11233. Det blev kväll. ” Maria
är du hemma?” Det är pappa. Hej.
Hej. Du har fått en lillebror.
Hurra! Hurra!
Anneli Nordwall,
åk 2

ideligen krockar med varandra för att
att till slut kräla omkring i leran som
ett nystan metmaskar i komposthögen
därhemma.
Något som förekommer på alla mat
cher är ”cl.eering”. Det är en massa,
förmodligen specialbegåvade, flickor, som
Lar till uppgift att leda hejarklackarna.
De står framför publiken och hojtar,
hoppar och tar väl inövade steg och
slår då och då volter för att riktigt
egga upp publiken. I Orsa skulle de väl
ha varit klädda i vinrött, kan jag tro.
Här Lar de rödvita jumprar, kjolar och
strumpor, skolans färger. De har sam
ma korta kjolar även vintertid, då soc
cer byts mot hockey. Lite kallt blir det
nog, men vad gör man inte för sin skola!
Erika Ohlsén
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Den bortglöm da . . ,

Forts, från sid. 4

”Nää — jesses, det var stor skillnad
på agentberättelserna och verkligheten.”
Så lyder rubriken i "Norrbotten” till ka
pitlet om utvandringen till Brasilien 1909
— 1913. Ur inledningen, skriven av CarlUno Hanno, har vi hämtat några uppgif
ter, som kan belysa sammanhanget i ett
större perspektiv.
Angående antalet emigranter, av vilka
flertalet, kom från Kiruna, får vi veta,
att det enligt en källa uppskattas till ca
700 personer, enligt en annan till 1600
personer. De osäkra uppgifterna hänger
samman med att många aldrig begärde
något flyttningsbetyg som avsåg utvand
ring.
Man kan undra varför den brasilians
ka regeringen var så angelägen att locka
främlingar dit. Om detta skriver H anno:
” 1 landet rådde stor brist på arbetskraft,
inte minst därför att slaveriet upphävts
1888. Lösningen blev därför att importe
ra gifta jordbruksarbetare med stora
barnskaror.”
Att dödlighetn var stor bland emigran
terna framgår av följande: ”Enligt en
rapport till svenska beskickningen i Buenos Aires från en svensk kolonist i Guarany avled 1/5 av de vuxna och 1/3
av barnen! Under Brasilienvistelsen ha
de 25 barn fötts. Av dessa hade 12 av
lidit. I gruppen 0— 15 år hade bland
de återinvandrade familjerna 25 avlidit
före hemresan. I en familj bestående av
12 personer hade efter ett halvår 9 med
lemmar avlidit.”
Är inte detta siffror, som talar sitt
tydliga språk om elände och tragik!
Som läsaren kanske erinrar sig, berät
tade Olga om att fadern var med som
undertecknare av ett brev till Sverige
med bön om hjälp. Om detta skriver
Hanno: ”Den 1 januari 1912 samman
trädde ett fyrtiotal representanter för
de närmare 200 svenskar som bodde i
Colonia Guarany, där de sammanfatta
de en skrivelse till statsminister Karl
Staaf. I brevet anhöll de om hjälp för
att kunna resa tillbaka till Sverige, se
dan de 'genom fagra löften och falska
förespeglingar blivit narrade att resa dit’.
Den svenska ministerpresidenten i Buenos Aires i Argentina bemyndigades att
på statens bekostnad hemförskaffa så
dana som ej kunde försörja sig i landet,
varför handelsattachén Axel Paulin sän
des till Rio Grande do Sul för att under
söka förhållandena bland dem som var
i största behov av repatriering.” Där
är ”den mystiske främlingen” igen, han
som utklädd till luffare besökte familjen
Hansson i Guarnay.
Avslutningsvis sammanfattar Hanno
sitt avsnitt så här: ”Den stora dödlighe

ten, nöden samt den omfattande återinvandringen leder till slutsatsen, att
emigrationen från Malmfälten till Bra
silien varit ett totalt misslyckande, som
för de flesta inblandade blev en stor
tragedi. Efter repatreringen stannade en
liten del kvar i Brasilien eller tog sig
över Uruguayfloden till Missiones i Ar
gentina, där deras avkomlingar funnit
en fristad.”
Olga hade brevledes kontakt med si
na vänner ”gammelsvenskarna” i Gua
rany under flera år. Breven därifrån,
som hon ännu har i behåll, begripligt
nog skrivna på en ganska knagglig svens
ka. Av dem kan man märka, att utvand
rarna gärna ville upprätthålla kontak
ten med sitt forna fosterland. Gamla
svenska tidningar stod t. ex högt på de
ras önskelista.
Brevväxlingen upphörde i samband
med att andra världskriget bröt ut, och
sedan dess har Olga inte haft någon kon
takt med utvandrarlandet.
Nog vore det väl intressant att få veta
hur svenskättlingarna i Brasilien och Ar
gentina har det i denna dag. H ar de
nya generationerna kanske naturaliserats
i det nya landet? Därom vet vi inget,
och det är strängt taget en annan his
toria.
Pelie Jakobsson

fackmannen
-innan något
händer

1 wesströmsws
Orsa, tel. 0250/409 25 växel

QD cFCARLSson AB
ORSA • Tel 401 88, 41 9 11
u tfö r

Omslagspojkarna
i förra numret är nu identifierade. Vi
frågade ju om någon av våra läsare kän
de igen de unga skidåkarna från seklets
början — och vi fick napp. Den första
som hörde av sig var en syster till poj
karna, Karin Brus. Hon gav oss både
namn och födelseår. Vidare kände Stig
i Hansjö igen sin pappa Wilhelm och
Margot Lans i Sandhed sin pappa Erik.
Här är namnen: Pojken till vänster
är Nissa Wilhelm Persson, född 1895,
och den andre är hans bror Nissa Erik,
Persson, född 1892. De var söner till
nämndemannen Nissa Per Persson i
Hansjö.
Bildarkivets föreståndare Erik Borgert
och vi på redaktionen tackar för upp
lysningarna!

s m id e
svetsnin g
re p a ra tio n e r

Beckmans Tryckeri AB
Tel 402 47

För

industri, b yg g e

o ch jo rd b ru k

DalaKalk i Orsa AB
Tel 502 00

G U M M Iverkstad

VIDEN A
idh,vå
k4naL
Viden vaggar i vind,
videträden vid en grind.
Vårens första vide är så luden3
den är så len mot huden.
Snart så kommer flera stycken,
av vårens fina smycken.

Bilringar
Vulk
Balansering

Anna Lindh,
åk 4

Tel 403 55

Orsa
Ringcentral
BROR EHRLIN
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Orsa skolors
Idrottsförening
Stackmora 5-6
Främre raden:
Eva-Lena Lassar, Eva-Lena
Burman, Katarina Back, Peter
Cederholm.
Andra raden:
Ola Klarkvist, Jörgen Nilsson,
Anders Hedberg, Patric Ädel.
Tredje raden:
Stefan Back, Kalle Löhf, Ted
Zarmén, Magnus Gölén.
Fjärde raden:
Kristina Eld, Eva Falk, Ola
Johansson, Jonas Eriksson.
Femte raden:
Stefan Emilsson, Kjell Teg
myr, Anders Trogen.

VÅRDIKT avk1StinO
hlsé,å
Våren är fin
som det finaste lin.
Nu jag plockar blommor på äng.
Syster min sover i sin säng.
Nu jag suddar med mitt sudde.
Hunden vår kallas för Ludde.
Nu jag tittar på min bänk,
Sonja lyfter på vår skänk.
Nu börjar blommor komma fram.
Nu bräker ett litet, litet lamm.
Nu säger jag godnatt
i vårt svarta Kattegatt.
Stina Ohlsén,
åk 1
HISTORIA k5P
eralin,vå
I går såg jag en hund med fem ben.
— va, fem ben.
Vai hade han det femte clå?
— I munnen.
Per Pallin,
åk 5

fp ip ,
gg?*»

Verksamhetsberättelsen för 1981 vitt
nar om en livlig aktivitet på olika sports
liga områden. Förutom de traditionella
skolmästerskapen i skidåkning, friidrott
och simning anordnades också en ”K nat
tekamp” i orientering, där honungsbnrkar i mängd utgjorde priser, som
lottades ut. Den tävlingen anordnades i
samverkan med Orsa IF och Svenska
Orienteringsförbundet.

På högstadiet har OSIF deltagit — och
deltar — i sex turneringar, tre för flickor
Lärare: Kjell Enmalm.
och tre för pojkar. Flickornas fotbollslag
åkte tyvärr ut redan i första omgången
Foto: Olle Berglund.
mot Strandens skola, medan handbolls
laget klarade sig ända till semifinal., där
man förlorade knappt till slutsegrarna
PRAODAGEN k5T
ag,vå
orbjönL
Lima. V åra duktiga basket-tjejer har
I går var hela klassen ute på praktisk .
vunnit DM och går nu vidare till SMarbetslivsorientering, PRAO.
tävlingar!
Jag och min klasskamrat Mattias pryPojkarna hade, när årsmötet hölls,
ade i kyrkan som vaktmästare. Hand
endast slutfört en turnering, nämligen
ledaren Leter Tore Rehn.
handboll, där de blev utslagna mot
Det första vi fick göra, var att städa
Maserskolan. Fotbollsturneringen hade
golvet i kyrkan. När det var klart, fick
nått fram till kvartsfinal, där Orsa ska
vi rast.
möta Strandens skola. Till kvartsfinal
När rasten var slut, fick vi åka cykel
hade också ishockeyturneringen kommit,
till stora kyrkogården och gräva bort
och där väntade Rättviksskolan på ett
snö till en begravning. Sen la vi på en
möte.
varmare, som tinade bort tjälen3 så att
det blir lättare att göra ordning själ
Utförsåkningen var också på tapeten
vaste graven
vid årsmötet. Intresset är ju stort bland
Efter det gick vi opp i kyrktornet och
ungdomarna, men hittills har det inte
såg på utsikten och bytte lampor. Lite
förekommit alpint på föreningens pro
senare gick vi till församlingshemmet
gram. Årsmötet bestämde inget defini
och drack saft. Sen fick vi sluta. Men
tivt denna gång, men nog lutar det åt
innan vi gick hem, fick jag och Mattias
alpina tävlingar i någon form i fram
en bok om Orsa kyrka. Boken blir värde
tiden. Däremot beslöt man fortsätta täv
full om några år.
landet i de gamla hjulspåren under det
kommande
året.
Torbjörn Laggar,
åk 5
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U pplaga 1.700 ex.

har haft årsmöte. Till ordförande om
valdes Karin Limby. Övriga i styrelsen
blev Allan Berglund, Janne Broberg,.
Gunnar Andersson samt elevrepresen
tanterna Kristina Roos och Roger Berg.
Till tävlingsledare omvaldes Christina
Bengtsson med Anne-Christine Arvids
son som suppleant.

Beckmans Tryckeri H B , Orsa, 1982

P.J.
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