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ORSA SKOLTIDNING

En lärares dagbok VI av Anders Andersson
Det våras i Åberga by, där den 25-årige skolläraren Anders Andersson har 
sitt arbete. Aret är 1890. Om en eldsvåda i Kallmora, provpredikan i Orsa 
kyrka och examensbekymmer i de små byskolorna handlar detta avsnitt ur 
hans dagbok.

APRIL 1890.
7. Påsken är nu så gott som över. Det 

har på det hela taget varit långsamt. I 
lördags var jag till prästen och fick för
teckning på skolpliktiga barn. Jag gick 
med detsamma ty det kom in två par 
som nog skulle sammanlänkas, ty präs
ten hade kappa på sig.

Igår på morgonen var det eldsvåda i 
Kallmora hos en Ors- eller Gubb Erik. 
Nästan alla hus brunno ned. Kreaturen 
blevo innebrända. Svinet hade kommit 
ut men gav sig frivilligt in i lågorna 
igen. När jag kom dit var det ej stort 
kvar, ty jag fick ej veta om händelsen 
förrän Bågg mor kom med mjölken. På 
omkring 2 eller 3 timmar hade 8 större 
eller mindre hus blivit jämnade med 
marken. Elden satt dock kvar i brän
derna och jag fick därför under en tim
mes tid stå i kedja samt från en bäck 
överföra vatten till olycksplatsen. Det 
kändes i armen i dag. Dessutom har jag 
några mindre blåsor i handen ty somli
ga av handtagen i hinkarna voro rostiga 
och söndriga.

17. De börja återigen ivra för att fjär
de provpredikant skall begäras. Bälter 
Anders har talat med domaren så att 
han vet hur det skall gå till. Lärarinnan 
har börjat på med ett försök att få mig 
till blåbandist. Hon är emellertid ej 
själv ännu. Han har hållit på att hon 
skulle bli i Kallmora och Skattungbyn. 
Hon påstår också att hon har särskild 
anledning för broderns skull. Tror icke 
att det är så farligt. Jag själv har sagt 
ifrån så tydligt som möjligt.
20. Var till kyrkan. Andra provpredi
kant. Tror han hette Norman. Den här 
gången var det folk i mängd. Det var en 
silverhårig gubbe. Hans predikan var 
nog icke något utomordentligt men icke 
så illa heller. Jag skrev den.

Jag skulle träffa pastorn och få peng
ar men han var hos Abenius och åt mid
dag så att det fick vara. Följde sen en 
hel hop ungdom här från byn till Mic- 
kelvål på hemvägen.

27. Hu, vad det gloppar och slaskar, 
och jag är utan bröd. Masser Per kom i 
kvälls och frågade om han kunde få slu
ta nu. Nej, sade jag.

29. Jag var till kyrkan igår. Tredje 
provpredikant. Var betydligt yngre än 
den andra. Av hans predikan hörde jag 
just ingenting från den plats där jag 
satt. Kyrkan var full av människor. På 
morgonen var jag till Olsson och fick 
pängar. Därjämte en orsa-gjord passa
re. Gick ensam hem så när som från 
Mickelvål där jag kom tillsammans 
med två gamla gubbar härifrån byn. På 
aftonen gick jag till småskolans lokal.

MAJ 1890.
4. Till kyrkan. Man begärde fjärde 

provpredikant, men utan resultat. En
dast något över 200 röstade, då de röst
berättigades antal var närmare 1300. 
Jag talade därefter i kyrkan med Olsson 
om examen, men fick icke vet när den 
kunde förrättas. Kl. blev bortåt 6 innan 
vi begåvo oss hem. Det var även flera 
” gutter” här från byn. Wax hade tagit 
fiol med sig och spelade nu under hela 
vägen.

10. Igår fick jag ett telefonmeddelan
de att Eriksson i Mickelvål skulle ha 
examen idag och att jag skulle hålla 
den. Sen på kvällen erhöll jag också 
brev om samma sak skickat med läsbar
nen. Läraren i Mickelvål hade för länge 
sen begärt att få sluta före den rätta ti
den, men det hade blivit nekat. Sist ha
de pastorn sagt att han själv skulle in
finna sig och tala med honom om han 
skulle kunna fästa något avseende vid 
hans begäran. Han hade emellertid bli
vit hemma. Men nu sände pastorn utan 
vidare ett sådant meddelande och med
givande. Eriksson kom till mig idag på 
morgonen. Han visste icke om det nu 
kunde gå an att hålla någon examen. 
Barnen hade ej skrivit några provsidor. 
Och dessutom hade han sagt att de 
skulle vara hemma idag. Han ville att vi

skulle uppskjuta med den till kl. 3. Han 
skrev ett brev till Mickelvål om saken 
och sände till sitt hem. Vid 3-tiden an
lände jag och möttes av läraren på trap
pan. Björk Hans kom också med det
samma. Vi togo litet av varje. Innanläs
ningen gick ganska bra. Det var flera 
som läste med god betoning. De sjöngo 
några sånger. Flera hade vackra och go
da röster och voro icke heller rädda för 
att sjunga ut. I kristendom gick det 
skönbarligen icke så bra men det berod
de synbarligen på, att han uppehöll sig 
vid några oviktiga frågor, som de ej 
riktigt begrepo. Till folkskolan uppflyt
tades 4 stycken, 3 flickor och 1 gosse. 
Jag höll på slutet ett litet tal till barnen, 
men jag måtte ha sagt en rad dumheter 
och otydliga saker i detsamma. Så snart 
det var överstökat skyndade sig skol- 
rådsledamoten, som tycktes vara något 
orolig under examens lopp och troligen 
måst lämna något angeläget göromål, 
att taga avsked. Läraren gick till sitt 
och jag hade således hans sällskap.

16. I förrgår kväll kom Uhlin hit. 
Jansson höll föredrag har, men vi gingo 
ut och examinerade några blommor. 
Uhlin sökte efter Björk Hans och vi 
gingo därför mellan hans gårdar i 
Åberga och Mickelvål. Sent omsider 
kom han tillbaka till den sistnämnde. 
Vi följde alltså in och stannade kvar till 
över kl 10.

Välsorterad
närhetsbutik

Stackmora Handel
Tel. 403 22

O rs a
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31
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20. Examen i min skola är över. Jag 
känner mig icke riktigt glad. Icke med 
anledning av examens gång, ty den har 
gått ungefär som jag förutsett. Pas
torns omdöme var ungefär detta: De 
svar som avgivits hade varit tillfreds
ställande i allmänhet. Ville dock icke 
förneka eller fördölja att kunskapen i 
vissa ämnen var mycket svävande, t ex i 
katekes och biblisk historia. Han höll 
därefter en ganska lång föreläsning hu
ru viktigt det var att inlära sig dessa sa
ker väl, även om man icke förstod dem. 
Det är en sanning och jag har märkt det 
också vid repetitionerna, att ett stort 
flertal av barnen icke kunnat katekes
styckena och icke heller kunnat göra re
da för innehållet. Första gången vi ha 
läst dem ha de dock lärt dem utantill. 
Men de svårigheter som möta i detta 
ämne för små barn äro så stora, så det 
kan sätta en människa i förtvivlan. I de 
övriga ämnena gick det, om jag kan fäl
la ett giltigt omdöme, så pass som det 
brukar gå vid sådana tillfällen. Vad är 
det då som gör mig smått förargad? Jag 
tror att jag märker ovilja och dryghet 
hos pastorn. Han dröjde även nu till 
bortåt halv tolv. Han har ej tagit be- 
tygsblanketter. Det är då i alla händel
ser glömska, som han säger. Med avse
ende på avgångsbetyg som givits är jag 
icke heller så tillfredsställd. Det lät i 
början som ingen skulle få sluta, som ej 
gått tre år. Emellertid skulle de få stan
na inne eller kvar de som ville tills han 
hållit examen i småskolan. Diffner an
märkte då att det väl vore bäst att göra 
från sig folkskolbarnen först, när 
många bodde långt härifrån och ej tagit 
mat med sig. Pastorn fann det så gott 
att genast bestämma. Resultatet blev att 
Kallholingane skulle få stanna kvar 
även i höst därför att de varit hemma i 
10 dagar utan lov. Alla de andra över- 
klassarna finge avgångsbetyg så nu blir 
det fint folk i höst. Jag befarar att nästa 
år ej ska bli så bra att hålla som detta

Se livet med nya 
ögon

— med glasögon från

Olle Gustafsson
Kyrkogatan 10, ORSA, Tel 400 90 

Av socialstyrelsen leg. optiker

Efter examens slut tog Bränd Jonas 
farväl och passade därvid på och säga 
något som han hade på hjärtat. Han 
förmodade att det vore stridigt nog att 
hålla skola nu, ty ondskan hade tagit 
sådan övermakt att barnen voro mycket 
djärvare än för 20 år tillbaka. Jag an
märkte att det icke vore något att bekla
ga om de hade mod och djärvhet, så 
vida deras vilja vore vänd till det goda. 
Jag önskade ingenting mindre än att bli 
sedd med fruktan av barnen. Han hade 
dock hört att det var några som uppfört 
sig så mot läraren, att det icke gått an 
för 20 år sen, och trodde nog att det 
skulle vara bättre om det vore litet så
dan fruktan. Jag måste fråga om det 
vore på något särskilt han tänkte. Nej, 
för all del och det berodde nog mycket 
på föräldrane. Om icke de voro eniga 
med skolan så ginge det sönder, Ja, rätt 
så.

Av allt detta vill synas att man tycker 
det är farligt därför att icke barnen 
känna hjärtat i nackgropen vid åsyn av 
läraren. Jag har sett att det är några 
bland barnen, som kanske visat sig allt
för hänsynslösa. Det har dock icke hos 
någon stuckit fram uppenbar ondska. 
Många som voro råa i början ha blivit 
mycket bättre. De som jag tycker det är 
sämst med är de där som blivit så 
strängt behandlade i hemmet.

*
Därmed börjar Anders’ sommarlov, 

det som skulle hans livs sista. Det drö
jer en hel månad innan han plockar 
fram sin dagbok och skriver: ”Mina 
dagar här hemma (i Boda) ha varit så 
präglade av lantlig frid och enformig
het att ingenting varit att skriva om. ”

Känsla
förjramtiden

ORSA 0250-430 50

Var annars?
ORSA, ÖPPET TILL KL 22.00

Omboäeii
Frelins gränd 23 (gågatan) •  ORSA • Tel 40112

LEKSAKER -  KONFEKTYR
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Amerikan på besök i Orsa 1871 av Paul du Chaillu
Turister och andra resenärer var lätt 
räknade i vår bygd förr i tiden. Men de 
få som besökte våra förfäder kom att 
tillföra eftervärlden mycken kunskap 
om bygd och folk genom sina reseskild
ringar.

De mest kända färdemännen under 
1700-talet var Linné och Hülpers, vil
kas reseberättelser blev livligt uppskat
tade och värdefulla. I början av 1800- 
talet färdades den finske studenten 
Gottlund i våra finnmarker. Hans fest
liga ” Dagbok öfver dess Resor på Finn-

*

ORSA KYRKOBY
Omkring 3 kilometer från Holn ligger 
Orsa kyrkoby, hvilken är särdeles ful. 
Den utgöres af 60 till 70 gårdar eller 
hus, som ligga tätt bredvid hvarandra 
utan några åkrar mellan sig, och gator
na äro ytterst smala. Om sommaren dit- 
lockas till följd af fähusen stora svär
mar med flugor, som stickas så gement, 
att man icke kan sofva efter klockan tre 
på morgonen. Folket vidtager inga 
skyddsåtgärder mot dem och nät äro 
fullkomligt okända. Myggor förekom
ma äfven i stor mängd och likaledes 
fins det ymnigt med loppor, undanta
gandes vid gästgifvargården. Om en 
eldsvåda utbröte under stark blåst, 
skulle hela platsen läggas i aska. Natt
väktaren vandrar ock beständigt på ga
torna medan folket sofver och utropar 
klockslagen. Jag var alltid mycket road 
af den gamle kamraten, som till följe
slagare hade en ung, vacker flicka.

Invånare i denna by voro till följd af 
sin stora mängd långt mindre gästfria 
än i andra, och främlingen bjöds hvar- 
ken på mjölk eller mat. Gästgivfargår- 
den var vid denna tid mycket besökt, 
och många infunno sig för att skaffa 
sig nödiga förråd innan de begåfvo sig 
till sina gårdar. I byn funnos flera bo
dar, och i somliga af dessa hade man 
rättighet att sälja öl och vin. Till byn 
kommo en mängd personer för att göra 
uppköp och många af karlarne återvän
de sällan hem förr än de immundigat 
åtskilliga glas öl eller förplägat sig med 
en dryck, som kallades norskt vin och 
var förfärdigad af bär samt innehöll så 
mycket alkohol, att det blott fordrades 
helt litet af den samma för att göra en 
drucken. Enär försäljning af spritdryc
ker var förbjuden, måste vinet vara 
starkt. En dag gick, det mera bullrande 
till än vanligt kring gästgifvargården. 
Beväringsynglingarne hade återvändt 
och firade sin hemkomst genom att tap-

skogarne” kom i höstas ut i ny utgåva 
på Dalarnas Muséum. Läs den!

Ar 1871 kom så en långväga gäst, 
fransk-amerikanen Paul du Chaillu. 
Hans skildring över resan i Sverige ut
gavs i London 1881 och kom ut i svensk 
översättning samma år med titeln 
” Midnattssolens land” .

En av våra läsare, Sven-Erik Talu 
från Stackmora men boende i Märsta, 
har sänt oss en kopia ur boken, vad gäl
ler amerikanens vistelse i Orsa. Vi tac
kar och tänker då och då ta med intres-

pert dricka om med sina vänner i varor, 
som de köpt i byn, eller i bränvin, som 
de fört med sig. Beväringen är en mili- 
tärisk inrättning och utgöres af unga 
män mellan 21 och 25 års ålder, hvilka 
under de två första åren öfvas i vapnens 
bruk tre veckor om året.

ORSA KYRKA
Kyrkan ligger strax bredvid byn icke 
långt från Orsasjön och afståndet till 
den samma är ungefär 10 kilometer 
från Mora kyrka. Från den sistnämnda 
kommer man till henne genom att följa 
den pittoreska landsvägen, som går ge
nom några af de byar, vi förut nämnt. 
Hon är uppförd af sten och så väl in- 
som ut-vändigt skinande hvit. Den 
omgifvande kyrkogården är inhägnad 
med en äfvenledes hvit mur. Söndagen 
är den dag, på hvilken den resande kan 
skaffa sig den bästa föreställningen om 
dalkarlarnes utseende.

ORSADRÄGTEN
Orsadrägten är högst olika de andra 
socknarnas. Karlarnes rockar äro korta 
och bestå af hvitt, hemmaväfdt tyg.

santa avsnitt ur boken.
Paul du Chaillu var tydligen en ro

mantisk och sällskaplig människa. 
Hans skildring är på sätt och vis en 
motsats till Linnés sakliga och lite torra 
iakttagelser. Amerikanens opus är — 
på ett undantag när — en hyllning till 
Orsa, i synnerhet till människorna, de
ras skönhet, kynne och gästfrihet.

Men vi börjar med undantaget, hans 
syn på Kyrkbyn, som den tedde sig in
nan en förödande brand år 1901 lade 
det mesta i aska.

Merendels nyttjas två rockar, af hvilka 
den undre saknar ärmar för att den 
skall sitta bättre. Karlarne bruka dess
utom knäbyxor af hvitt skinn och 
mörkblå strumpor och hafva allti håret 
benadt midt i pannan. Kvinnfolkens 
lifstycken äro förfärdigade af bjärt, 
skarlakansrödt ylletyg och sakna är
mar, så att de långa, hvita lintygsär- 
marna, som räcka ända ned till handle
den, helt och hållet synas. Kjolen består 
af biåsvart, tjockt ylletyg, som ofta 
väfves så, att det beckadt, och ofvanpå 
den samma bäres ett fint, gult skinn
förkläde, som nedtill är kantadt med 
svart tyg, eller ock ett förkläde af sam
ma ämne som drägten. Strumporna äro 
hvita och förfärdigade af ullgarn, och 
merendels nyttjas egendomliga skor, 
hvilkas klackar sitta midt under sulan. 
Kvinnorna fästa upp sitt hår så stramt, 
att det under tidernas lopp blifver myc
ket tunt vid benan. Hufvudbonaden ut
göres af en färgad, städse slätstruken 
duk, på hvars knytande man nedlägger 
mycken omsorg.

Orsa kyrkby före storskiftet på 1870-talet. Nertill t v sockenstugan, vars övre 
våning användes som skollokal. Närmast t h om sockenstugan, omgärdad av sta
ket, ligger skolprästgården. Första gården t h om bygatan C. A. Barks gård, en av 
byns affärer. Ulasgärden och pilarna vid Lillån finns ännu kvar.
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Amerikan på kurs i Orsa av Pelle Jakobsson

Johnny Soling och hans elever tar en välbehövlig paus. Fr v Patrik Hellström, 
Gagnef, Thomas Lindström, Bjurholm, Lars Lundgren, Skövde, Karl Frid, 
Trönö, Tord Johansson, Upplands Väsby (skymd), Gallina Gornostajeva, Uppsala 
(bördig Sovjet), Annika Storm, Orsa, Kerstin Tysk, Mora, Jonny, Kurt Ehlert, 
Norrköping (skymd), Lena Krok, Ronneby, Görel Classon, gästlärare, Marie 
Winqvist, Orsa, Gerhard Isaksson, Göteborg (skymd), Eva Mårtensson, Deje, Lai- 
la Johansson, Uppsala, DavidLamb, USA.

Den som har sina vägar åt de nya hyres
husen på Berget kan knappast undgå 
att lägga märke till att där råder en liv
lig musikalisk aktivitet. Ungdomar med 
fiollådor kommer och går, från det inre 
av ett hyreshus hörs fiolmusik: låtar, 
klassiskt, skalövningar. Man undrar!

Jo, av det förut så folktomma hyres
huset har det blivit en musikskola av 
unikt slag, en kursgård, kallad ” Ma
lungs folkhögskolas kursgård” . Här 
studeras alltså musik, främst folkmu
sik, och kursen är pedagogiskt inriktad. 
Den administreras från Malung, där det 
finns en låtkurs. Bas för ” orsafilialen” 
är folkmusikpedagogen och spelman
nen Jonny Soling. De femton eleverna 
kommer från olika delar av landet från 
Blekinge i söder till Västerbotten i norr. 
Men en av dem är långväga ifrån. Han 
heter David Lamb och har hemadress 
Seattle, Washington State, USA.

Man undrar igen: Hur kan det kom
ma sig att en tvättäkta amerikan vill lä
ra sig låtar och annan musik på svens
ka? Nyfikenheten drev oss till ett sam
manträffande med David för ett sam
tal.

David talar bra svenska — med lätt 
brytning bara — vilket motiverar våra 
första frågor:

— Du som talar så bra svenska och 
visar ett sådant intresse har väl svenska 
rötter? Och: — Hur kom det sig att du 
hamnade i Orsa?

— Inga som helst rötter har jag i Sve
rige, tyvärr. Intresset för det här landet 
fick jag av en ren slump. Min fru och 
jag deltog 1965 i en kurs med skandina
visk folkdans därhemma, och ledaren, 
Gordon Tracie, såg till att det blev mest 
svenska danser på programmet. 1970 
anordnade Gordon en resa till Sverige, 
och vi följde med. I sex veckor reste vi, 
en busslast folkdansare, omkring här. 
Vi blev väldigt förtjusta i landet, och 
jag tänkte: ” Nu måste jag lära mig vad

jag kan om svensk kultur.” Och det 
gjorde jag! 1975, då min fru fått dok
torsgrad, fick hon ett stipendium för 
forskning i cellbiologi i Stockholm. 
Hon for hit. Jag följde efter året därpå 
och kom att vistas här i ett år. Då pas
sade jag på att gå på kurser, lära mig 
språket och ta fiollektioner.

Idén till den här kursen fick jag för 
ett år sedan, då Jonny Soling och Pål 
Olle var i Seattle. Jonny visste redan 
då, att det skulle bli en kurs här, och 
jag blev intresserad. Ett sabbatsår i 
Orsa lät lockande. Jag sökte kursen, 
och här är jag nu!

David Lamb är lärare till yrket. Vi 
ber honom berätta om sitt arbete och 
sin skola.

— Ja, jag jobbar som klasslärare i en 
skola i Seattle. Mina elever är i åldrarna 
9—11 år. Men jag undervisar inte i mu
sik, om du nu tror det. Den undervis
ningen sköts av musiklärare — jag 
” smyger” allt in sång och musik i mina 
lektioner ändå. Skolan är lite speciell. 
Eleverna kommer från olika delar av 
stan och har sökt sig dit frivilligt. An
nars går man i den skola som hör till 
området där man bor. I min skola går 
omkring 400 barn, och de är i åldrarna

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 413 32

Kåhléns Elektriska AB
Trunnavägen 4 • Tel 410 37, 401 92 

Utför alla slags

Installationsarbeten, Elvärme 
Grävningsarbeten (Traktorgrävare)
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5 till 17 år, från kindergarten upp till 
high school. Det är' ganska ovanligt att 
alla dessa årskurser går i samma skola. 
Så har vi avskaffat betygen, vilket 
också är speciellt. I stället har vi livliga 
föräldrakontakter. Ofta gör vi lärare 
hembesök och pratar med familjerna. 
Detta tillika med att vi har många kon
ferenser gör att vi jobbar ganska hårt. 
Men jag trivs med det. Jag tycker jag 
liksom får näring genom föräldrakon- 
takterna. Tillsammans med barn och 
föräldrar bestämmer vi också kursernas 
innehåll. Nästan alla föräldrakontakter 
protokollförs.

— Har ni några problem?
— Javisst. Det värsta är brist på 

pengar, förstås. Musikbudgeten t ex 
har skurits ner kraftigt under senaste 
åren. Det är bara pengar som bestäm
mer antalet elever per klassrum. Nu har 
vi nått ca 30 på varje lärare, och inte 
har lönen stigit heller.

En intressant sak, som är typisk för 
Seattle, är att vi har så många olika et
niska grupper och invandrare. Omkring 
en tredjedel av befolkningen kommer 
ursprungligen från ostasien, så vi har 
ett stort inslag av kinesiska och japans
ka barn. På senare tid har det också 
kommit många ifrån Kambodja och 
Vietnam. Ungefär 20 % av våra elever 
är svarta. Så har vi folk från Mexico 
samt en hel del indianer. Det här är ing
et riktigt problem precis, men det kan 
ofta vara en utmaning att göra det bäs
ta för människor med så skilda kultu
rer, särskilt när det gäller olika språk. 
Annars kan den kulturella blandningen 
betraktas som en lärorik skatt.

Barn med problem av olika slag för
söker vi, som ni väl gör i Sverige också, 
hjälpa så gott vi kan. Vanligtvis har vi 
speciallärare för detta, men jag tycker 
ändå att hjälpen ofta är otillräcklig, 
och den största insatsen görs av klasslä
raren.

— Vill du säga något om administra
tionen i stort?

— Varje stat har en skolstyrelse, men 
den största makten ligger på den lokala 
skolstyrelsen, the School Board. Den 
har mycket att säga till om vad gäller 
t ex kursernas innehåll och skolans 
organisation. Det gör att skolgången 
kan variera ganska mycket beroende på 
var i staten man bor.

— Men nu, David, är du alltså själv 
elev fö r  ett läsår. Berätta lite om vad ni 
sysslar med på kursen!

— Det är ganska mycket på gång hela 
tiden. Jonny har de flesta lektionerna, 
minst varje förmiddag. Då ägnar vi oss 
åt tekniska saker: spelar skalor och ety
der, övar lägeväxlingar, tonbildning, 
intonation och sådant.

David Lamb, hylladfemtioåring.

Sen är det blandat. På tisdagar t ex 
kommer Kalle Almlöf och lär oss låtar, 
minst en vid varje tillfälle. Det hela sker 
gehörsmässigt, noter förekommer inte, 
däremot bandspelare. Själv brukar jag 
dock teckna ner varje låt vi lärt oss, för 
jag tycker det är värdefullt att ha låten 
kvar. Man glömmer ju så lätt. Kalle är 
en fin pedagog och spelar så uttrycks
fullt. Han söker så få oss att förstå det 
fina med låten och att komma in i den 
rätta stämningen.

På onsdagarna har vi Leif Göras här
ifrån Orsa. Då kommer notställen 
fram, för då handlar det mest om klas
siskt, Vivaldi t ex. Vi har också övat in 
några duetter som jag skrivit.

Gästlärare hälsar på oss då och då. 
Vi har haft Ville Roempke med låtar 
från Jämtland, Sven Berger, som un
dervisat i musikhistoria, Björn Ståbi, 
Jonas Röjås, Per Gudmundson, Lena 
Willemark, för att nämna några. Och 
så förstås spelmän härifrån, som be
härskar de fina orsalåtarna, Erik Mora- 
eus t ex.

Mycket givande studieresor förekom
mer också. En dag hälsade vi på hos 
Pekkos Gustav i Bingsjö och fick oss 
till livs den byns musiktradition. I ja
nuari var vi en hel vecka i Stockholm, 
träffade Christina Mattsson på Sveriges 
Radio, Ole Hjort och hans elever på 
Musikhögskolan, Märta Ramsten på 
Visarkivet o s v. I maj bär det av till 
Trondheim, där vi ska få stifta bekant
skap med en berömd violinpedagog, 
Kato Havas från Oxford.

— Det där var ju mycket praktik. 
Men ni har väl teori också?

Ja, det har vi, och det gäller inte bara 
folkmusik. På eftermiddagarna är vi

indelade i grupper, som studerar olika 
saker, musikhistoria om klassiskt, jazz 
och pop, notskrivning, harmonilära 
m m. Vi bedriver också dialektstudier 
och övar in konsten att göra andra- 
stämmor. Den som har läst in ett visst 
avsnitt redovisar det sedan för kamra
terna. Och för varje dag gör vi ett pro
tokoll, där vi talar om vad vi haft för 
oss. Vi turas om med detta. Bra tycker 
jag, eftersom det är lite mödosamt för 
mig att skriva svenska.

— Nå, var kommer pedagogiken in?
— Den pedagogiska inriktningen på 

kursen är viktig. Vi läser förstås böcker 
om pedagogik. Så studerar vi våra duk
tiga lärares sätt att undervisa, Jonny 
Solin t ex är den bästa lärare jag haft. 
Han är kunnig, uppmuntrande och po
sitiv, som en lärare bör vara. Så lär vi 
varandra. Vi representerar ju många 
olika landskap, och för att det inte bara 
ska bli dalalåtar lär vi ut våra ” egna” 
till kamraterna. Det är också pedago
gik.

Runes Kiosk 
& Grillbar

Järnvägsgatan 27, Orsa 

Tel. 422 06

Vardagar
husmanskost
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— Vi som bor i Orsa har väl lagt 
märke till kursen pä Berget. Ni deltar 
flitigt i bygdens musikliv?

Det gör vi. Orsa Musiksällskap övar 
på måndagarna, och där sitter vi med. 
Det är stimulerande och nyttigt för oss. 
Samma sak gäller Orsa Spelmanslag, 
och i musikskolan får vi tillfälle till 
praktik. Så har vi haft offentliga pro
gram, to m  medverkat i Dalaradion.

— Och ni trivs bra tillsammans?
— Det gör vi verkligen. Vi är faktiskt 

som en stor familj, där jag får fungera 
som ” farfar” ibland. (David hyllades 
nyligen på sin femtioårsdag!) Självklart 
står vi på olika nivåer i fråga om fiol- 
spelning, och då gäller det att hjälpa 
varandra, för alla kan känna sig sämst i 
klassen då och då. Kamratskapet är 
mycket gott. Och allting är ju, tack vare 
kommunen, så bra ordnat i fråga om 
logi och mat. Det gör ju också att man 
trivs.

— Och vad händer sedan, när kurs
deltagarna skingras islutet av maj?

— Några av oss har tänkt söka in på 
Musikhögskolan för vidare utbildning

som folkmusikpedagoger. Andra kom
mer väl att använda sina nyförvärvade 
kunskaper som ledare för musikcirklar 
och kanske som lärare i någon musik
skola. Själv har jag en grupp ungdomar 
i en låtcirkel därhemma, och dem har 
jag nu fått mycket att lära. Barnen i 
min skolklass kommer säkert också att 
erfara att jag gått på kurs i Sverige, lik
som de spelmän som faktiskt finns i 
Seattle.

— Slutligen: Vad gör du på din fri
tid?

— Jag har köpt en begagnad cykel. 
På den gör jag mina turer i det vackra 
landskapet, fotograferar, träffar män
niskor och njuter av naturen. Så kom
ponerar jag och skriver noter.

Här är det tänkt att intervjun ska va
ra slut. Men det där sista föranleder yt
terligare en undring:

— Komponerar du också?
— Javisst. Att komponera är min 

hobby! Jag har faktiskt fått studera 
komposition, när jag gick på universi
tet, och det går inte att låta bli. Sedan 
jag kom till Orsa har jag gjort ett tjugo

tal låtar. Vill du kanske höra på annat 
som jag gjort?

Via bandspelaren bjuder så vår ame
rikanske vän på en liten konsert med 
egna verk. Mycket imponerande! Eller 
vad sägs om en sats ur Kantat Höga Vi
san för sopran och orkester, Konsert 
för flöjt och stråkorkester (ett beställ- 
ningsverk för flöjtist med gipsbandage 
kring bröstet!), Fem sånger till dikter 
av Shakespeare för sopran och orkes
ter, en stråkkvartett. Allt i denna im
proviserade musikstund är njutbart och 
intressant.

Intressant är det också att få fortsät
ta samtalet med David, som visar sig 
vara en hejare på musikhistoria, inte 
minst den svenska. Men — det rnåste få 
bli en annan historia.

Pelle Jakobsson

Nu ska vi skörda linet. . .
Linprojekt i Stackmora skola av Klass 1—2 i Stackmora och Ulla Enmalm

I början på höstterminen 1983 gjorde 
1—2:an i Stackmora sin årliga utflykt 
till Orsbleck för att titta på kor, grisar 
och höns. När vi närmade oss Lassars 
fick vi se en åker full med ljusblå blom
mor, som vajade på långa stjälkar för 
vinden. Barnen blev nyfikna på vad det 
var för blommor, och snart fick de reda 
på att det var lin. Eivor Lassar berätta
de för oss, att de sått linet för att se hur 
det var att själva framställa lingarn. Vi 
blev också intresserade och frågade, om 
vi fick vara med och studera de olika 
momenten från linplanta till färdigt 
garn. Visst får ni det, sa Eivor, men be
red er på att det tar lång tid.

Ja, så började vårt linprojekt. Vi for 
tillbaka till skolan och ritade linblom
mor och sjöng: Linblommor blyga, 
linblommor blå. Efter några veckor for 
vi upp till Orsbleck igen för att se, vad 
som hänt med linet. Nu hade de ryckt 
linet, d v s de hade tagit upp linet med 
rötterna och buntat ihop stjälkarna i 
kärvar, som knutits samman två och 
två. Dessa hängdes sedan på tork. Vi

Margareta Sjöberg visar en linkärve 
och en linneduk.

fick några kärvar, som vi hängde på 
tork i skolan efter att först ha repat av 
frökapslarna.

Så gick vintern, och våren kom, och 
vi började fundera på linet igen. Det 
skulle rötas nu. Lassars skulle röta sitt 
lin i en gammal branddamm + 15 gra
der för att rötningen ska lyckas, så de 
fick vänta till framåt försommaren. 
Vad skulle vi göra med våra kärvar, så 
att vi skulle hinna bereda linet innan 
skolan slutade? Det blev snabbrötning i 
ett badkar. Det tog ungefär en vecka. 
Sedan hängde linet på tork igen.

Skulle vi inte använda våra linfrön, 
som vi repat av, tänkte någon av bar
nen. Sagt och gjort. Vi gjorde i ordning 
ett litet land och sådde lin. Det var i 
mitten på maj. På sensommaren vajade 
blå linblommor på vårt lilla land.

I slutet av maj var vårt torkade lin 
färdigt att bereda. Då kom Margareta 
Sjöberg, som kan och vet mycket om 
lin, upp till oss med redskap och de
monstrerade bearbetningen. Först brå
kades linet, d v s  stjälkarna bröts sön-
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der. Sedan vidtog skäktningen, som av
lägsnade de sönderbrutna stjälkdelar
na. Det gjordes med en skäktkniv, och 
då fick vi lintågor och blånor. Efter 
skäktningen kom häcklingen. En häck
la är en bräda med spikar i. Linet ska 
dras genom olika häcklor: Grovhäckla, 
mellanhäckla och finhäckla. Nu var li
net färdigt för spinning, och vi fick 
känna på det glänsande, mjuka linet. 
Margareta spann sedan på en slända, 
och vi fick ett litet nystan lingarn. Vårt 
linprojekt fortsatte och när hösttermi
nen 1984 började ryckte vi vårt lin och 
hängde det på tork, och nu ska vi försö
ka landröta det. Kanske att vi så små
ningom kan få så mycket lingarn, att vi 
kan väva oss en liten löpare i vår lilla 
vävstol.

Klass 1—2 i Stackmora och 
Ulla Enmalm

SALONG BLÅSENBORG
Skvaltvägen 4 

ORSA

Dam- och Herrsalong

Tel 0250-423 68

Välsorterat

SPARKOP
Västeråkern, Kyrkogatan 23

Tel 400 48

Lättparkerat
Öppet:

Månd.—Lörd. 9—20, Sönd. 13—20

Skäktmng

Häcklmg

★  El-installationer
★  El-reparationer
★  El. hushålls

apparater

Helgesons El
Margareta spinner på slända
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Idrottsföreningen GRATTIS! Tema om apartheid
I samband med skidtävlingen i Backän- 
get höll Örsa skolors idrottsförening 
sitt årsmöte.

Av verksamhetsberättelsen framgår 
att det varit ett aktivt år med många ele
ver engagerade i tävlingar och turne
ringar på både låg- mellan och högsta
diet.

Knattekampen i orientering har de 
flesta skolorna deltagit i.

Simtävlingarna gick som vanligt i 
slutet av augusti, där ett nytt och upp
skattat inslag var en kurirstafett till bå
de lands och vatten.

Friidrottstävlingarna däremot måste 
inställas på grund av reparationer på 
Lillåvallen.

Lag från Kyrkbyn och Stackmora 
har deltagit i Zornstafetten i Mora och 
ett lag från Digerberget var med i re
gionsfinalen i friidrottstävlingen 
” Mjölkkannan” .

Basketcupen samlade 17 lag från 
Orsa, varav några lag gick till slutspe
let.

Föreningens ordförande för två år 
framåt blir Johan Nordström. Lena 
Nordström åtog sig att bli tävlingsleda- 
re ytterligare ett år med Berith Sund- 
stedt som medhjälpare.

Nya i styrelsen blir Ann-Christine 
Pettersson och Björn Börjesson. Övriga 
styrelsemedlemmar omvaldes, nämli
gen Allan Berglund, Janne Broberg, 
Birgit Jonsson och Hans Erik Laggar. 
Revisorer blev Gustaf Montelius och 
Inger Jönsson och till deras suppleanter 
omvaldes också Helena Norin och Brit
ta Larsson. Till elevrepresentanter ut
sågs Jörgen Borgert och Malin Ek med 
Torbjörn Laggar och Gunilla Davids- 
son som suppleanter.

Sekr.

En grattisblomma vill vi gärna ge till 
två av våra f d musikskoleelever som 
studerar vid Musikhögskolan i Göte
borg. Det gäller violinisterna Maritha 
Sjölund och Kalle Moraeus, som fram
trätt som solister vid en konsert i Göte
borgs konserthus. Maritha spelade till
sammans med en kamrat en av solo
stämmorna i Bachs Konsert för 2 violi
ner, och Kalle svarade för solostämman 
i Bachs Violinkonsert E-dur.

Ungdomarnas fina prestationer belö
nades med stort bifall från en stor och 
sakkunnig publik. Grattis alltså och 
lycka till!

Hem och skola
Föräldraföreningen HEM OCH SKO
LA var på 70-talet en aktiv förening i 
Orsa. Men av någon anledning — svalt 
intresse, brist på folk i ledningen kan
ske — somnade den in.

Nu ska föreningen förhoppningsvis 
vakna till liv igen. Vid en samman
komst har man beslutat att ta upp verk
samheten igen. En interimstyrelse är ut
sedd, och den håller som bäst på med 
att planera för start till hösten.

Interimstyrelsen, som ännu ej konsti
tuerat sig, har följande medlemmar: 
Gudrun Björklund, Inger Dahlman, 
Karin Bohlin-Håkansson och Ragnar 
Wilhelmsson.

På Orsaskolan har man haft temadagar 
om Sydafrika och apartheid, dagar som 
ska utmynna i Operation Dagsverke i 
slutet av maj.

Eleverna fick delta i många engagera
de aktiviteter, som fick dem att förstå 
det orättvisa och omänskliga i systemet 
apartheid. Se här några exempel på vad 
man fick vara med om:

Film om skolan i Tanzania som be
hållningen från Op. Dagsverke ska gå 
till. Man fick laga till och smaka på af
rikansk mat, öva in afrikanska danser, 
spela teater. Eva Nyberg-Fast, som va
rit på plats som medlen i sånggruppen 
Fjedur, berättade om sina upplevelser 
bland svarta och vita. En ” Livsvand
ring” anordnades slutligen, med ” svar
ta” och ” vita” elever. Vandringen gick 
genom olika stationer, och här fick 
man en konkret inblick i hur apartheid 
kan fungera.

I ett kommande nummer får vi säkert 
veta mera om temadagarna och Opera
tion Dagsverke.

m m
nya vårjeans nu i lager.

När det gäller herr- och barnkläder*

Omslagsbilden
Som så många gånger förr är det Orsas 
skattkammare nummer ett, bildarkivet, 
som försett oss med omslagsbild. Fo
tograf Winbergh förevigade några 
orsabor vid en hölada 1901. Men vilka

—  gör som så många andra —  gå till affärerna med

URVAL • KVALITÉ • SERVICE

OBS! Vi finns på Kung Gustavs väg.

är de? Hör av dig till redaktionen om 
du vet! \ t t& w U tv d L s [

r ar N 4(12 19 S Davidsson HERR 400 05

— Där finns det mesta av det bästa —
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Ja, se pengar . . .
Vi som jobbar med skoltidningen får då 
och då frågor från intresserade läsare 
om tidningens ekonomi: ” Vad gör ni 
med tidningens vinst? undrar en del. 
Andra kan låta smått ängsliga, kanske 
med tanke på ” tidningsdöden” i vårt 
land, när de frågar: ” Hur går det? Kla
rar ni ekonomin?”

Här är en liten redogörelse om våra 
pengar.

Så här var det förr, när Orsa Lärar
förening på årsmötena skulle fördela 
överskottet för tidningen: Man brukade 
anslå det mesta till Stipendiefonden, 
som enligt stadgarna har till uppgift 
” . . . att ekonomiskt understödja från 
Orsa grundskola avgångna elever, som 
efter avslutad skolgång önskar ubild- 
ning i visst yrke eller ämne, för vilka de 
har särskilt intresse . . Oftast rörde 
det sig då om korrespondensstudier. 
När så musikskolan kom till i slutet av 
1940-talet anslogs också medel till mu
sikinstrument och till premier. Behovet 
av studiebidrag minskade så småning
om, och nu är det länge sedan någon
ting utbetalades till stipendiefonden. 
Tur är väl det, för så här har det blivit:

Höjda tryckningskostnader, foto- 
och materielutgifter har satt sina spår i 
boksluten de sista åren, trots att vi höjt 
våra priser. Men vi har hankat oss fram 
och lyckats hålla slutsiffran i boksluten 
på plussidan. Men vid den senaste be
räkningen, den för läsåret 1983/84, 
hamnade vi på minus. 180 kr back! Den 
siffran verkar väl inte särskilt drama
tisk, och vi har medel balanserade från 
föregående år för täckning. Men om 
det skulle vara så illa att den utgör bör
jan på en nedgång, kan det bli problem. 
Ska vi därför våga höja våra priser 
igen? Eller ska också vi drabbas av 
” tidningsdöden” ?

Käre läsare, har du synpunkter på det 
här, så hör gärna av dig till redaktio
nen!

Hittills har vi klarat oss utan att tära 
på kommunens kassa i form av direkta 
anslag. Dock noterar vi med tacksam
het att skolstyrelsen bidrar med porton 
och hjälp med annons- och kassörsyss
lorna, som sköts av skolkontoristen 
Marianne Stäring.

Redaktören

Tack!
Till den prenumerant i Falun, som sänt 
oss en penningsumma som stödbidrag 
för Orsa Skoltidning: Ett varmt tack!

Redaktionskommittén

Digerberget 6: Första raden: Linda Hansson, Catarina Hanser, Jenny Palmgren, 
Lena Karner, Birgitta Jonsson, Åke Löfgren. Andra raden: Anna Karin Hansson, 
Anette Granberg, Lena-Stina Hållmarker, Daniel Sinders, Mats Ola Andersson. 
Tredje raden: Mattias Holmström, Anna-Lena Wikström, Helena Wirén, Jerker 
Hansson. Fjärde raden: Joachim Wallin, Ulf Allebrand, Fredrik Uhlman, Jessica 
Stens, Kent Ors. Lärare: Olof Löt hman. Foto: Allan Berglund.

FEN DT Jordbrukstraktorer
DÄR MAN STÄLLER KRAV PÄ KVALITET,

DÄR FINNS FENDT!

Fendt har tack vare den över
lägsna tekniken och kvalitet
en redan blivit ett begrepp.
Många har redan upptäckt att 
Fendt och Olema är en kombi
nation som ger trygghet.
Lantbrukare med höga krav 
investerar i Fendt. Du är väl
kommen att prova!

Wärtsilä jordbruksredskap 
Spadrullharvar - Slåttermaskiner - Sumpfinger o. Rotor 

Begagnade traktorer 
Oljor, Hydraulslang och kopplingar.

GREFS MASKINFÖRSÄLJNING AB
Stormyrgatan 5, 794 00 ORSA 

Tel 0250-430 65

- Kombivagnar - Sämaskiner -
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Berget 6: Första raden: Tomas Alfredsson, Roger Kalleberg, Karin Lindblad, Ca
milla Swälas, Helena Maklin, Karina Borg. Andra raden: Jerk Åsenlund, Joakim 
Eriksson, Linda Nilsson, Magnus Larsson, Anette Wass, Linda Broström, Jill 
Syrstad, Ellinor Eriksson. Tredje raden: Patrick Broquist, Thomas Jensen, Fredrik 
Juhlin, Rasmus Andersson, Johan Eriksson, Helen Holgersson. Lärare: Anne 
Christine Pettersson, Berith Sundstedt, Foto: Arne Svadling.

TALANGTÄVLINGEN av Jenny Olsson, Anna Rosell, Helena Klockar 
Nu ska vi The three pops (som består 
av: Jenny Olsson 10 år, Anna Rosell 10 
år och Helena Klockar 8 år) berätta om 
när vi var med på en talangtävling.

Det började med att Jennys mamma 
fick se en annons i tidningen. Där det 
stod att man fick vara med i en talang
tävling. Vi tyckte, att det verkade kul, 
så vi började att träna på en bit som he
ter: ” Det spelar ingen roll” . Efter ett 
tag tyckte vi, att vi kunde den rätt bra 
och Anna ringde och anmälde oss. Med 
tiden blev vi allt mer nervösa.

Sen, den 15:e februari var dagen in
ne. När vi var på väg till Mora-parken, 
satt vi i bilen och sjöng för fulla halsar. 
När vi kom dit träffade vi motståndar
na, 6 tjejer från Mora-Noret som kalla
de sig The blue girls. Sen var det vå tje
jer till, också från Mora. Sen var det 
egentligen en pojke, som skulle ha varit 
med, men han var sjuk. Därefter så lot
tade vi uppträdesordningen. Den blev 
så här: 1. The blue girls, 2. The three 
pops (vi), 3. De två tjejerna från Mora. 
The blue girls gick upp på scen och 
sjöng upp sitt nummer: ” Kall som is” .

Sen var stunden inne!
Vi gick upp på scen och ställde oss i 

våra positioner. Musiken började och 
spela. Vi sjöng för ” fulla muggar” . 
När vi hade sjungit, så gick vi ner och 
satte oss och så började en nervös vän
tan. När de två tjejerna från Mora hade 
gått ner från scen, så skulle det om någ
ra minuter vara röstning. Alla deltagar
na fick gå upp på scen och ställa sig i 
den ordningen som de sjöng. De var 
fem stycken i juryn och vi fick 3 poäng 
hela tiden!

VI hade VUNNIT!
Vi var överlyckliga!
Nu skulle det bli prisutdelning. Vi 

fick varsin chokladask med romerska 
bågar. Efteråt dansade vi disco. Där
efter åkte vi hem. Några dagar efteråt 
så tänkte vi, att vi skulle öva in ytterli
gare en bit. Den heter ” Tommy tycker 
om mig” (med Carola) för vi ville ha en 
låt till.

Talangj akts finalen!
Nu hade vi övat in ” Tommy tycker om 
mig” , så att vi kunde den nästan lika 
bra som ” Det spelar ingen roll” . Den 
här gången var vi inte riktigt lika nervö
sa, eftersom vi visste hur det var att stå 
på scen, tvärtom det var en rolig väntan 
att gå upp på scen. När vi åkte dit, så 
åkte vi alla i varsin bil, så vi kunde inte 
sjunga tillsammans den här gången. 
När vi kom dit så gick vi bort med ski
vorna till hon som skötte om det. När vi 
gjort det hälsade vi på de andra finalis
terna som var: Teresa Naum Douskos 
från Falun, Eva-Lena Lassar från 
Stackmora och tre pojkar som kallade 
sig Rackarna, och de var från Mora.

Rackarna började, de sjöng tre låtar. 
Sen var det Teresa och hon hade skrivit 
två egna låtar (både text och musik), 
sen var det vi. Vi hade ju ” Det spelar 
ingen roll” och ”Tommy tycker om 
mig” . När vi började sjunga, så var det 
ett par pojkar som började ropa så här: 
— Orsa, Orsa, Orsa, Orsa o s v .  När vi 
hade sjungit vår bitar så var det Eva- 
Lena kvar och hon sjöng: ”Moonlight 
shadow” .

Nu var det omröstning. Den här 
gången skulle vi inte stå på scenen, 
medan omröstningen pågick. Teresa 
fick 3 poäng hela tiden!

Och Rackarna fick 7 poäng samman
lagt och vi kom på delad plats med Eva- 
Lena Lassar. Vi hade båda 4 poäng.

Teresa fick 1 000 kronor och Rackar
na fick 700 kronor att dela på. Vi fick 
500 kronor att dela på. (Det blev 167 
kronor var.) Eva-Lena fick 250 kronor 
eftersom hon inte behövde dela med nå
gon. Alla fick varsin blombukett. Där
efter åkte vi hem.

Jenny Olsson 
Anna Rosell 

Helena Klockar

ORSA SKOLTIDNING

LÄNSSPÅRBANKEN
DALARNA

I Dalarna — För Dalarna! ~  h e m m a b a n k e n

Orsa, Tel 436 00, exp.-tid. månd. och torsd. 9.30—17.00 
tisd.-onsd.-fred. 9.30—15.00
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NÄS
GLASMÄSTER1

Effr.
— Nyman & Johansson — 

O R S A

Vid södra järnvägsövergången 
mitt emot Kåhléns

Tel. 408 91

Bilglas Fönsterglas 
Inramningar

Hans Peterson
Pe u g e o t  samt beg. bilar i 
i skilda modeller och pris
lägen.
Älvgatan 62
M O R A , tel. 100 00

Orsa-Mora Antik
—  Hans Rabenius —  

Strandgatan 3, Mora. 154 60, 511 00 
Öppet vard. 13.oo — 17.oo

Köper och säljer 
Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages

Orsa Trafikskola
— Inge Nyman —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

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

SPRÅNGS 1'ÄIUJ Xi______________________ -L
Orsa, tel. 403 40

Teckning: Ann-Charlott Timander, åk 6

SOM EN MUS av Angelica Liljedahl, Åk 3

En dag satt Linda under en ek och läste. 
Och just då kom en häxa och sa: Hej! 
Jag heter Häxan Liba. Vad heter du?

— Jag heter Linda. — Haaah vi mås
te höra ihop för jag heter Liba och du 
heter Linda. — Oj! vad jag är sugen på 
fika så jag måste gå hem och fika nu, 
Liba.

— Men vänta Linda du kan få fika 
hos mig.

— Men hur långt är det till ditt hus?
— 2 mil.
— Men orkar inte gå så långt. Hej då 

Liba.
— Linda, vänta jag är en Häxa och 

kan trolldomar. Labbaba kom! Och en 
kvat kom till Liba. Sen åt dom fika och 
det var troll-dom i all fika som Linda 
fick så Linda blev liten som en mus och 
Liba låste in Linda i buren. Men då 
kom en fiende till Liba och han tog 
troll-spöet och trollade bort häxan upp 
buren och gjorde så att Linda blev stor 
och sen åkte de hem med kvasten.

Angelica Liljedahl
Åk 3

HUR JAG TJÄNAR PENGAR av Jonas Reuter, åk 4 
Jag tjänar pengar på många olika sätt. 
Jag brukar t ex sälja jultidningar. För
ra året köpte dom tidningar av mig för 
mer än 1 000 kronor. Masser Kisti köp
te för 50 kronor. Jag fick ett sportur 
som premie för att jag sålt så bra.

Ibland diskar jag — för det mesta en 
gång i veckan. Det är jättetråkigt, men 
vad gör man inte för att tjäna pengar. 
Jag får fem kronor varje gång. Varen
da vecka, när jag diskar, har jag sönder 
en kopp. Men mamma blir inte så arg, 
därför att hon har vant sig.

Jag hjälper också pappa med att bära 
in ved. Priset är olika, för det beror på 
hur mycket pappa har i portmonnän.

Jonas Reuter
åk 4

RUTIGA RUT av Yvonne Andersson, åk 5-6

Det var en rutig liten flicka som hette 
Rut. Hon hade en rutig kjol och en ru
tig blus till och med rutiga skor och 
strumpor. Hon skulle gå till det rutiga 
kafeet. När hon kom till det rutiga ka- 
feet gick hon in och satte sig på en rutig 
stol. Rut beställde en rutig bakelse. När 
hon hade käkat den rutiga bakelsen 
gick hon hem och lade sig i sin rutiga 
säng.

Yvonne Andersson, 
åk 5-6

Orsa Lås & 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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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

KANINEN SOM INTE HADE 
NÅGON ATT VARA MED av Monica Samilda, åk 1 

Det var en gång en kanin. Den bodde 
ute i skogen. En dag när djuren ute i 
skogen hade kalas, råkade han spilla ut 
en burk honung. Då fick han inte vara 
med. Kaninen blev väldigt ledsen, så 
han gick hem och lade sig.

Nästa dag när han skulle gå ut efter 
mat, då fick han inte det, för de andra 
hade tagit allt, som han åt. Men just 
idag var en liten flicka ute i skogen. 
Flickan hade alltid önskat sig en kanin 
och hon hade gått ut i skogen för att ta 
en med sej hem och då hittade hon ka
ninen.

— Dej vill jag ha. Jag tar dej till mej!
Så gick hon hem med kaninen till sitt 

rum. Där fick han bo och ibland gick 
hon ut med Tussen (som han nu heter) i 
trädgården.

Monica Samilda, 
åk 1

VÅREN av Malena Fjelstad, åk 4

Det visslar och låter, 
gnäller och gråter.
Blommor får knoppar.
Det susar och hoppar.
Det är våren som kommer till oss. 
Det är våren som kommer förstås. 
Det är bäckar som hoppar och far. 
Det är tussilago så rar.

Malena Fjelstad, 
åk 4

UTFLYKT av Malin Rehn, åk 1 
Vi har varit i Hällberg. Vi fick åka sko
ter. Det var jätteroligt. Vi åkte pulka 
också. Vi fick våfflor. Våfflorna var 
goda.

Malin Rehn, 
åk 1

” VED KA PSPECIA LISTEN ”
Tillverkning och försäljning av 

ved kapar, vedklyvar och transportband.

Ona Svets - tftek
INGEMAR FRIARE 

Tel. 0250-431 53, bost. 402 26

VÅREN av Christina Pettersson, åk 4

Våren kommer och spelar sin fina 
musik.
Bäcken brusar och spelar sin egen 
musik.
Älvarna porlar över alla stenar.
På backen dansar vitsippor och 
blåsippor.
Träden sjunger och hänger med.
Alla djur står och tittar på och klappar 
takten.
Våren är här och sjunger sin sång. 

Christina Pettersson, 
åk 4

VÅRDIKT av Michael Hultman, åk 3

Spjutformade istappar droppar.
Den stela hårda jorden sprängs 
av vackra gula solar.
Bäcken porlar sin trudilutt.
Insekterna sätter på sin Walky Talky. 
Allting är igång.

Michael Hultman, 
åk 3

§9<
Tobaksaffär
Kyrkogatan 8, Orsa

Tel. 0250-419 19

Tips — Lotto  —  Penninglotter 

Presentartiklar—  Konfektyrer 

Väskor och småläder 

Travprogram
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VÅREN av Sofia Karlsson, åk 3
Jag tittar ut på gården genom fönstret, 
och ser att snön har smält under natten. 
Jag hör fåglarna sjunga och ser en en
sam svala. Jag ser årets första svala. 
När jag går till skolan ser jag en tussila- 
go glittra i det våta gula gräset. Solen 
lyser på den stolta ljus-blå himmelen. 
Jag känner mig lycklig, för jag har 
mött våren.

Sofia Karlsson, 
åk 3

VÅREN av Helena Hansson, åk 3
Det börjar komma upp tussilago och 
lärkorna sjunger. Det är våren som är 
kommen. Snön tinar bort och solen tit
tar fram. Det är ljuvligt med våren. 
Fåglarna kommer och andra små djur. 

Helena Hansson, 
åk 3

LITE GRANN OM HUR DET ÄR 
I SYDAFRIKA av Linda Svahn, åk 7

En dag i april hade vi en informations- 
dag om de svarta människorna i Syd- 
Afrika. Vi fick se en film som handlade 
just om dem. Filmen visade hur illa be
handlade de svarta blir. Syd-Afrika är 
det enda stället i världen där de svarta 
får bli behandlade precis som de blev 
under slavtiden i Amerika. De får t ex 
bara bo på de karga ställena — de bör
diga markerna tog de vita själva. De får 
inte heller sjunga sina kampsånger. Då 
kan de riskera att åka i fängelse. De 
måste arbeta hårt, 12 timmar om da
gen, men de får knappt någon lön.

Men, det finns en skola som ligger i 
Tanzania, dit ungdomar kan fly och 
där de får undervisning. När de blir äld
re bildar de motståndsgrupper och 
kämpar för friheten.

Visste du att mycket av den frukt du 
äter kommer från Syd-Afrika? De vita 
odlar frukten. Sedan får små undernär

da 8-åringar gå där och skörda åt de vi
ta. De är övervakade av män, och om 
de så mycket som smakar en vindruva 
så blir det piskan.

Jag tycker att den här filmen borde 
visas i TV så att alla får se hur de svarta 
har det i Afrika.

Linda Svahn, åk 7

Specialbutiken

HENNE
KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR 
BYXOR • JEANS • MYSPLAGG 

UNDERKLÄDER mm.
—  Aktuella----

TYGER
•

SYBEHÖR
Kvalité 
vår specialité

j b u j .  S kO^ss-o p s
J  TEL 400 21 ORSA

Bengtssons 
Begravnings
byrå Eftr

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

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

Blommor —  Binderi
Presenter—  Begravningsbyrå

tlO M M O R
Bn.BAWiM.smm
Tel 0250/41840 • Frelins Gränd 9 • 79400 ORSA
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FRILUFTSDAG I FRYKSÅS av Camilla Brandt, åk 2 
Vädret var fint. Det blåste inte, och inte 
var det kallt heller. Det var skönt. Jag 
åkte längdåkning. Först åkte jag 5 kilo
meter. Sen åt jag matsäck. Jag hade 
choklad och smörgås. Sen åkte jag med 
Nisse Wiborg till Grönklitt. Då ramlade 
jag bröt av skidstaven. Sen fick jag åka 
med en skidstav tillbaka till Fryksås. 
Sen åkte jag hem med bussen.

Camilla Brandt, 
åk 2

LÅNGVÄGA FRÄMMANDE av åk 3, Bergetskolan 
I många ettor skriver barnen gemen
samma texter eller läseboksblad för att 
träna läsning och skrivning. Vi ville 
gärna se vad andra klasser skrev, så vi 
skaffade oss en brevkompisklass från 
Skärhamn. Det ligger på Tjörn, Sveri
ges 4:e ö i storleksordning, i Bohuslän.

Vi började med gemensamma brev. 
Nu skriver alla barn var sitt brev till 
kompisen i Skärhamn. Det blir tjocka 
brev.

När vi gick i tvåan började vi prata 
om att hälsa på varandra. En fredag ef

termiddag för några veckor sedan kör
de en buss från Tjörns Omnibussbolag 
in på vår skolgård. Gissa om vi var bly
ga! Det gick snart över och på kvällen 
hade vi svårt att skiljas från varandra.

Dagen efter visade vi dalahästtill
verkning i Nusnäs och på eftermidda
gen körde vi bl a en sparktävling. Våra 
brevkompisar tränade först, för flera 
av dem hade aldrig åkt spark. På sön
dagen åkte vi skidor i Grönklitt. Det 
regnade och snöade om vartannat, men 
vi hade jätteroligt ändå. På måndag ef
termiddag jobbade vi tillsammans i vårt 
klassrum. Efter lunch var det dags att 
vinka av brevkompisarna, deras föräld
rar och syskon.

Snart är det vår tur. Torsdag den 16 
maj kl 9.00 åker vi för att hälsa på dem 
i Skärhamn.

åk 3, 
Bergetskolan

Blommor till alla ’dagar 
från Levenius interflora

Pelargonier och rosor från egna odlingar
Blommografera i god tid!

Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

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

QD CF CARLS son AB
ORSA • Tel 401 88. 419 11 

utför

SMIDE
SVETSNING

REPARATIONER

FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

DalaKalk AB
Tel 502 00

NU inkommet! 
Bygdesko "Britta"

från Wiskania Skofabrik, Borås 

Ovandel av äkta läder 
Läderbindsula

Finnpers Skoaffär
Bergvägen 

Tel 0250-402 32
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orsa plattan
SPÅNSKIVOR FÖR MÖBELINDUSTRIN

OCH HEMMASNICKAREN.
Uppfyller de strängaste kraven i världen 

på lågt formaldehydinnehåll.

STANDARDSKIVOR 
SPONTADE GOLV 

LACKETT FÖR GOLV

plattan
Tel 0250-409 60 
S-794 00 ORSA

A u k to ris e ra d  å te r fö rs ä lja re  fö r  

BMW och TOYOTA
Fullständig service

BERGLÖFS BILAB
Rätta stilen — på service och bilen

Lisselhedsvägen 1, ORSA
Tel 0250-42015

• TIPS
• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER

NYA KL0CKARS
Tel 0250-419 06

Begravningsbyrån 
i Orsa
Levenius 
Blommor

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