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ORSA SKOLTIDNING

När jag var i Egypten av Tore Östlund 

I  galabeya och turban.

Att rida på kamel var kul. I Vi timme 
skumpade jag omkring på ryggen av en 
kamel eller rättare sagt en dromedar, 
eftersom han bara hade en puckel. Litet 
spännande var det väl först. Man sitter ju 
så mycket högre än på hästryggen. 
Krångligast var det, när man skulle på 
eller av. Kamelen låg på marken när man 
satte sig upp. När han reste sig, sköt han 
först baken i vädret, och när man skulle 
av, gick han först ned på knä. Då gällde 
det att hålla i sig i en kraftig påle, som satt 
mitt fram på sadeln. Ett slags stigbyglar 
av rep fanns att sätta fotterna i. En 
kamelförare red framför på en liten åsna 
och höll i en töm från min kamel.

Ritten gick i ökensanden i en vid båge 
runt de stora pyramiderna — Cheops, 
Chefrens och Mykerinos. Dem hade vi 
förut sett på nära håll. Jag kröp också in 
i Chefrens pyramid. Det var en ganska 
lång gång, som lutade snett uppåt. Den 
var rätt trång, så man fick gå på huk. Så 
kom man in i en rymlig gravkammare 
med en stor sarkofag. Cheops pyramid är 
något större än Chefrens. Den har en bas
yta av 227,5x227,5 m och en höjd av 
137 m. Ursprungligen var den 146,5 m, 
men de översta lagren har rivits för att 
användas att bygga hus av i Kairo. Av de 
2,3 miljoner stenblocken skulle man 
kunna bygga en 1,5 m hög mur runt hela 
Frankrike, och på pyramidens yta skulle 
300 tennisbanor få rum. Varje stenblock 
väger i genomsnitt 2,57 ton. De kom till 
stor del från kalkstensbrotten i Mukka-

tambergen på Nilens östra sida. De har 
släpats på slädar och fraktats över Nilen 
på pråmar under översvämningstiden, då 
vattnet nådde längst. Då fanns det också 
gott om arbetskraft, eftersom bönderna 
den tiden inte hade några sysslor på 
åkrarna. Sedan blocken huggits till, så att 
det ena blocket passade mot det andra, 
släpades de förmodligen upp på sand
ramper, som förde upp till de fyra pyra
midsidorna. Från början har det funnits 
lager av finslipade kalkstensblock överst, 
så att pyramiderna måste ha legat där 
skinande vita i det starka solljuset. Ett 
underverk är verkligen detta bygge, som 
förmodligen skedde för ca 4 500 år 
sedan. 10 000-tals människor måste ha 
varit sysselsatta med det i åratal. I när
heten av pyramiderna finns den berömda 
sfinxen, en jättelik porträttbyst av Farao 
Chefrens, med människoanskikte och 
lejonkropp. Den 73 m långa och 20 m 
höga statyn är uthuggen ur själva berget.

Intressant var besöket i papyrusinsti
tutet. Där demonstrerades, hur man till
verkar papyrus (föregångare till vårt 
papper) av papyrusplantan, som växer 
rikligt i Nilen. Av detta material kunde 
man också göra båtar, t.ex. norrmannen 
Thor Heyerdahls berömda Ra. Nu kan 
man köpa vackra målningar på papyrus.

Vi besökte också en vävskola, där barn 
i åldern 6-12 år vid sidan av vanlig skol
gång lär sig väva sidentyg och persiska 
mattor och knyta mattor och bonader. 
De får betalt av skolan och kan tjäna mer 
än en familjeförsörjare. Jag köpte en 
väggbonad i flamskvävnad med motivet 
”Livets träd”.

Förutom ”öknens skepp” fick jag prö
va många andra färdmedel: buss, kryss
ningsfartyg, segelbåt, s.k. ”felluca” och 
färja på Nilen, vidare hästdroska, ”ka- 
lesh”, och till sist nattåg med sovkupéer.

Efter tre dagar i Kairo-området gick 
vår färd söderut först med buss och sedan 
på ett kryssningsfartyg. På ena sidan av 
vägen var det öken, på den andra utmed 
Nilen grönskade marken. Endast där 
man ordnat med konstbevattning kan 
man odla, men då får man tre skördar om 
året i det varma klimatet.

Vi stannade överallt där det fanns 
minnesmärken, tempel och gravar från 
faraonernas tid. Besöken i Luxor och 
Karnak, den gamla tempelstaden, minns 
jag särskilt. Så också ”Konungarnas 
dal”, där många av forntidens härskare 
fått sitt sista vilorum. Särskilt glad var 
jag att få komma ned i Tutankhamons 
grav. Den hörde jag först talas om, när 
jag var en skolpojke på 1920-talet. Då

*  *  *  *  *

kom en föreläsare till vår skola och berät
tade till ljusbilder om Tutankhamon, den 
unge farao, som dog redan vid 18 års 
ålder, och vars grav upptäcktes 1922 av en 
engelsman vid namn Howard Carter.

En kväll på fartyget m/s Noor var det 
”galabeyafest”. De flesta av oss hade till 
den skaffat en ”galabeya”, den egyptiska 
dräkten, som påminner om en nattskjor
ta. Jag hade också turban. Efter midda
gen med god mat och tårta, där vi sjöng 
och glammade, blev det diskodans och 
jenka.

Höjdpunkten och också vändpunkten 
i vår resa var Abu Simbel. Där fick man 
beskåda farao Ramses II:s klipptempel, 
helgat åt solguden Amon, och kärleks
gudinnan Hathors tempel intill, som 
farao tillägnade sin älsklingsdrottning 
Nefertari. Templen hotades att bli över
svämmade av Nilens vatten, när man på 
1960-talet på initiativ av president Nasser 
byggde Höga dammen, varigenom en 50 
km lång sjö bildades. Det märkliga är, att 
man 1964 på initiativ av Unesco med 
svenska tekniker och företag som huvud
ansvariga lyckades såga loss de 20 m 
höga stoderna ur berget och flytta dem 
68 m högre upp och åter sätta ihop temp
len. När arbetet 1969 var färdigt, upp
repades solundret, som forntidens bygg
herre arrangerat: på vår- och höstdag- 
jämningarnas morgon tränger solens 
första strålar in genom den 61 m långa 
gången och belyser statyerna i templets 
inre. Jag var där med mina reskamrater 
vid soluppgången den 1 april och såg de 
märkliga templen ligga där rosenröda i 
morgonsolens sken.

90% av befolkningen i Egypten är 
muslimer. Islam kom till landet med 
Muhammeds efterföljare redan på 
600-talet. Överallt ser man moskéer och 
minareter, varifrån bönetimmarna ut
ropas fem gånger om dagen, då de rätt
trogna vänder sig mot Mekka och faller 
ned och förrättar sin andakt.

Kristendomen fanns dock där långt 
tidigare. Den går tillbaka till evangelisten 
Markus, som led martyrdöden år 63. Jag 
hade tillfälle att deltaga i högmässan i en 
stor koptisk-ortodox katedral i Assuan,

SALONG BLÅSENBORG
Prinsvägen 1 • 794 00 ORSA 
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På kamelryggen.

som var fylld av människor — män och 
kvinnor åtskilda i olika delar av kyrkan. 
I Kairo besökte vi Abu Serga-kyrkan,

som är byggd över den grotta, där Maria, 
Josef och Jesusbarnet bodde, sedan de 
flytt undan Herodes. Där fick jag trycka

handen på en ämbetsbroder, den svart
skäggige kyrkoherden. ”Glad to see you” 
sa jag, och han svarade: ”The same to 
you”. Från besöket där har jag en ”Anch” 
— ”Livets nyckel”, hieroglyftecknet för 
evigt liv och uppståndelse redan på farao
nernas tid. Det övertogs av de kristna och 
har samma betydelse som korset har för 
oss.

I storstaden Kairo med 3 miljoner 
människor var det närmast kaos i trafi
ken. Man fick verkligen se sig för, när 
man skulle över gatan. Mitt finaste 
minne därifrån är mitt besök i Egyptiska 
museet, där jag i lugn och ro kunde 
betrakta föremål, som hämtats från tem
pel och gravar, som jag förut besökt, 
framför allt skatterna från Tutan- 
khamons grav.

En intressant och omväxlande resa var 
slut, och nöjd satte jag mig på flygplanet, 
som på 5 timmar tog mig hem till Sverige.

Tore Östlund

*
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Erik Moraeus till minne av Pelle Jakobsson

Erik Moraeus.

Riksspelmannen och förre byggnads
chefen i Orsa, Erik Moraeus, har avlidit, 
69 år gammal. Därmed gick en av vår 
bygds kulturpersonligheter ur tiden.

Erik Moraeus har gjort stora insatser 
inom flera olika områden, av vilka vi här 
ska nämna ett par. Under en lång följd av 
år har han varit ordförande i vår hem
bygdsförening. Som sådan har han varit

drivande kraft bakom tillkomsten av 
Skräddardjurberga fäbodreservat och 
Slöjdstugan på hembygdsgården. Med 
envishet och en fast hand har han lett det 
betydelsefulla arbetet i föreningen. Hän
given kulturvän som han var deltog han, 
trots sin svåra sjukdom i verksamheten in 
i det sista. För sina insatser för hembyg
den var det tänkt att Erik skulle vara den 
förste att tilldelas föreningens nyinstifta- 
de hedersdiplom. Detta kommer nu att 
ske postumt.

När Erik kom hem från en tids arbete i 
Stockholm — året var 1948 — hade han 
ambitionen att verka för folkmusiken i 
bygden. Här fanns duktiga spelmän med 
nestorn Gössa Anders i spetsen, men 
något större spelmanslag existerade inte.

Erik samlade dem till övning, och Orsa 
Spelmanslag var ett faktum. Han ordna
de radiospelningar åt laget, och det dröj
de inte länge förrän vårt spelmanslag blev 
uppmärksammat över hela landet för sitt 
fina spel av genuina orsalåtar. Sedan dess 
har Erik kunnat glädjas åt ständiga 
framgångar och god tillväxt bland sina 
spelmän.

Erik var vid sidan av Gössa Anders en 
auktoritet för orsaspelmännen men inte 
bara här. Som ledare för alla Dalarnas 
spelmän efter Knis Karl rönte han stor 
aktning och respekt.

För sitt engagemang och kunnande 
har Erik fått ta emot förnämliga utmär
kelser. Dit hör Zorns spelmansmärke i 
guld, som brukar utdelas till ett par per
soner varje år. Han har fått Orsa kom
muns kulturpris och av Orsa Aquademi 
utsetts till ”årets osskall” 1986.

Sin största glädje hade Erik i att så 
många ungdomar anslöt sig till spel- 
mansrörelsen, och han var en god lärare 
för många av dem. Och hans verk förs 
vidare. Hans tre söner, Pererik, Olle och 
Kalle är duktiga riksspelmän, musiker 
och musiklärare.

Erik Moraeus har i vår tidning skrivit 
flera intressanta artiklar som väl doku
menterar hans verksamhet. Bl.a. har han 
berättat om Skräddardjurberga, Slöjd
stugan, om folkmusiken, spelmanslaget 
och Gössa Anders.

En spelman är död. I tacksamhet ska vi 
minnas honom.

Pelle Jakobsson

*
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Lillån i våra hjärtan a v  P e l l e  J a k o b s s o n

.  '  
•
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Lillån i vårflod 1904. Bebyggelse på Bondåkern. Gårdar: Smidsbo -godtemplarhuset- 
småskolan (alltså ej på nuvarande plats)-Smids Anders Anderssons gård som här
bärgerade domarkansliet.

Det är kommunalfullmäktigesamman
träde i Orsa en kväll i april. Våra för
troendevalda medborgare avverkar det 
ena ärendet efter det andra, somliga i 
enighet somliga under debatt och vote
ringar. Efter ett par timmar återstår 
interpellationer och frågor. Någon und
rar vad som hänt med sedan länge inläm
nade motioner om Lillån. Kommunal
rådet går i svaromål, förklarar att ”saker 
är på gång” beträffande vattendraget, 
och han lovar att uppmärksamma frå
gorna om Lillån i fortsättningen.

Lillån! Man har hört det förr i kom
munalpolitiska sammanhang. Ja, fak
tiskt är det så, att Lillån varit på tapeten 
så långt tillbaka i handlingarna man kan 
nå, från sockenstämmor och municip- 
styre till våra dagars kommunfullmäkti
ge. Det är tydligen något särskilt just med 
Lillån. För vilket annat vattendrag kan 
ha vållat sådant huvudbry genom tider
na?

Jag börjar fundera. Är inte ämnet Lill
ån något för Skoltidningens läsare? Ett 
par besök har gett vid handen att det 
finns material övernog, ja, så mycket att 
det skulla räcka till en hel bok. Det första 
besöket gäller byggnadskontoret, beläget 
vid Lillåns strand. Där finns flera pärmar 
fulla med utredningar om vår å. Men 
finns det bilder? Visst! I Borgerts efter
lämnade bildarkiv finns en särskild 
mapp med fotografisk dokumentation 
om Lillån.

I det följ ände ska vi ägna Lillån några 
funderingar och minnen. Vi ska presen
tera intressanta fakta och bilder. Vill det 
sig väl återkommer vi också om Lillån i 
kommande nummer.

Lillån — Kyrkbyns pärla
Vårt vattendrag har fått det fina smek
namnet Kyrkbyns pärla, och nog måste 
väl alla hålla med om att namnet är 
välfunnet. Tänk bara, vilka vackra vatten
speglar den visar upp under sitt stillsam
ma lopp mot Orsasjön! Och omgiv
ningarna så sköna att beskåda! Lillå- 
skogens ymniga grönska, björkarna vid 
skolan och prostgården, villaägarnas väl
skötta trädgårdar, strand- och vatten
vegetationens rikedom.

Det rika djurlivet ger liv åt Lillån. 
Många småfågelarter häckar i omgiv
ningarna. Särskilt Lillåskogen är ett kärt 
tillhåll för de små sångarna som t.ex. löv
sångare, trädgårdssångare, flugsnappare, 
rödstjärtar, nötväcka och trastar. För ett 
tiotal år sedan kom den första rosen- 
finken hit, och numera får man ofta höra 
hans vemodiga melodi. Vass och vatten
speglar lockar till sig gräsänder, knipor,

skrak, gäss och sothöns. Härom året 
uppenbarade sig en nykomling vid Lill
ån, bävern. Hans flit har resulterat i flera 
fällda aspar i Lillåskogen. Kanske har 
han en dammbyggnad på gång. Harar, 
rådjur och en och annan älg brukar 
ibland hålla till i Lillåns närhet.

Lillån och fritiden
Promenadvägen, som åtminstone bitvis 
blev verklighet för ett par år sedan, in
bjuder till vandring utefter ån, jogging 
och cykling i en vacker miljö, och på vatt
net kan man ägna sig åt rodd och kanot- 
paddling.

Nu för tiden är det väl få som badar i 
Lillån, men man har gjort det. Badstället

var beläget vid Tuben (som vi ska av
handla i nästa nummer). Redan 1923 
byggde några simentusiaster med Gunnar 
Möller i spetsen en startponton, vänd
brygga på pålar samt omklädningshytt, 
och tävlande i polo och lagkapp kunde 
börja. Början var väl svår för bygdens 
unga simmare, men redan året därpå 
kunde fina segrar noteras. Simningen 
började få allt större bredd, och det pla
nerades för ett riktigt simstadion. Mycket 
ideellt arbete samt lån från kommun och 
samhälle bidrog till att en pampig sim
anläggning med bassäng, hopptorn, 
bryggor och läktare blev verklighet 1934. 
Allt detta stimulerade orsaborna till fli
tigt tränande och tävlande. Åtskilliga av
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Prästarrendatoms kor betar på Lillans norra strand. 1910.

dem har lärt sig simmandets viktiga 
konst i Lillåns vatten i de simkurser som 
anordnats.

Men — så började vattnet att spöka. 
Det befanns vara hälsovådligt och 
olämpligt för badande! 1948 flyttade 
simmarna till Orsasjöns renare vatten, 
och den ståtliga simmarborgen vid Tuben 
skattade åt förgängelsen.

Fast — frågan är väl om bytet av sim- 
plats var så lyckad. Ganska nära den nya 
simbassängen ute vid Ångbåtsudden 
släppte man på den tiden ut Kyrkbyns 
avlopp orenat, och vind och strömmar 
kunde ibland föra med sig vissa obehag
ligheter. Men — det var då det. Sen fick 
vi ju reningsverket.

Angående fiske vänder vi oss till en ex
pert på området, fritidsfiskaren Gunnar 
Storm. Han berättar, att tillgången på 
fisk i ån var mycket god tiden före Träng- 
sletdammens tillkomst 1965. Då steg 
vattnet på vårarna så högt, att fisken fick 
fina lekplatser och fri passage till ån. När 
så vattnet sjönk tillbaka igen blev fisken 
kvar till stor glädje för herrar fritids
fiskare. Det kunde då bli bra fångster av 
laxöring och sik förutom de ”vanliga” 
sorterna abborre och gädda. Numera 
inskränker sig utbytet till abborre och 
gädda — om man vet de rätta ställena. 
Mört, karp och ruda ingår också i Lillåns 
fisksortiment. Gunnar har förstås fiske
historier — sanna sådana — att förtäl
ja, men dem spar vi till nästa nummer.

Lillån och skolbarnen
Alltsedan folkskolestarten på 1800-talet 
har tomten bredvid prostgården vid Lill
åns slänt varit platsen för skolan. Själv-

Timander.

klart har då ån varit till stor glädje för 
generationer av skolbarn. På rasterna har 
Lillåslänten varit en härlig lekplats både 
vinter och sommar, och många byxbakar 
har blivit blankslitna av allt kanaåkande. 
Men höst- och vårisarna har varit en 
källa till oro, åtminstone för lärarna. 
Barn är ju nyfikna på den första isen och 
vill gärna pröva den. Men det har gått 
bra. Under de 38 år som jag varit lärare i 
skolan har ingen olycka hänt.

När isen nått betryggande tjocklek har 
det varit fritt fram! Snöbollskrig, snö
gubbar, skridskoåkning. Härliga tider, 
erinrar sig nog många av våra läsare. Lill
ån vid skolan har också varit en perfekt 
start- och målplats för våra skidtävlingar, 
och genom åren har säkert tusentals unga 
skidlöpare kämpat om en fin placering 
just på Lillåns is.

Också i undervisningen har man haft 
glädje och nytta av Lillån. Naturstudier 
med naturen inpå knutarna är en själv
klarhet. Lillån bjuder på så mycket. Väx
ter i och omkring vattnet, djurliv i stort 
och smått, ja, själva vattnet blir föremål 
för givande studier. Just nu kan man se 
numrerade fågelholkar i våra björkar, 
och mitt i ån flyter en andflotte, allt till
verkat och utplacerat av våra elever.

På andra sidan breder Lillåskogen ut 
sig. Det är en utmärkt tummelplats på 
friluftsdagarna.

Lillån — ett problembarn
Men — som antyddes i inledningen — 
vår Lillå har orsakat bekymmer också. 
Den är ett kärt barn, men också ett pro
blembarn.

I gamla tider, före regleringarnas och 
kraftverkens tid, ställde Lillåvattnet till 
med mycken förtret. På vårarna hörde 
det till ordningen att dess vatten ström
made in bakom nuvarande kyrkogården 
eller kom in ”bakvägen” med stora över
svämningar som följd. Vattnet, som utåt 
sjön inte hade någon fåra att flyta i, bred
de ut sig över åkrar och gårdar.

Under torrtid blev förhållandena de 
motsatta. Lillån blev avsnörd från Stor
åns lopp och förvandlades till stillaståen
de pölar med sanitära olägenheter som 
följd.

Att Lillån var ett utmärkt ställe för 
Kyrkbybornas avlopp var naturligt i äld
re tider. Om man så betänker, att den 
gamla byn var en bondby med ladu
gårdar är det lätt att inse att vattnet blev 
förorenat. Sjukdomar av epidemisk

V A N L IG H E T  OCH PRISTILLFALLEN  
F IN N S  H O S  SP V ID  RO NDELLEN!

ORSA* Tel 0250-411 10

ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL 24.00
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Vårpromenad i Lillåskogen 
6 april 1989 av Kristina Difs åk 5
Hela klassen skulle ut på naturstudie. Vi 
gick nerför cykelvägen och när vi skulle 
gå över Lillåbron så såg vi gräsänder och 
knipor på vattnet. Sen gick vi in i skogen 
till en jordkulle med torkat gräs på. Vid 
kullens kant såg vi tussilago. Vi plockade 
några till klassrummet. När vi kom upp 
på kullen kunde vi se hålor efter back
svalorna.

Då vi gått en bit till så såg vi älglortar. 
Efter ett tag fick vi se en massa träd som 
låg överallt. Det var bävern som hade 
fällt träden. Det var minst 20 träd som 
bävern fällt. Yi tog hem några träbitar 
som bävern gnagt på. Vi såg också ett hål 
som bävern kanske bott i.

Sen såg vi mattlummer som växte på 
marken. Då berättade fröken att man 
kunde torka växten så att frömjölet ram
lade av. Sedan kunde man slänga in 
frömjölet i öppna spisen och då sprakade 
det till. Förr fick man också lämna in 
frömjölet på apoteket där det användes 
att trilla piller i. Vi såg också rådjurs- 
eller harlortar.

När vi skulle gå hem över åkern såg vi 
en tofsvipa.

Det var roligt att vara ute i skogen tyck
te jag.

Kristina Difs åk 5

Simbadet Tuben 1935. Foto: Tegman.

Crazystafett på Lillåns is. Växling pågår.

karaktär blev en larmsignal. Något måste 
göras — men vad?

Kampen för en bättre Lillå började i 
slutet av 1800-talet. Det blev en segsliten 
historia, som pågår än i dag, och den 
handlar om dålig vattenföring, igen- 
växning och mycket annat, som vi åter
kommer till.

Kära läsare
Vill du medverka i kommande nummer 
av Skoltidningen? Har du något minne 
med anknytning till ”Kyrkbyns pärla” att 
berätta? Har du ett foto att visa upp? Hör 
i så fall av dig till redaktionen.

Pelle Jakobsson
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kosta, så att du direkt kan 
överväga eventuella änd
ringar eller komplette
ringar i samråd med oss.

Av Sv. Begravningsentreprenörers Förbund

AUKTORISERAD
BEGRAVNINGSBYRÅ

Välkomna till

Q rsaTobah
Kyrkogatan 8, ORSA 

Tel 419 19

»INTERNATIONELL
PRESS

— TOBAK • LOTTER • GODIS — 

TIPSinlämning till kl 17.00 torsdagar.
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ORSA SKOLTIDNING

Hem och Skola
Hem och Skolaföreningen vill här ge 
Orsa Skoltidnings läsare glimtar från 
vårt arbete under året.

□  □  □
Vårt fjärde verksamhetsår kom verk

samheten, av flera anledningar, att foku- 
ceras omkring tonårsbarnen, både deras 
skoltid och fritid.

Aktiviteter under året:
FRITIDSGÅRDEN ”KULAN”: 

Öppethållande fredagar fortsatte tills i 
oktober då...

SPADER KNEKT: Orsa Hotell öpp
nade för tonårsbarnens disco. Även där 
turades föräldrar om att ansvara. Verk
samheten där upphörde i slutet på febru
ari 1989.

Skolavslutningskvällen i juni arrange
rades drogfri dans och disco på Udden. 
Av ungdomarnas uppskattning framkom 
att arrangemanget blev lyckat.

Schemalagda föräldrabesök på Orsa- 
skolan infördes under hösten i klass 7 och 
på våren i klass 8. Det gav oss föräldrar en 
nyttig inblick i hur våra barns arbetsdag 
ser ut.

FARLIGA SKOLVÄGAR har vi arbe
tat med tillsammans med Tekniska kon
toret.

VERKSTADSLOKALER för motor
intresserad ungdom har vi sökt hela året. 
Resultatet kommer att visa sig till hösten.

STUDIECIRKELVERKSAMHETEN 
har varit bättre än någonsin med 12 cirk
lar igång.

Det är glädjande att så många föräld
rar träffats kring frågorna som berör 
familjerna och skolan.

HJÄLMKAMPANJ har ordnats både 
under hösten och våren. Göran Högosta, 
känd hockeymålvakt, besökte oss i hös
tas och då var det skidhjälmar som köp
tes. Nu under våren är det cykelhjälmar 
som aktualiseras. Kampanjens resultat 
har blivit 30 sålda skidhjälmar och 216 
cykelhjälmar. Tillsammans med Mora 
Tidning och annonsörer har vi kunnat 
subventionera varje hjälm med 50:—.

KONTAKT MED KLASSOMBUDEN 
har vi fått genom att förlägga styrelse
möten på de olika skolorna. Dessutom 
inbjudit till speciella träffar.

STYRELSEN har träffats till 13 proto
kollförda sammanträden och ibland även 
arbetskvällar.
o STYRELSENS UTSEENDE UNDER 

ÅRET: Ordf. Gudrun Björklund, vice 
ordf. Maud Lind, sekr. Karin Herko, 
Titti Häggström, kassör Gun Olmats, 
övriga ledamöter: Britt Björklund, Eva 
Laggar, Kjell Strandberg. Suppleanter: 
Gunilla Elfquist, Titti Häggström, Anni
ka Mårtensson och Eva Yngström.

Betalande medlemsfamiljer är ca 135 
st.

Den 19 april hade vi årsmöte på Ber- 
getskolan och då förändrades styrelsen 
och den består nu av: Gudrun Björklund, 
ordf., Maud Lindh, vide ordf., Titti 
Häggström, sekr., Britt Björklund, Siv 
Heimer, Kjell Strandberg och Lennart 
Wilander. Suppleanter: Malou Frisk, 
Ewa Laggar, Gun Olmats och Eva Yng
ström.

Gudrun Björklund

T /iW

Klassbasket cup 1989
Under vårterminen har det varit åtskilli
ga matcher i den traditionella basketcu- 
pen för mellanstadiet. Turneringen ut
mynnade i en spännande final, som gick 
av stapeln i Orsa sporthall den 15 april. 
Här är resultaten:

Årskurs 4 pojkar: Kyrkbyn-Berget 6-14 
Åk 5 flickor: Kyrkbyn-Stackmora 13 -12 
Åk 5 pojkar: Diberberget-Berget 6-14 
Åk 6 flickor: Kyrkbyn-Stackmora 61-4 
Åk 6 pojkar: Berget-Stackm. 2-0 (wo) 

Vi gratulerar segrarna, Berget och Kyrk
byn, och vi tackar alla andra lag för en 
god kamp!

V V S -p r o d u k te r  

och energibesparingar

Kontakta oss!

Nilsons Rör AB • Orsa
Kontor och lager, Bergvägen 365 

Tel. 400 35,42317

Skolnytt
STATENS FÖRNYELSE
FONDER
är en myndighet under civildepartemen
tet. De har till syfte att bidra till förnyel
sen av den statligt reglerade sektorn och 
skapa förutsättningar för personalen att 
på ett bättre sätt kunna verka i den nya 
situation som följer av förnyelsearbetet.

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner 
tilldelades 1989-04-21 av förnyelsefon
derna tillsammans 290.000 kronor för 
projektet ”Utveckling och effektivise- 
ring av ledningen för skolorganisationen 
i Mora, Orsa och Älvdalen”.

Projektet kommer att genomföras i 
samarbete med forskare vid Uppsala uni
versitet med docent Gunnar Berg som 
vetenskaplig ledare och kommer att pågå 
fr.o.m. läsåret 1989/90 under två till tre 
år.
Projektet vill peka på och utveckla 
främst tre problemområden:
• Skolledaren som egen professionell 
yrkesgrupp. Steget från lärarprofessio- 
nen till skolledarprofessionen.
• Skolledaren som chef för en skola med 
motsägelsefulla intentioner.
Skolledaren upplever krav från många 
håll, ofta motsägelsefulla, läroplan, skol
förordning, politiker, lärare med olika 
grundsyn, föräldrar och elever.
• Skolledaren som ledare för det utveck
lingsarbete som äger rum på skolans 
aktörsnivå.

Det kommer säkert att finnas anled
ning att återkomma under projektets

®an®' Olle Bjärkmar

Omslagsbilden
Grattis säger vi till Micke Kratz, den 
förste världsmästare i bordshockeyspel. 
En udda sport kan man kanske tycka, 
men säkert en sport på frammarsch.

Bordshockeyentusiasterna hade sam
lats i självaste Globen, i skuggan av på
gående hockey-VM. Efter att ha kämpat 
38 matcher stod det klart att Micke var 
bäst av alla, sedan han i finalen besegrat 
sin lagkompis Jonny Sterner.

Micke är bara 15 år och går i åttan på 
Orsaskolan.

• lo n s e r e d
PRO LINE

Skogsutrusta hos

L IL J E B E R G S
Blickusvägen 15 •  ORSA 

Tel. 0250/406 78
Säkrast kl 15.00— 18.00
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Barnen
på klasskortet med Blenda Tysklinds 
klass 1923 är nu identifierade. Vi bad ju 
om hjälp med detta i förra numret, och 
det har vi fått. Sven Hasmats och Orspers 
Kisti Jakobsson kände igen sig själva och 
alla klasskamrater.

Du som är intresserad bör plocka fram 
förra numret, och slå upp sidan 3. Vi 
nämner barnen som de sitter två och två 
och börjar med de två som sitter närmast 
orgeln:
Frida Hurra och Elvira Snygg, Elin 
Lundkvist och Margit Norin, Mia Näs 
och Anna Näs.
Nästa rad: Smids Anders och Bogg Erik, 
Bengts Anders och Talu Sven, Ragnar 
Anders och Ture af Ekenstam, Elis Berg 
och Sven Hasmats.
Nästa rad: Erik Matslofva och Ernst 
Göthe, Orspers Kisti och Doris Berg, Bäl- 
ter Anna och Bäckar Margit, Laggar 
Hans.
I hörnet vid kaminen står: Bengt Petters
son (Parde), Anders Fjäll, Jemtpers Erik 
och Sven Berg. Reservation för eventuel
la felstavningar.

Orspers Kisti kom till och med ihåg två 
kamrater som inte var med på fotot. Det 
var Snabb Margit och Margit Bäck.

Skattungbyn 3-6.
Första raden fr. v: Joakim Persson, Erik Jemt, Jack Rolka, Erik Bergkvist, Jörgen 
Rehn, Mikael Öberg, Daniel Bruce. Andra raden fr. v: Daniel Quintino, Jonas Thalin, 
Lena Augustsson, Benny Forselius, Anna Lundin, Jenny Thorell, Mikaela Skoog. 
Tredje raden fr. v: Fredrik Gropman, Björn Sjeldrup, Madelene Nisén, Tone Solli, 
Maria Svalas, Maria Olsson, Karin Isaksson, Catrin Karvala, Line Solli, Carina 
Augustsson. Övre raden fr. v: Britta Larsson, Simon Gershater, Tobias Carlsson, Jens 
Winqvist, Jon Andersson, Joakim Rehn, Fredrik Svalas, Lars Nääs, Erik Ullström. 
Frånvarande: Eva Severinsson, Oskar Olsson. Foto: Kungsfoto

Med anledning av våra 70 år vill vi visa 
hur firmans grundare annonserade 

i Pingstnumret 1957. Vi fyller

ska wa fint 
tast sumårn 
bi...

Leskrippär, Munnå, Falla,
Sturkullor ö Sturpöjkär—

a öllöm a wi taj em niklädi sö i sö 
fino att ed görn’t tä beskriva. Ni sku 
kum in ö sjå o dem. Ajta fär tä skrita 
sö a wi onärt mitji tä wela ajti ö dem 
sö tjep klädi innå dem a sitt wen wi 
åm tä bjoda fo öngör si.

Oar

i*

i?

i?
E kwöstör assint tä sjå ö int bi Ni 
twundjigör tä tjepa men kumi endo 
in a wöss dö ed bi frågån um klädi.

. . .o c h  d e t  s k a  v i  f i r a  m e d  e t t  m å n a d s e r b j u d a n d e  

u a r ie  m å n a d  u n d e r  j u b i l e u m s å r e t !

Aug. Larsson
KB, Orsa
Manufaktur, dam- och 
Herrekipering—Tel 400 21

ALLT I KLÄDER FÖ R HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

Järnvägsgatan  V  • 794 00 ORSA • 0250/400 21
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Digerberget 6.
Främre raden fr. v: David Björklund, Martin Holmström, Helena Lofvars, Erik Eld. 
Mellanraden fr. v: Lärare Jan-Erik Broberg, Maria Räs, Maria Wirén, Rickard By
ström, Anna Andersson, Therese Westerhagen. Övre raden fr. v: Konny Pers, Terese 
Norman, Susanne Österlund, Caroline Thalén, Petra Hansson, Matilda Åkerlund, 
Asa Lind, Jessica Barrefjord, Christina Kling. Foto: Kungsfoto

DET TRASIGA TROLLET av Anders Olsson, åk 2 
Det var en gång ett troll som hade trasiga 
kläder och inget hus. Han bodde i skogen 
på sommaren och på vintern bodde han 
under en lada. Nu var det sommar så 
trollet behövde inte bo under ladan så 
han kunde leta efter ett hus.

Han letade och letade men trasiga 
trollet hittade inget hus hur han än letade 
och bar sig åt.

Men när skogen tog slut såg han ett 
hus. Han sprang till huset och där kunde 
han bo.

Anders Olsson, 
åk 2

EN BRA KOMPIS av Nissa Veronica Gustavsson, åk 3
Jag tycker en kompis ska vara snäll och 
inte ljuga. En kompis ska hjälpa till när 
man behöver hjälp. En kompis ska inte 
vara dum mot någon annan. En kompis 
ska inte vara med någon annan om man 
bestämt att man ska leka. Mina kompisar 
heter: Maria Soling, Veronica G, Lotta, 
Elisabet och Ulrika. Maria är min bästa 
kompis. Det är många fler i stallet och i 
kören som är snälla.

Nissa Veronica Gustavsson, 
åk 3

VÅR av Karin Isaksson, åk 6
Solen skiner och snön försvinner sakta. 
Vattnet droppar från taken och flytt
fåglarna kommer. Nu är det bara några 
veckor kvar till sommarlovet.

Solen blir varmare och varmare. Det är 
vår!

Karin Isaksson, 
åk 6

När Du skall köpa

PIANO
Vänd Dig till fackmannen 

Kom in och provspela

S T Ä M N IN G A R  och  
REPARATIO NER  

Utföres av fackm an

NISSE KLOCKAR 
Järnvägsgatan 33, ORSA 

Tel 0250-415 10, 406 94

I många former 
trivs det sköna...

Välklädd elegans. M oderik tig  
m odell m ed benknappar. Lätt 
och lu ftig  gabardinvara i  vå
rens stora fä rg  -  beige. Tufft 
matchat m ed blå stripe. Du 
kom m er att bära den m ed be 
hag. Välkommen in och prova.

När det gäller kläder —  gör som sä många 
andra —  gä till affären med

URVAL •  KVALITÉ  •  SERVICE!
VI HAR DET BÄSTA AV DET MESTA!

Titta bara på en av Berglinds kvalitets- 
kostymer från SIR, den har det snittet 
som god konfektion skall ha. Det väl 
utarbetade bröstpartiet, de eleganta 
slagen, den perfekta längden på kava
jen - allt har den måttfulla elegans, 
som bevisar att ”i många former trivs 
det sköna”.

Föredrar Ni en blazer och udda byxor, 
då bör Ni titta in och se vad vi har att 
bjuda på.

Vi har den rätta skjortan och slipsen 
till Er nya sommarekipering. Vackra 
färger, trevliga mönster och en ut
märkt passform - där har Ni tre egen
skaper som gjort våra skjortor så om
tyckta.

En lätt poplinrock är just vad Ni behö
ver för den varmare årstiden, då vädret 
hastigt kan växla från sol till regn. 
Vi har mycket att välja på av sådana 
praktiska och trivsamma plagg.
Vänd Er till oss, så skall vi tillsammans 
lösa Ert klädproblem på ett tillfreds
ställande sätt.
Våra många stamkunder kan intyga, 
att vi alltid håller höga kvaliteter och 
rimliga priser.

HERR 400 05 BARN 402 19
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VÅRDIKT av Cecilia Skoglund, åk 5
Solen skiner 
bofinken sjunger 
myggorna surrar 
blommorna sjunger i kör 
ängarna är gröna 
snön smälter
fiskmåsarna skriker: vår, vår, vår! 
Grodorna får yngel 
och det luktar vår-känslor 
Därför tycker jag om våren.

Cecilia Skoglund, 
åk 5

VÅRDAGAR av Eva Severinsson, åk 3
Det var en grå dag i april. Pelle satt i 
fönstret och tittade ut. Det droppade 
överallt. På natten låg Pelle och hörde 
droppandet. Han undrade, varför det 
fortfarande regnade. Sen somnade Pelle. 
På morgonen, när han vaknade, hade det 
slutat droppa. Pelle gick upp och tittade. 
Och vad fick han se? Jo, solen sken, och 
alla blommor var utslagna. Det var vit
sippor, krokus, iris osv. Nu var våren här! 

Eva Severinsson, 
åk 3

STUDIEBESÖK I KYRKAN av Erika Holm, åk 3 
Idag var vi på studiebesök i Orsa kyrka. 
Vi gick ner med andra trean. När vi hade 
kommit till kyrkan, kom Ole och visade 
oss prästkläder och en gryta, som först 
hade varit en potta, och sen hade dom 
satt på ett handtag, så det blev en gryta.

Sen visade Ole oss ett krucifix (en bild 
av den korsfäste Jesus). Den satt vid 
koret.

Sen visade Ole oss en dopfunt. Sen be
rättade han, att i början var Orsa kyrka 
lika litet som ett klassrum, utan torn. 
Den äldsta kyrkklockan i Orsa kyrka 
gjordes 1531.

Egentligen skulle det finnas äldre 
kyrkklockor, men dom tog Gustav Wasa 
och smälte för han var skyldig pengar.

Sen fick vi gå upp till vinden, där fanns 
det böcker och döda flugor m.m.

Sen gick vi längre upp för trappor, där 
fanns tre klockor. Ole satte på klockan, 
och så spelade klockan jättehögt, så man 
måste hålla för öronen.

Sen gick vi ännu högre upp till glas
rummet. Det var i ett torn. Där var det 
jättefin utsikt. Jag såg Bergetskolan. Sen 
gick vi ner. Det var 151 trappsteg.

Sen visade Ole oss kyrksilvret. Det var 
inlåst. Där fanns två brudkronor. Sen 
fick vi fika av Ittis mamma. Sen gick vi 
hem.

Erika Holm, 
åk 3

MDF
Från Europas modernaste fabrik!

E1 - kvalitet utan ammoniakbehandling

Marknadsförs I Sverige och Norge av:

Oorsa" ^ p la tta n
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Teckning: Mimmi Jemth, 
åk 1
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VÅRDIKTER Dikt av Samuel Åberg, åk 1 
Det är vår i luften.
Bäcken porlar, tussilagon blommar 
och himlen är blå.
Hela världen doftar vår!

Samuel Åberg, 
åk 1

HISTORIEN OM ALVAR av Benny Forselius, åk 3 
Det var en gång en pojke som hette Alvar. 
När han skulle gå till skolan, blev han all
tid mobbad av de stora killarna. De var 
bäst på att springa fort. När de skulle 
springa i kapp, blev Alvar alltid sist, eller 
också fick han inte vara med och tävla. 
När skolan var slut, blev han också 
mobbad. Alvar var arg och sa fula ord till 
dem.

På natten kom det en trollkarl till 
Alvar. Nästa dag var Alvar jättestark och 
snabb. Han blev bäst i allting i skolan. 
Ingen mobbade honom mer.

Benny Forselius, 
åk 3

NÄR HÄSTARNA KOMMER HEM av Jenny Thorell, åk 3 
När hästarna kommer hem, ska jag rida i 
skogen. Och jag ska rida till sjön och 
bada. Jag ska ramla av, för det hör till. 
Jag ska fodra min häst, och sköta om 
honom väl. Och jag ska rida till Orsa... 
Men — allt jag skrivit om är önske- 
tankar, för min häst är död.

Jenny Thorell, 
åk 3

Dikt av Janika Fläck, åk 1Det var ett frö, som låg i jorden.
En dag kom fröet upp.
Det blev en fin blomma.
Den doftade så gott, 
och det var en fin, fin vår!

Janika Fläck, 
åk 1

Fåglarna kommer fram och bygger bo. 
De kommer med pinne efter pinne. 
Äntligen är boet klart!
Då kommer äggen.
Efter ett tak knäcks de.
Då får fågelföräldrarna fart!

Dikt av Andreas Lundin, 
åk 1

Majkasen brinner 
och smällare försvinner.
Cykeln kommer fram 
och massor med damm.
Vattnet det brusar 
och träden de susar.

Dikt av Ulrica Smids, 
åk 4

Snön smälter i solen 
och blommor kommer upp.
Brasor sprakar och brakar i nattens 
skugga.
Det som försvinner i snö kommer upp i 
tö.
Den härliga våren har kommit tillbaka 
så även lärkan och hans maka.

Dikt av Anders Grip, 
åk 4

N Ä S

G lA S M Ä S T O U
M ftr .

—  Nyman & Johansson — 

O R S A

Vid södra järnvägsövergången 
Moravägen 2

Tel. 408 91

Bilglas •  Fönsterglas 
Inramningar

V ä l j  k v a l i t é
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 41332

RÄTTVIKS ANTIK
Hans Rabenius 

Storgatan 5 • RÄTTVIK 
Tel 0248-133 10 

Öppet vard. 13.00— 17.30 
Köper och säljer

Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages

O r s a  T r a f i k s k o l a
—  Inge Nyman  —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

VI ÖNSKAR ALLA VÅRA KUNDER EN 
TREVLIG SOMMAR!

Välkomna in

LuncfcöpP (DahlåCftr-
Kyrkogatan • ORSA • Tel 0250-401 91

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

SMIAMiS fäiuj X
Orsa, tel. 403 40

11

Teckning: Parastou Piragar, 
åk 3
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EN PLATS I MITT HJÄRTA av Jonas Johansson, åk 9 
Den varma sommardagen hade gått över 
till kväll. Jag var på väg mot Slättberg för 
att hämta Jerker. Vi skulle cykla till en å 
i södra Orsa, en å som vi aldrig hade varit 
till förut. Jerker var inte klar när jag kom 
upp, och när vi väl kom iväg var det full 
skymning.

Vi cyklade förbi Viborg och Ismarvål 
in på små skogsvägar förbi slåtterängar 
och torvåkrar som minde om gamla 
tiders skogsbruk. En stund senare var vi 
framme vid Hättbergsdammen, en upp
dämning av Hättbergsvasseln, som sena
re rinner in i Brunnvasselån på Mora- 
sidan, dit vi senare på kvällen skulle för
lägga vårt fiske. Dammen låg stilla, då 
och då bröts den blanka vattenspegeln av 
ett stilla snyft, och en trubbig fisknos 
blev synlig. Vi fick några rödingar i dam
men, men tröttnade ganska snart då vi 
inte nådde ut till de största, som regel
bundet vakade i mitten på dammen, lik
som för att retas.

Vi cyklade vidare tills vägen tog slut. 
Vi hade studerat kartan väl innan, och 
visste att om vi gick rakt på skulle vi 
komma på en stor myr. Därute mitt på 
myren skulle Hättbergsvasseln rinna. 
Sen var det bara att följa ån in till Mora- 
sidan. Vi hittade en stig, som slingrade 
sig ner för det lilla berget och ut på 
myren. Myren var ofantligt mycket större 
än jag hade anat, och väldigt lik en stäpp 
i Afrika. Vi döpte därför myren till 
Afrikamyren. På kartan såg det mer ut 
som ett träsk. Vi började sakta gå ut mot 
mitten av myren. Högt ovanför oss segla
de en ormvråk i jakt på föda, och långt 
ute på myren satt en myrsnäppa. Den gav

ifrån sig ett läte som är mycket likt det 
läte som hornuggleungar ger ifrån sig 
ljumma sommarkvällar. Det var nu sen 
kväll och långt borta på andra sidan 
myren kom rådimman rullande nerför 
berget, på väg att svepa in allt det kom åt 
i sitt trolska följe. Denna myr var allt 
annat än säker att gå på. Överallt sjönk 
man ner, och det var med nöd och näppe 
som vi kom fram till en myrholme med 
fast mark. Därifrån var det enklare med 
få undantag där små underjordiska 
bäckar rann fram och gjorde gungflyn 
svårframkomlig.

Vi kom ut på en till myrholme där en 
förfallen koja låg, troligen använd för 
jakt. Strax bakom den rann Hättbergs
vasseln plötsligt fram. Just här rann 
bäcken ganska strid och grund. I de små 
höljorna kilade små elritsor in och ut 
genom sjögräset. Vi följde bäcken genom 
myren och kom ut till det ställe där Skav- 
åsbäcken rinner in i Hättbergsvasseln. 
Då skulle vi alltså snart vara på Mora- 
sidan. Långt borta hördes ett dovt dån, 
det lät som ett vattenfall. Vi kom närma
re och närmare dånet. Här var bäcken 
bara 2-3 dm djup men bred och lugn. 
Ingen vak, inte ett tecken på liv. Vi hade 
för länge sedan gått förbi myren och vi 
kom fram till skogen. Precis där skogen 
börjar låg rännstupet. Vattnet forsade 
ned för rännan rakt in i en stor djup 
hölja. Vi bestämde oss för att fiska här 
ett tag.

Jag vecklade ut mitt spö och ställde 
mig vid slutet av hölj an. Jerker lyckades 
ta sig över rännan och stod nu mitt emot

mig på andra sidan. Det var så mörkt att 
jag knappt kunde urskilja honom på 
andra sidan. Jag kastade ut och lät mas
ken driva nerströms tills den draggade. 
Jag gjorde om kastet och då högg det till, 
linan stramade, rullen skorrade, kan slet 
som ett vilddjur, stundom gick han och 
bökade i botten, stundom gjorde han 
höga hopp så vattnet stänkte. Jag fick i 
alla fall in den ganska fort och snart låg 
den vackraste öring jag sett och vilade på 
björnmossan bredvid mig medan en stor 
svart sträng av blod letade sig ner i mos
san. Jag fick ytterligare en liten öring 
som jag släppte i innan det var dags att gå 
hem.
Senkvällen hade gått över i sommarnatt 
och ovanför oss lyste en klar månskära. 
Vi fick svårt att hitta hem igen för rå
dimman låg över myren som en tjock 
gröt. Vi hittade i alla fall tillbaka till våra 
cyklar så småningom och cyklade hem 
genom skogen denna sommarnatt som 
jag aldrig ska glömma.

Jonas Johansson, 
åk 9

PRAO I HEMMET av Amanda Aaro, åk 3
Vi hade PRAO i hemmet. Jag städade 
mitt rum, gjorde tårta, frukost, mellan
mål, dukade varje dag, gav mat åt Puss 
och Smulan. Allt var roligt utom att 
städa rummet. Mamma och pappa tyckte 
det var bra.

Amanda Aaro, 
åk 3

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett 

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
g o lv a v d .
MORA, Fridhemsgatan 3 
Tel. 0250-136 62

Specialbutiken

HENNE
KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR 
BYXOR • JEANS • MYSPLAGG 

UNDERKLÄDER mm.

-  Aktuella  —

TYGER

SYBEHÖR

Kvalité 
vår specialité

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

J ä rn v ä g s g a ta n  W •  794 00  O R S A  •  0 2 5 0 /4 0 0  21
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TUNNBRÖDSBAKNING av Elisabeth Öjeskog, Ulrika Andersson, åk 3 
När man ska baka tunnbröd kokar man 
och skalar och maler potatis dagen före 
baket. Nästa dag går man upp tidigt och 
gör upp eld i bakugnen. När elden vär
mer ugnen knådar man och saltar potati
sen lite. Sen knådas potatismos med 
kornmjöl och lite vetemjöl. Sen tar 
ämnesbagerskan hand om degen. När 
hon har jobbat lite med en bit deg skjut
sar hon över degbiten till en andra bagers
kan. Hon kavlar snabbt ut kakan till en 
tunn kaka. Sen tar hon bakkäppen och 
rullar upp kakan på. Hon rullar ut kakan 
på bakugnshällen. När kakan är färdig 
viker hon ihop den och lägger den i en 
hög.

Elisabeth Öjeskog, Ulrika Andersson, 
åk 3

MIN PRAODAG PÅ POSTEN!
Jag jobbade på posten. Jag började kl 
6.00 och slutade när vi var klara. Först 
fick vi sortera posten efter adresserna. 
Efter det, kl 7.00, fick vi fika och tårta en 
halvtimme. Då sorterade vi posten, som 
vi skulle lägga den i brevlådorna. Sedan 
var det dags att äta mat. Jag åt lasagne 
och sedan cyklade vi iväg och delade ut 
posten. Man fick springa upp och ned för 
trappor. När vi var klara efter 2 timmar 
gick vi in på posten. Jag satt i kassan en 
liten stund. Då kom en som jag kände till 
posten. Jag tyckte det var en jättejobbig 
dag.

Eleonor Ljusteräng, 
åk 4

0

Nu även avslappnande kroppsmassage 
med aromatiska oljor.

I I F  )■[ F i | Presentkort •
VS\ *  / t /  Pensionärsrabatt vid fotvård  •

Tidsbest. 435 88, bost. 408 78 

Medl. av Sv. Fotvårdsförb. H em besök Kaplansg. 14 • Orsa

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

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

Jour dygnet runt!

Anlita WS- 
fackmannen 

-innan något 
händer

1  wesströms ws
ORSA, tel 0250-409 25 vx

Begravningsbyrån 
i Orsa 
LEVENIUS 
BLOMMOR
ombesörjer allt inom branschen. 

Tel affären 400 92, bost. 413 21

FÖR INDU STR I 

och M ILJÖ VÅ R D

D a l a K a l k  A B

Tel 502 00

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

• Allt inom Glas och Ram
• Persienner och markiser
• Reservdelar
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Ossmol — Orsamål LAVENDEL av Eloise Frisk, åk 2
I Sagostegen bor många figurer, men de 
flesta av dem är smurfer och hundar. 
Men det finns en figur som är ensam, det 
är en liten hare som heter Lavendel. Han 
är svart. En dag stötte han på häxan 
Stygg. Hon bjöd på fika. Det var saft och 
bullar. Sen tackade han och sen gick han 
hem.

Eloise Frisk, 
åk 2

SPÖKHISTORIA av Lena Nilsson, åk 1
En dag var jag i Stockholm. Jag sov över 
där. När jag skulle sova så hörde jag att 
det knakade i trappan. Jag blev rädd. Jag 
kröp under täcket. På morgonen berätta
de jag att jag hade hört knakande i 
trappan men de trodde inte på mig. Då 
blev jag arg. Sen blev det kväll då gick jag 
upp på övervåningen. Jag kröp under 
täcket.

Lena Nilsson, 
åk 1

VÅR BIL av Ida Björklund, åk 1
Vår bil är blå. Vår bil är det bara två 
dörrar på. Vår bil heter Volvo. När mam
ma eller pappa sitter lösa tutar det.

Jag och Karin sitter bak. Vi sitter på 
kuddar.

Jag tycker att bilarna ska köra sakta 
för då blir det mindre föroreningar i 
luften.

Ida Björklund, 
åk 1

Kom in till oss!
VI ÄR PÅ BETTET!
REPA R A TIO N ER  och  

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

strument.

Vi har strängar och tillbehör.

NISSE KLOCKAR 
Järnvägsgatan 33, ORSA 

Tel 0250-415 10, 406 94

Sö ware do sö ire nu av Jensar Kare
Döss ik wa je litn kulla war-e mitji sö wa 
ödörwajs enn e i nu. Mjåst fok livd åv 
jordbruk, fär e fånns inggör ”industriör” 
do. Nögör ”åntvärkörör” fånns-e för, 
— nönn smid, nönn snikkör, nönn sö 
molöd ö nönn stjinnskraddör ö nönn sö 
moröd. Med dem sö int add assint slajkt 
arbet ö int add ingga jord, dem sext för a 
weri gralla fatigör.

E wa jett fjos attra werum garde, fär 
dem add nönn kwött ö nögör tjinör, ettör 
sö mitji jord dem addä. Ö dem wa reddör 
um gras-sträne ö to redö o öllt grent. Dem 
slo o endjömå ö o tjeln ö bört-i budumå. 
Indjön fikk djerå wega i onedn o gardem, 
fär e kund bi nö elt gov åv ed grase. Um 
sumåra wa tjinär bört-i budumå ö folöd 
si sjövån.

Bendrär add aldri gwött um pengga, 
fär jenda färtjänste dem addä, wa timbö- 
röggnindje um wittra ö kwölåwidåögg- 
nindje um sumåra, milla sånindje ö 
slåttn. Kelinggär kund för sel nönn 
mjölklitör ö nö smertjilo anögum ö. Sö e 
wa tä wa usöllsåm mi slåntömå. Um witt
ra war-e ajsöld o twemm öldum — kalln 
bört-i rajse ö kelindje ö krippär emå. 
Men dem sö add jorde ö kriter, bevd 
do'nt swelta. Dem add mjötje, smer ö 
flesk, dem add pärone ö mjel a gretem ö 
tä båkå bre åv.

E fånns inggör bekvämligetör att-i onå 
tidn, slajkt sö int wi kunnum wa ajta nu. 
Skogsarbetörär fingg wa bört-i rajse i 
monådtal, fär dem add ingga bila. 
Kelinggär fingg a ånswar fär öllt sö wa 
emåwi ö e wa mug wänsta arbetssåmt 
men dem wisst int åv ingöö ellör. Dem 
add ingga watöledningg, inggån slask
tratt ö ingga warmledningg. Dem fingg 
mukå dindjo ö snon, bjar in widn ö wattn 
ö bjar ajt driwattn ö krippär skuld stje-

V Å R D A  D I N  S Y N

ALLTID
VÄLKOMMEN TILL

Kyrkogatan 10 • ORSA 
Tel 0250-400 90

tas. Krippär öp för til ed dem kundä, fär 
dem fingg lär si arbeta do. Allt krippär 
skuld a fikkpengga, war-e aldri nönn 
tönkä o ö e wa sällån e wönköst nö kara
mell. Men um ånn add jen femeringg, sö 
kund ånn fo jenn elån strul mi karamell, 
ö millumå wa åndlingsmånn sö skåmpör, 
sö ånn gav krippa jen strut fär assint. 
Krippär add int cikla do men nönn add 
för nö par emågarrör skajdör eld smotjå- 
ka. Millumå djikk e tä tjän nögo erä um 
ånn waktöd grinde- fär e wa grindär firi 
rajs do, fär int kriter skuld ta si in o åkra 
ö tråmp nid säde.

Tvättmåsinär, diskmåsinär, sopmåsi- 
när, köldskåp, frosboxär, elektriskör- 
spisör ö ellör slajkkör gräjjör, war-e 
indjön sö drämd um jenn göngg. Men e 
djikk do tä livå do, ö. Ö dem add int sö 
stura fodringga. Nu skar-e wa penggär a 
öllu sö i ö öllur sku arbeta ö tjänå. Jord
bruk lenör int si — e i bara sturbendrär 
sö kunn tjänå. Nu skar-e wa dirör måsi- 
nör um jordbruk ska bjar si — ö se bir-e 
”evörskött”, sö dem fo sela billi a ajt- 
lånde.

Ö öllur a fodringa, — dem sku a bil, ö 
båt ö jenå sumårstugu. Dem sku a teve ö 
video ö stereo ö indjön wil wa semmör 
eld ödörn. Krippär sku gö i skolåm tast 
dem i sturgössör ö sturkullör, dem sku 
”ajtbild” si, ö döss dem i fälugör, fo dem 
int assint arbet endo.

E i je fallin värd wi livum i. E i djift ajt-i 
nästån öllt sö i, ajt-i jåtå ö wattne ö wed- 
re. Ö fok ta sprutor ö bi wildör ö våld- 
såmmör ö kunn djerå wenn söm elst. E i 
tur att ånn i sö gåmmål, sö ånn kån kum 
jåfro innå öllt bräkär ijop. Ik int indjön 
”pessimist” men ånn fo luv tä sjå värk- 
ligete slajkun o i.

Jensar Kare

Välkommen in 
till oss

Det finns säkert något 
som passar ju st Dig!

Frelins Gränd.

^ S K O R f
Tel 0250-402 32
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Så var det förr — så är det nu av Karin Linnerborn
Då jag var en liten kulla, var det mycket 
som var annorlunda än det är nu. Mesta 
delen av folket levde av jordbruk, för det 
fanns inga industrier på den tiden. Några 
hantverkare fanns förstås, smeder, snic
kare, murare, målare och skinnskrädda
re. Men dom som inte var hantverkare 
och inte ägde någon jord, måtte ha varit 
ganska fattiga.

Vid varje gård fanns det en lagård, för 
man hade en hushållsgris och några kor, 
antalet kor var beroende av hur mycket 
mark man ägde. Man var mycket noga 
med att ta vara på allt tillgängligt gräs till 
foder åt djuren. Man slog på ängen efter 
ån, man slog på tjölen och på fäboden. 
Ingen fick trampa onödiga vägar hemma 
på gården, för gräset som växte där 
kunde bli en hel hässja med hö. Om som
rarna var korna i fäbodarna och födde sej 
själva.

Småbrukarna hade väl aldrig gott om 
pengar. Enda inkomsten dom hade, var 
timmer- och massavedshuggning på vint
rarna och kolvedshuggning på somrarna 
mellan slåttern och sådden. Mjölk och 
smör sålde man om man kunde. Så det 
gällde att vara sparsam med slantarna. 
Om vintrarna hade man ju hushåll på två 
håll — mannen i skogen och hustrun 
och barnen hemmavid. Men dom som 
hade jord och boskap behövde inte 
svälta. Man hade mjölk, smör och fläsk 
och man hade potatis och mjöl till tunn- 
brödsbak och kvällsgröt.

Man hade inga bekvämligheter i bond
gårdarna på den tiden, sådana grejor 
som vi anser vara oumbärliga nu. Skogs
arbetarna kunde bo kvar i kojorna i 
månader, för dom hade inga bilar. 
Kvinnorna måste ha ansvar för allting 
hemmavid och det måste ha varit jobbigt 
men dom visste inte av något annat, så 
det fick gå. Vattenledning, avlopp och 
värmeledning hade man inte. Dom måste 
bära in allt vatten och ut med slask
vattnet, bära in ved, skotta snö och 
mocka dynga och sköta barnen förstås. 
Barnen fick väl hjälpa till när de kunde, 
för dom måste lära sej arbeta på den 
tiden. Det var ingen som tänkte på att 
barnen skulle ha fickpengar och det var 
inte ofta det vankades godis. Men om

dom råkade ha en femöring, så kunde de 
få en hel strut med karameller. Och 
ibland var handelsman så snäll, så dom 
kunde få en strut alldeles gratis. Då hade 
inga barn cykel men någon hade ett par 
hemgjorda skidor eller småkälkar. Bar
nen kunde tjäna några ören ibland 
genom att vara grindvakt. Det fanns 
grindar invid skogen för att boskapen 
som gick där ute inte skulle ta sej in på 
åkrarna och fördärva grödan.

Tvättmaskin, diskmaskin, damm
sugare, kylskåp, frysbox, elektrisk spis 
och andra sådana grejer, var det inte ens 
någon som kunde drömma om. Men 
man kunde leva ändå och man hade inte 
så stora anspråk. Nu ska det vara pengar 
till allting och alla månste tjäna pengar. 
Småbruk lönar sej inte — det är bara 
stordriften som är lönsam. Men man 
måste ha många, dyra maskiner för att 
det ska vara rationellt och bära sej — 
och så blir det överskott som man måste 
avyttra billigt till utlandet.

Och alla har anspråk. Man måste ha 
bil och båt, en sommarstuga, man ska ha 
teve, video och stereo och ingen vill vara 
sämre än någon annan. Barnen ska gå i 
skolan tills dom är vuxna och när dom är 
utbildade, så får dom inget jobb ändå.

Vi lever i en farlig värld. Nästan allting 
är giftigt — maten, vattnet, luften. Och 
man drogar och lär sej att misshandla 
och bära sej åt hur som helst. Tur att man 
är gammal och vet att man kommer 
undan innan allt rasar samman. Jag är 
ingen pessimist men man måste ju se 
verkligheten sådan den är.

Karin Linnerborn

Möt VÅREN
hos interflora

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

ALLA barn kan 
spara i aktier 

med
Sparbankens

Aktiefondkonto

Sparbanken
Dalarna

Det ekonomiska alternativet.

ORSA • Tel 0250-436 00

HA EN GLAD, SKÖN, SOLIG 
SOMMAR

önskar vi på

S K A T T U N G E  L IV S
Livsmedel Tel 511 77 Lotter 
Bensin Tips

O r s a

L a s t b i l c e n t r a l
utför alla slags transporter 

Tel 404 30, 404 31

AEG * AEG * AEG * AEG

AEG är KVALITET

AEG HUSHÅLLSMASKINER 

Installationer - Service

HelgeSoni El
Knapptägsv. 8 - 794 00 Orsa 

Tel 0250-416 11

AEG • AEG • AEG • AEG
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S län g  -  
Snäbben

Aukt. HYCOP-återförsäljare

GREFS MASKINFÖRSÄLJNING AB
794 00 ORSA 

Tel 0250-430 65

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

BMW och TOYOTA
Fullständig service

BERGLOFS B IL  A B
B E R G V Ä G E N  •  O R S A  

T E L  0 2 5 0 - 4 2 0 1 5

•  TIPS
•  TIDNINGAR
•  LEKSAKER
•  PRESENTER
•  FURUSNICKERIER

N Y A  K L 0 C K A R S

Tel 0250-419 06
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Att prenumerera
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