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ORSA SKOLTIDNING

Britte berättar av Brittur Erik Ersson
Minns du de gam la lärarbreven 
i nr 4 /9 0 ? D är lovade vi att åter
komma till en av byskolläram a, 
Brittur Erik Ersson (1845-1925), 
han som sedemera tog sig namnet 
Britte. D et brev vi citerade och som 
han skrev till sin gode vän och 
"ämbetsbroder" Spännar Erik 
i Kallholn var ju  ganska uppgivet.
Vi erinrar om några uttryck från  
arbetet i Hornberg: "Det är  mycket 
tungt att hålla skola här. Förra 
veckan vantrifdes ja g  så, att när 
lördagskvällen kom, gick ja g  här
ifrån. -  H ar varit här i två veckor 
nu, men icke funnit någon som ja g  
kan ha nöje a f." Och så vidare.

Men Brittur Erik gav inte upp1. 
Resten av sitt aktiva liv kom han att 
ägna å t lärarkallet, den längsta 
tiden i Slättberg, och han blev 
mycket omtyckt av arbetsgivare, för
äldrar och elever.

N är han arbetat i 4 0  år, tyckte 
han emellertid att det var dags för 
pension, och han skrev en inlaga till 
skolrådet och anhöll om s k ålder- 
domsunderstöd. Inlagan ifråga är  
skolhistorisk. Britte bifogade nämli
gen en berättelse om sina erfarenhe
ter som lärare. A llt gick till häv
derna i form a av följande protokoll 
från  O rsa skolråds sammanträde 
den 25  april 1909:

§3
Småskolläraren Erik Britte i Slätt
berg hade på sin födelsedag den 18 
juni, då han fyller 6 4 år, hos skolrådet 
anhållit om att bli befriad från sin 
tjänstgöring efter 40 tjänsteår med 
anhållan om att skolrådet måtte 
anmäla honom till erhållande av 
ålderdomsunderstöd, vilken ansö
kan av skolrådet bifölls. Därjämte 
hade Britte bifogat en historik över
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skolförhållandena i Orsa under hans 
tjänstetid med begäran att den
samma skulle i skolrådet uppläsas, 
vilket ock skedde, och beslöt skolrå
det att den skulle in extenso intagas 
i dagens protokoll som en kulturbild 
över skolförhållandena i Orsa under 
de sista 40 åren.

BREV TILL 
ORSA SKOLRÅD

Som jag idag fyller 64 år och 
tjänstgjort som småskollärare i 40 år 
begär jag härmed att bliva befriad 
från min tjänstgöring.

I januari månad 1870 börjades 
min tjänstetid som lärare i Oljons- 
byn och Stenberg skola. Läsetiden 
var då 20 veckor för året, 6V2 timmar 
om dagen, fulla 6 dagar i veckan, bar
nantalet över 40 och lönen 110 kro
nor. Skolstugan en vanlig bondstuga 
med 3 fönster, inga innanfönster, 
väggarna med öppna mossdrag, skol
bänkarna s. k. långsäten. Vid 3 av 
väggarna voro bräder i liggande ställ
ning fastspikade, på vilka griffeltav- 
lan skulle läggas vid skrivning. De av 
barnen som ej fingo plats där, måste 
stå på knä vid långsätena.

Materiel: en svart väggtavla, griff- 
eltavlan, några förskrifts- och räkne- 
tabeller samt stavningstabeller och 
biblar till innanläsningsböcker.

Katedern: ett vanligt matbord 
med en draglåda, i vilken förskrifts- 
och räknetabellerna skulle nedläg
gas. Biblarna fingo ligga i hög på bor
det och griffeltavlorna hängas på spi
kar, som voro inslagna i väggen.

Årsklasserna i småskolan voro på 
den tiden 5 å 6. Endast en folkskola 
fanns i socknen, och den bevistades 
av de flesta en å två, högst tre termi
ner, av några icke alls.

Ved till eldning fingo barnen taga 
hemifrån; ett träd varje morgon. Var 
det mycket kallt väder måste de bära 
två.

På denna tid, i början av 
1870-talet, fingo vi i småskolärare 
arbeta under försvårande omstän
digheter. Alla småskollärare vid 
denna tid voro sockenbor och hade 
sitt föräldrahem eller eget hem att bo 
i. Någon bostadslägenhet i skol-

stugorna fanns ej. I en och annan by 
var i skolstugan en "kuvi”, men denna 
var vanligtvis 3 Vz alnbred och cirka 
5 lång och under vintern obeboelig. 
I Oljonsbyn innebodde jag hos ett 
åldrigt par under de 3 åren. — År 
1873 förflyttades jag av skolrådet till 
Slättberg, varest jag tjänstgjort sedan 
dess, undantagandes åren 1883 och 
1886, då jag av skolrådet erhöll upp
drag att uppehålla folkskollärartjän- 
ster, det förra året i Holen och det 
senare i Skattungbyn.

Skolstugan i Slättberg var på sätt 
och vis sämre än i Oljonsbyn, liten, 
ingen förstuga och dåligt golv. Bar
nantalet över 30.

På denna tid förekom aldrig skur
ning i skolan. Först på 1880-talet 
blev frågan om att skura och rengöra 
i skolorna. En betydlig förbättring 
inträdde då i flera avseenden. Års
klasserna i skolan minskades, lönen 
ökades, materiel förbättrades och 
skolsalarna likaså.

Under 1890-talet inträdde en för 
Orsa skolväsen ny tid, tack vare Orsa 
sockens skogsmedelsfond och Orsa 
skolråds omtanke och nit för skolans 
höjande.

När jag nu tänker tillbaka på de 
första åren av min tjänstetid och 
under vilka omständigheter man då 
fick arbeta och när jag vet, huru det är 
nu och har varit de sista åren, så får 
jag säga att skillnaden är mycket stor. 
I början var barnantalet stort, lönen 
liten och skolsalen dålig. Nu är det 
omvänt. Barnantalet litet; lönen stor 
och skolsalen präktig och — då måste 
jag avträda. Det känns litet vemods- 
fullt. Men vad kan man göra? Ingen 
kan stå emot naturens lag. Ålderdo
men har kommit med nedsatt kraft.

Under min tjänstgöringstid har 
jag för min sjukdom icke behövt

VÄLSORTERAD
NÅRHETSBUTIK

STACKMORA HANDEL
Tel 403 22_______
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Erik Brittes sonson Gunnar Britte visar

inställa skolan mer än fyra dagar.
Jag får då säga Orsa skolråd ett 

hjärtligt tack och farväl. Orsa Slätt
berg den 18 juni 1909.
Med högaktning Erik Britte”

— Skolrådet beslöt nu att till Erik 
Britte hembära ett lika hjärtligt tack 
för hans långvariga och trogna tjänst 
i det viktiga barnalärarkallet inom 
Orsa pastorat samt för den föredöm
liga vandel han städse ådagalagt.

Britte fick alltså sin pension. Men 
inte nog med det. I Orsa kyrka fick 
han under högtidliga former och till
sammans med kollegan Borbos Hans 
Jonsson ta emot Patriotiska Sällska
pets silvermedalj ”i gult och blått 
band” som — enligt skribenten Per 
Wikner — ”hängdes om den trogne 
skolveteranens hals att pryda ett 
bröst, i vilket ett varmt hjärta städse 
klappat för det uppväxande släktets 
väl”.

Stackmom 5-6.
Övre raden fr vä: Lär. Kjell Enmalm, 
Markus Vuoristo, Anders Stenback, 
M ax Seilitz, Henrik Hedberg, Per 
Nilsson, Anders Grip.
Mellanrad: Ulrika Smids, Teddie 
Fredriksson, Anna-Karin Bengtar- 
Jansson, Jonas Sundström, Erika 
Axelsson, Jenny Öm.
Främre rad: Joel Zackrisson, Keith 
Caris, Tom Nilsson, Malin Smids, 
Anna-Maria Hansson.

Foto: Allan Berglund.

HEMBYGDSVÅNNER
När ni vill hedra någons 

minne. Tänk pä Orsa-Skatt- 
unge Hembygdsfond. 
Föreningsbanken för

medlar. Värt postgirokonto 
är 205580-4.

Hembygdsföreningen

Se hit tjejer!
Nu har vi kläder för er oxå1 Värt ett besök!!!

Ha en skön sommar. 
Ywonne &c Carina

Kyrkogatan ORSA Tel 0250-401 91 LUNCHÖPPET
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Kontakt upprättad Vohma - Orsa av Ulf Hållmarker
O r sa har få tt en ny vänort. Den lig
ger i Estland, öppenheten i Sovjet
unionen de sista åren har medfört 
ökade möjligheter till kontakter och 
resor. Vohma heter orten som fram 
fört önskemål om relationer till 
Orsa. Och i O rsa har kommunen 
accepterat och sagt ja .

Hur skulle det se ut? Skulle vi klara 
av att komma till Vohma trots att vi 
bara hade visum till Tallinn? Skulle 
det ordna sig med logi? Skulle vi få 
kontakt med baptistkyrkans ledare? 
Det var några av de frågor som ett 
gäng ungdomar ställde sig ombord 
på färjan Nord Estonia före land
gången i Tallinn den 2 3 augusti förra 
året.

TALLINN
Vädret var grått liksom det mesta. 
Det var i alla fall bara en timmes vän
tan i tullen. Några stämplar i passen 
och bilpapperen och vi var i Estland. 
Vi körde lite långsamt ut från hamn
området och försökte orientera oss 
på de kartor vi fått. Husen var lite fla- 
gade och omålade, trafiken ganska 
lugn. Några spårvagnar och bara en 
modell på bilarna. Vi nådde vårt 
hotell "Kungla” rätt fort. Foajén var 
stor och rätt ödslig. Kvinnan i recep
tionen, som skulle visa sig vara 
i tjänst de närmaste 24 timmarna, 
förstod hyggligt vår engelska. Rum
men var krokiga och enkla men fung

erade bra trots att det var stora hål 
i en del av lakanen och endast kall
vatten.

Gruppen från Orsa som var på 
resa deltar i ungdomsarbetet i Mis
sionskyrkan och Filadelfia. I fyra 
månader hade alla varit med i och 
ansvarat för en studiecirkel i Frikyrk
liga studieförbundet om Estland. 
Där hade vi förberett oss på vad som 
fanns att se i Tallinn. Den gamla sta
den på Domberget var mest spän
nande, kullerstensgator, smala grän
der, det gamla rådhuset, kyrkor med 
lökkupoler, vanliga kyrkor och kyr
kor som gjorts om till museum. Där
till murar och befästningsverk och 
mycket folk att titta på. Några ville 
växla till sig västvaluta. De få varor 
som fanns i affärerna var billiga. En 
del namn var svenska som en påmin
nelse om den svenska tiden 
i Estland på 1500- och 1600-talen. 
Per telefon lyckades vi få vår första 
kontakt med Vohma. Likaså fick vi 
kontakter med Oleviste, St Olofs- 
kyrkan med det höga tornet, tillhö
rande en förenad frikyrka. Kvällens 
middag och underhållning på hotel
let betingade ett pris på bar 24:- per 
person.

VOHMA NÄSTA
Påföljande dag for vi genom ett platt 
landskap med mest åkrar men med 
en del skogspartier också. Vägen var

asfalterad och ganska skaplig. Vid en 
korsning efter ca 10 mil möttes vi av 
Agu Adamson, advokat vid slakteri
fabriken, och Reet Pärna, engelsk
lärare och vår tolk. De körde före in 
till Vohma. Ett litet samhälle med 
tre-fyra affärer, en bar och ett enkelt 
gulbrunt hus som var kommunalhus 
och bibliotek i centrum. Vi kände 
lukten från slakteriet, byns stora 
företag som dock leds från central
makten. Köttet levereras också 
huvudsakligen i kylvagnar på järnväg 
till Moskva och Leningrad. Vi väl
komnades av Heino Tiidla som valts 
till ordförande i Vohma. Han var 
annars veterinär vid slakteriet. Han 
ledde den grupp på sju personer som 
försöker öka självstyrelsen i samhäl
let. Det gick inte att ta miste på hans 
glädje över besöket, det första av en 
grnpp utlänningar. Han uttryckte 
stora förväntningar på det fortsatta 
utbytet med Orsa. I försöken att 
bygga upp en demokrati finns 
mycket som hindrar idet sovjetiska 
systemet. De behöver all vår upp
muntran och akn nog lära en del av 
våra folkrörelser. Ett av deras allvarli
gare problem är att många unga 
saknar framtidstro och det har lett 
till en hel del problem med bl a alko
hol. Men de hoppas mycket på den 
nya öppenheten och har en stark 
längtan efter självständighet.

GÄSTFRIHET 
HOS VÄRDFAMILJERNA

Vi blev överväldigade av den gästfri
het som vi möttes av i de fem familjer 
som tog emot oss. Det var mest 
kroppsspråket som gällde men det 
gick bra ändå. De ställde sina sovrum 
och vardagsrum till förfogande för 
natten.

Vi fick se olika inrättningar och 
även en del av omgivningarna under 
de två dagar vi var där. Skolan hade 
800 elever från 1 :a klass upp till och 
med gymnasiet. Vohma har ca 2 000  
innevånare varav ca 800  är ryssar. 
Det finns några spridda hyreshus 
i samhället men även en del småhus. 
De flesta hade någon form av träd
gårdsland för odlingar. Varubristen 
är stor och det är ransonering på 
bland annat socker och bensin. Det 
fanns även ett daghem för drygt 100

Traditionella pianon 
— både nya och begagnade.
Elektroniska pianon. T ex:

CLP 3 5 0  AWM Tongene
rator och 88 tangenter 
ger dig verkligt bra ljud 
och äkta pianokänsla. 
Dessutom bl a cembalo

P ian o  sk a  d u  k ö p a  
hos fack m an n en !

Tveksam om du vill köpa ett instrument? 
Vi har även förmånliga hyresvillkor!

pianomissE!
NISSE KLOCKAR

Järnvägsgatan 33 Orsa Tel 0250-415 10
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Orsa
barn. Vi besökte vårdcentralen där 
tre läkare arbetar. Vårdcentralen var 
inrymd i ett gammalt bostadshsu 
och värmdes upp med kakelugnar.

Lönerna är låga, ca 3-400 mbel 
i månaden (ung. lika mycket i sven
ska pengar). Slakteriarbetarna tjä
nade mer än lärarna och läkarna. En 
kvällssamling ordnades där estiska 
och de svenska ungdomarna träff
ades. Lite trevande i början men så 
småningom mera samtal, sång och 
utbyte av adresser. ”Ungdomar är på 
ett sätt lika fastän man kommer från 
olika länder”, står det i en av dag
böckerna från resan.

Ö K A D  AKTIV ITET 
I KYRKO RN A

Frukost med skinka och ägg var kan
ske ovanligt, men gemenskapen blev 
allt starkare och det var svårt att skil
jas. Det fanns ingen kyrka i Vohma, 
men de tog oss till kyrkor i ett par grann
byar. Båda under reparation. De hade 
förfallit under de sista årtiondena då 
det varit motstånd från regimen. Nu 
vågade allt fler gå i kyrkan och också 
bli medlemmar. Prästerna berättade att 
de nu fick både annonsera och ordna 
särskilda ungdomsträffar — sådana 
hade tills helt nyligen varit förbjudet. 
Flera präster är även aktiva i arbetet 
för en ökad självständighet för lan
det.

I Pärnu, som vi passerade på hem
vägen fick vi se en kyrka som myn
digheterna på 50-talet gjort om till 
en sporthall. Nu var det aktuellt att 
den skulle lämnas tillbaka till för
samlingen och återfå sin ursprung
liga funktion.

V Ä N N ER  Ä R  
EN  R IKEDO M

Efter en knapp vecka var vi hemma 
i Orsa igen. Bara en natts färjeresa 
skiljer två världar. Så olika våra vill
kor är, men när människor möts är vi 
ändå lika. Vi fick möta människor 
som fick kämpa för sin tillvaro. Det vi 
tar för givet är inte alls självklart för 
dom. Deras längtan efter frihet var 
tydlig. Deras gästfrihet har satt spår 
hos oss. Vi behöver Vohma för att se 
och lära oss hur andra har det. Det 
hjälper oss att också se lite annor
lunda på vårt eget sätt att leva. 
Vohma behöver också en relation till 
oss för att få inspiration och veta att 
några känner till dem. Vohma är där
för ett viktigt tillskott som vänort. 
Vänner är en rikedom.

Ulf Hållmarker

Framför Vohmas kommunalhus. De tio 
orsaboma tiUsammans med en del av 
värdfamiljerna. Jonas Björklund, Jens 
Fjellstad, Malena Fjellstad, Maria 
Hållmarker, Lena-Stina Hållmarker, 
Ulrika Karlsson, Maria Kärrberg, 
Kamilla Pettersson, Björn Fjellstad och 
Ulf Hällmarker.

OK Orsa
Livs, tillbehör, 

biltvättmaskin, 
GDS-hallar, 
uthyrning av 
släpvagnar 
och video, 

bilverkstad.
Tel 402 80, 417 94

V ä lkom na  till

OrsaTobak
Kyrkogatan 8, ORSA 

Tel 419 19

| NTERNATIONEU.
' press

— TOBAK • LOTTER • GODIS — 

TIPSinlämning till kl 17.00 torsdagar.

5



ORSA SKOLTIDNING

"Nu står det där det
Javisst, äntligen, efter många turer 
står det där, ridhuset alltså. G issa 
om ridtjejem a och grabbarna är 
överlyckligal H ästarna säger ju  inte 
mycket, men nog ser de ut att trivas 
i sin nya, förnäm liga omgivning.

Den 14 ju li ska anläggningen 
invigas av självaste landshövdingen 
Lilly Hansson, men redan nu har 
hästarna och deras unga ryttare 
tagit den i besittning.

V? bad ridklubbsmedlemmama 
om går i Kyrkbyns skola att berätta 
lite om sitt nya hus och verksamhe
ten där. H är är vad entusiastiska 
och glada hästvänner skrev:

RIDHUSET av Lina, Linda, Lina, & Camilla, åk 5
Nu står det där det står, ridhuset 
alltså! Det sägs att det är Sveriges 
finaste och det är det nog också.

Ridbanan är hela 60x20 m stor. 
Det är skönt att rida inomhus i vär
men för ute kan det vara kallt och 
slaskigt. Vi har fått en ny paddock 
ute också.

Ridhuset sitter ihop med det 
gamla stallet. I den stora tillbyggna
den finns nio nya boxar. Det blir 22 
stycken sammanlagt. Så finns det en 
cafeteria med utsikt genom glasfön
ster över ridbanan, en stor läktare, 
undervisningsrum, duschrum och 
två små sovrum för dem som kom
mer hit på ridläger i sommar.

När vi inte jobbar i stallet eller 
rider brukar vi spela kort, äta godis 
och glass.

Ibland brukar det ordnas med 
studiecirklar så att man får åka iväg 
och tävla i hästkunskap. På loven 
brukar det anordnas tävlingar, lekar 
och ridläger.

Vi har lite svårt med ekonomin. 
Dom hade beräknat att det skulle 
kosta 5,5 miljoner men det blev 
dyrare än beräknat, så nu har bygget 
stannat. Om ni har något som ligger 
och skräpar så kan ni väl ge det till 
ridklubben. Mycket saknas!

Lina, Linda, Lina, & Camilla, åk 5

JOBB I STALLET av Pernilla Hansson, Maria Soling och Carina Färnström, åk 4
Om man har ansvaret för stallet en 
dag ska man vara där kl 7. Först ger 
man dom havre, sen när dom har ätit 
klart tar man ut dom i hagen och läg
ger ut hö. Efter det går man in 
i stallet och mockar, sopar och gör 
fint. Sen äter man. Man har lunch 
mellan kl 12 och 14. När man kom
mer tillbaka lägger man mat i alla 
krubbor och tar in hästarna ur hagen. 
Man ger hästarna hö ungefär vid 18- 
tiden. Sen sopar man. Och efter det 
åker man hem.

Pernilla Hansson, Maria Soling, 
Carina Färnström, åk 4

Teckning: Pernilla Hansson, åk 4 
ORSA RIDHUS av Ulrika Johansen, åk 6

Orsa ridklubb har nyss fått ett rid
hus, som är ett av Sveriges finaste, 
Man har velat ha ett ridhus i 25 år, 
men inte förrän nu har man fått ett.

Först hade man klubben nere på 
Bunk men sedan flyttade man ner till 
Sandhed, för det är större där.

Det har kommit en ny ridlärare 
från Östersund. Hon heter Kristina 
Alf. Sen är det Yvonne Sundin, som 
jobbat där länge.

Vi har fått ett nytt stall också. Nu 
har vi 22 hästar, fast klubben äger 
inte alla. Klubben har även en häst 
nere på Bunk. Den är 2 2 år och heter 
Rasmus. Han är pensionerad nu, och 
det är jag som sköter den nu.

Det finns en jättefin cafeteria 
uppe i stallet och även en lektionssal 
och två lägerrum.

Jag började rida 1987. Jag började 
för att min bästa vän red. Jag har 
skött Rasmus sen dess också. Jag 
tycker att det är jätteroligt att rida, 
och jag tänker fortsätta med det. Jag 
skulle vilja bli ridlärare och ha en bra 
hopphäst att tävla med. Jag älskar att 
hoppa — det finns inget roligare.

Ulrika Johansen, åk 6

Teckning: Malin Masser, åk 4

RIDNING av Veronica Gustavsson, åk 6
När jag var 5 årblevjag intresserad av 
hästar. Då red jag på "barnridning", 
ochjag tyckte det var jättekul. Då var 
Orsa ridklubb nere på Bunk och då 
hette klubben Orsa Ponnyklubb. Nu 
är klubben i Sandhed istället. Det är 
bra där, nu när vi fått ett ridhus, fast 
på Bunk var det mysigare.

Jag gick på hästskötarkurs först. 
Det är bra att ha hästskötarkurs som 
första kurs, så man lär sig att sköta 
hästar. På en del ridskolor finns det 
dom som har ridit jättelänge men 
inte kan sadla och tränsa en häst. 
Dom kurser man kan gå på är häst
skötarkurs, nybörjarkurs, fortsätt
ning, grupp 1, gntpp 2, grupp 3 och 
grupp 4, hittills. Jag går i gnipp 3. 
Det är jättekul på kurserna. Vi bru
kar rida på dom stora volterna, rida

Bengtssons Begravningsbyrå 
och Stackmora Trädgård
drivs sedan flera år gemensamt.

Vi står till tjänst vid dödsfall och begravning.
Smakfulla binderier utföres och alla tillhörande 
uppdrag ombesörjes med omsorg och omtanke.
För ev hembesök ring: L-O Uleander, tel 0250-430 95,
eller Ernst Hållén, tel 0250-404 66. Vänligen Lars-Olov Uleander
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står, ridhuset alltså!"
serpentiner, skritta, trava, galoppera, 
hoppa och mycket annat. Jag har 
Yvonne Sundin som ridlärare. Det är 
åtta stycken, som rider med mig.

I stallet har dom ett hästskötar- 
schema som man får skriva upp sig 
på, på sin favorithäst. Min favorit är 
en ponny, som heter Prickan, och 
som ni kanske hör på namnet är hon 
prickig, fast det heter egentligen 
tigrerad.

På helgerna är det uteritter för 
dom som vill rida ut. Det är kul att 
rida ut. Det finns en uteritt för dom 
som inte ridit så länge, då man bara 
skrittar och travar. Så finns det en för 
dom som ridit länge, då får man 
galoppera också.

På loven har man tävlingar, och så 
finns det studiecirklar som man får 
vara med på. Det är kul i stallet. Min 
önskan är att få en egen häst.

Veronica Gustavsson, åk 6

Teckning: Pernilla Hansson, åk 4

STALLET av Anne Håkansson, åk 3
Det är kul att vara i stallet. Nu är det 
ännu roligare för nu är det ju cafete
ria och ridhus och ett nytt stall som 
sitter ihop med det gamla stallet. 
Och nu har jag fått en egen häst. Hon 
heter Florett och hon kallas för Flor- 
ran. När jag är i stallet så brukar jag 
rida och sköta. Varje söndag brukar 
jag smörja sadeln och tränslet.

Anne Håkansson, åk 3

Ridklubbens nya anläggning. Gamla stallet till vänster.

RIDSTALLET av Jenny Knutsson och Caroline Wassdahl, åk 4
I stallet finns 2 2 hästar. Det är kurser 
varje dag utom helgerna. På lördag 
eftermiddag är det barnridning mel
lan klockan två och fyra.

Våra ridlärare heter Yvonne Sun
din och Kristina ALf.

Vi har varsin häst. De heter 
Marina och Donna. Donna är fem år 
och är en skimmel. Marina är tio år 
och är en fux. Båda är jättesöta och

Jenny Knutsson, 
Caroline Wassdahl, åk 4

Teckning: Sara Stigs, åk 4

ORSA RIDKLUBB av Anki Fernström och Nissa Veronika Gustavsson, åk 5
Det finns 22 hästar i stallet. Elva 
ponnyer och elva stora hästar. Det 
finns mest privata hästar, sju ponnyer 
och sex stora, men en del är med på 
kurserna. Det är bra att vi fått ett rid
hus att rida i. Allt är inte riktigt fär
digt än, men manegen är klar.

Det finns eh cafeteria, en lektions- 
sal och två rum där dom som går på 
ridläger sover, men det blir inget rid
läger i sommar för det fattas möbler. 
I cafeterian säljer dom glass, godis, 
hamburgare, morv med bröd, m m. 
Det finns ca 250-300 medlemmar. 
Måndag - torsdag är det kurser från 
kl 15 till 21. På fredagar börjar kur
serna kl 15 och slutar kl 19 och på 
lördagar är det barnridning mellan kl 
14 och 16. På söndag har alla klub
bens hästar vilodag.

Anki Fernström, 
Nissa Veronika Gustavsson, åk 5

VVS-produkter 
och energibesparingar
Kontakta oss!
Nilssons Rör AB, Orsa
Kontor och lager: Bergvägen 365 
Telefcn 400 35, 423 17

•lonsereil
P R O  L I N E

LILJEBERGS
Blickusvägen 15 ORSA 

Tel 0250-406 78
Säkrast kl 15.00 -  18.00
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E R I C  T H O R S E L L  -  historien om en präst och hans gitarr av Tore Östlund
Den 2 9  jan uari 1991 avled f. 
kyrkoherden Eric Thorsell. Han var 
född i Linghed i Svärdsjö den 9  sep
tember 1899. Hans morfar, Johan 
Axel Timm, tjänstgjorde några å r  på  
1800-talet som skolpräst i O rsa och 
blev sedan den förste kyrkoherden 
i Enviken.

Eric Thorsell hade många vänner 
i Orsa, där han verkade som kommi
nister i Skattunge 1935 - 1947. Sist
nämnda år blev han kyrkoherde 
i Västervåla församling, Ängelsberg. 
Han återvände gärna till Skattung- 
byn, där han hade en stuga som han 
fick som gåva avförsamlingen vid sitt 
avsked. Under sina sommarseme
strar gjorde han tillsammans med 
Karl-Erik Bergqvist många lyckade 
fisketurer till älven och Skattungsjön 
och diverse bäckar och vattendrag.

En av hans vänner var Karl Wenn
berg, som några år var lärare i Kall- 
mora. Han har berättat, att Eric 
Thorsell höll på att inte bli vald till 
komminister i Skattunge på grund av 
sin sång. Därmed förhöll det sig så, 
att Thorsell var kallad att döpa en 
dotter i lärarfamiljen i Kallmora. 
Efter dopet sjöng han några visor till 
gitarr. Han var också med på logen 
Livets fröjds nyårsvaka i ordens
huset i Mässbacken. Där sjöng han 
också några visor, bland annat om 
”fyra små grisar som gingo ut på vift 
och alla hade knorr uppå svansen.” 
Sådant lättsinne kunde vissa perso
ner inte tolerera utan satte igång en 
agitation mot Thorsell inför valet till 
ordinarie komminister i försam
lingen. Nu lyckades inte den kamp
anjen utan Thorsell blev vald.

Eric Thorsell gick i skola i Falun, 
dit han kom höstterminen 1911. 
I närheten av hans inackorderings- 
ställe låg Frälsningsarmén, och han

Pastor Eric Thorsell Foto: Tegmans 1946

deltog de första åren i barnmöten 
där. Han gillade den glada tonen 
i arméns sång och musik. Genom ett 
par unga flickor, som var aktiva fräls
ningssoldater, lärde han sig de första 
grunderna i gitarrspelet och sjöng 
med dem bl a sången ”Så går det till 
i Guds rike”.

Hur han fick sin gitarr berättar 
han i brev till Karl Wennberg:

"Under skoltiden i Falun var det en 
synnerligen god sammanhållning 
i vår klass (15 å 16 st), och klassen 
blev med tiden som en enda kamrat
förening, fastän utan några högtidliga 
stadgar. Vi ville i det tämligen mödo
samma skolarbetet och till sist när 
examen närmade sig, fylld av spän
ning, finna avkoppling och helt 
enkelt ha lite roligt. Därtill kom att 
våra sammankomster hade typen av 
knytkalas. Det var ju under första 
världkrigets sista år och knalt med

bordets förnödenheter och läckerhe
ter, och en del bidrag från olika inac- 
korderingsställen, som så hava 
kunde, mottogs med tacksamhet. 
Värdinnan i vårt inackorderingslag 
— två pojkar och en flicka som gick 
i flickskolan i Valhalla — var energisk 
och påpasslig och höll sig framme, 
när kommunala organisationer hade 
erbjudanden om extra tilldelning. 
Säkert gick det ingen nöd på oss.

GITARREN
Nu var det i början av höstterminen 
1917. Vi skulle börja det nya läsåret 
med att samlas i kamraten Esbjörns 
hem i Falun. Familjen bodde ju 
i Sundborn, men Carl Larsson hade 
en gård i Falun också, och där fick vi 
träffas och hålla till. Träffade aldrig 
Esbjörns föräldrar. Vi hade vår fulla 
frihet och hjälp av en jungfru i köket. 
Hon skötte väl också skolhushållet 
för Esbjörn. Nu uppkom den tanken 
att vi skulle ha en orkester, en 
”skrammelorkester” till ackompanje
mang av den tidens enkla visor. Vi 
hade en prima organist, som sede- 
mera blev kantor och kyrkomusiker 
i Hedmora. Jag hade väl sagt något 
om att jag tänkt försöka skaffa mig en 
gitarr. Då en kväll i skymningen kom 
Esbjörn till Magasinsgatan 2 C, där 
jag bodde. Han kom med den gamla 
gitarren och sa:

— Här får du.
Esbjörn berättade, att pappan 

Carl Larsson hade köpt den i utlan
det och sagt att den var gammal 
redan då (från 1702). Det var den 
finaste present jag nånsin fått och 
den har följt mig sedan dess med 
mycken glädje. Det händer att jag 
spelar någon gång — fastän det inte är 
roligt i hyreshus, men då jag var i stu
gan i Skattungbyn spelade jag även 
för kaffegäster som ville höra på.”

Under sin tid som komminister sam
lade Eric Thorsell regelbundet byns 
barn i prästgården. En som var med 
då har berättat, hur trevligt det var 
vid dessa söndagsstunder, då prästen 
spelade både på gitarren och en gam
mal psalmodikon. Gästfritt tog Eric 
och hans hustru Thea emot alla som 
kom till deras hem.

MÖT VÅREN
hos

A . LEVENIUS B LO M M O R  i O rsa  AB
Tel affären 400 92, trädgården 401 20
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Eric Thorsell behöll genom åren 
sitt intresse för Dalarna, särskilt Orsa 
och födelsebygden Svärdsjö - Envi
ken. Jag hälsade på honom på lång
vården i Fagersta sommaren 1989, 
och han tyckte det var roligt att få en 
hälsning från Orsa. På hösten fick han 
komma till sitt hem i Ängelsberg. 
Han tyckte att det var skönt att få 
ligga i sin egen säng. Av en hemsama
rit fick han hjälp med matlagning 
och städning och allehanda bestyr. 
Han försökte följa ett program med 
daglig gymnastik för att bli litet rörli
gare.

Eric Thorsell var god vän med kyrko
herden Nils Gustavsson i Väster- 
färnebo, som hörde till samma kon
trakt som han. Han beundrade sär
skilt hans roll som Vår Herre i Him- 
laspelet, som Eric såg två gånger. 
"Man tycker”, skriver han, "att Gud 
Fader själv inte kunnat så åskådligt 
och levande framställa sin roll — på 
samma gång enkelt och gripande — 
som vad Nils Gustavsson gjorde den 
till."

Eric Thorsell har lämnat sitt hem 
och sina vänner, men vi tror att han 
nu fått säga som Mats Ersson: "Du 
Gud, jag är hemma."

Tore Östlund

"M edeltida
werlden"
Så hette en teaterförställning som alla 
mellanstadieelever fick se en aprildag 
i Bergetskolans gymnastiksal. Det var tre 
manliga skådespelare från Friteatern 
i Stockholm som med mycket skickligt 
agerande förde den ungdomliga publi
ken till den avlägsna medeltiden.

Handlingen pendlade mellan gyckel 
och den bleka döden. Där förekom rid
dare och jungfruräddning, asatro och 
kristendom. Där fanns den magiska 
örten alruna under galgbacken. Det spe
lades på tidstrogna instrument, krum- 
horn, flöjt och slaginstrument och det 
sjöngs på medeltida vis.

Se det var ett spektakel som verkligen 
"gick hem” i unga sinnen, en historielek- 
tion av hög klass.

Priset upp!
I vårt förra nummer nämnde vi att utgiv
ningen av Orsa Skoltidning går ihop — 
nätt och jämnt. Nu har vi emellertid 
ställts inför ökade tryck-kostnader, och 
det ser inte bättre ut än att vi från och 
med nästa nummer måste höja lösnum
merpriset. Hur mycket är inte bestämt, 
men det lutar åt att det nya priset blir en 
tia jämnt.

Vi hoppas att våra trogna läsare trots 
detta inte drar sig för att köpa och läsa 
Orsa Skoltidning.

Ny barn
redaktör
Ulla Enmalm har i hela 17 år tjänstgjort 
som vår barnredaktör, men nu har hon 
bett att få bli avlöst. Det blir hon, av 
Monika Ljungberg som också tjänstgör 
i Stackmora skola.

Tack, Ulla, för lång och trogen tjänst! 
Välkommen, Monika!

SKOLNYTT
Sexåringarnas skolstart har under våren 
varit ett hett debattämne i massmedia.

Skolstyrelsen behandlade frågan vid 
sitt sammanträde den 4 mars. Beslutet 
blev då, att eftersom inga förutsättningar 
finns att redan till läsåret 1991/92 orga
nisera verksamheten så att sexåringarna 
på ett tillfredställande sätt kan tas emot 
i grundskolan, avvakta med att ta emot 
sexåringar. Det förutsätter att det kom
mande riksdagsbeslutet medger detta. 
Förslaget från regeringen är att kommu
nerna får en femårig övergångsperiod.

Organisationen av skolverksamheten 
i Orsa har med anledning av riksdagens 
beslut om ny skollag fått följande utse
ende enligt skolstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktige:

GRUNDSKOLAN
Ansvarsområde 1 
Kyrkbyn-Kallmora-Skattungbyn 
Ansvarsområde 2 
Berget-Digerberget-Stackmora 
Ansvarsområde 3 
Orsaskolan

DEN FRIVILLIGA 
SKOLVERKSAMHETEN
Ansvarsområde 4
KomVux-Grundvux-Särvux-Gy-SFI- 
Uppdragsutbildning-Näringslivsfrågor 
Ansvarsområde 5 
Musikskolan

Olle Bjärkmar

Samira Bruninsson, åk 3

Specialbutiken för HENNE
KAPPOR • BLUSAR •  KJOLAR •  BYXOR  

JEA N S •  M YSPLAG G  •  UNDERKLÄDER M M

—  A k t u e l l a ....  .................. -......
TYGER Kvalité

s y b e h ö r  vår specialité
ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

Auq LarssonsJärnvägsgatan W  • 794 00 ORSA • 0250/400 21
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Björnm öten II ur Halvars Lars Larssons bok
H är följer fortsättningen p å en arti
kel för en tid sedan om möten mel
lan björn och människa i gam la 
tider. Berättelserna är hämtade ur 
H alvars Lars Larssons uppteck
ningar efter intervjuer med gam la 
människor i norra sockendelen.

Jämt Mor i Kallmora, född 1854, 
berättar här om ett annat hårdhänt 
björnmöte:

Då jag var sju år var jag med 
far, Pets Lov, och de andra på 
höbärgning i Hökvallsåsen. Jag 
minns ej så mycket av det själv 
men far har berättat flera 
gånger.

En dag hörde de av skällan, 
hur hästen som gick i skogen 
i närheten hoppade och sprang.
Far skyndade iväg för att se hur 
det var. Han såg några konstiga 
spår på marken och gick och 
betraktade dem. Plötsligt fick 
han ett våldsamt slag över 
axlarna så att han föll och förlo
rade medvetandet. När han åter 
kom till sans, var västen och 
livstycket sönderrivna och 
likaså hatten. Nu förstod han, 
att han varit ute för björn. Han 
ropade och folk kom dit. Falla 
kom emot dem med trasorna 
i händerna. Björnen såg man ej 
till, men spåren. Falla var matt 
och svag, och alla voro mycket 
förskräckta. Falla kryade snart 
till sig, men i ena axeln kände 
han smärta vid väderombyten 
och ansträngning i hela sitt liv.
Det var samma björn som slog 
Bjenntitta och en karl från 
Hornberga.

Angående ”Jålakbjännen” (jålak =  
elak) så tror sig björnjägaren Svan på 
Höghed veta hur det gick till när den 
föddes. Han var nämligen med. Så 
här berättar han för H.L Larsson och 
hans kamrat Bäckman:

— Jag var med då den föddes!
— Tjänstgjorde du som barn
morska? undrade Bäckman.
— Nej då, men inte var det så 
långt undan heller. Björnhonan 
hade två ungar i idet. Jag sköt 
henne och tog den ena unger:
Men den andra kom undan.

En sen vårkväll. Det börjar skymma. Då kommer björnen försiktigt smygande. 
Foto: Anders Björklund.

Björnungarna hålla sig i trakten 
där de äro födda i två år. Jag såg 
flera hävdar (lämningar) efter 
den där ungen men fick aldrig 
tag i den. Så de ge sig iväg gan
ska långt till andra trakter, 
stanna där i ett, eller två eller 
tre år, och så flytta de igen. När 
de bli omkring 20 år komma de 
åter till födelsetrakten och 
stanna där till sin död. Var 
denna björn vistats under sitt 
liv vet jag ej, men jag förstår 
mycket väl, att han har träffat 
dåliga skyttar och blivit sårad 
många gånger, eftersom han bli
vit så elak mot människan. 
Björnen är aldrig elak förrän 
han blivit illa behandlad.

Mera om slagbjörnens slutliga öde 
förtäljer Jågas Erik, broder till ovan
nämnda Jågas Anna:

— De förde honom till Bengts 
på Hornbacken och flådde 
honom där. Det kom mycket 
folk för att se på björnen, där
ibland Svans mor, en gammal 
finska som talade så roligt. Björ
nen var gammal och stygg och 
somliga framtänder voro borta.

Det var inga herrar med på 
den jakten, men vid ett annat 
tillfälle voro herrar med och 
falla gjorde trögor (snöskor) av

björkris och band under fot
terna på en herre, en bokhållare, 
så att han kunde komma till 
vägen. Snön var djup. Bokhålla
ren blev alldeles bet med ski
dorna och var nära att bliva för
gången.

Som synes skiljer sig Jågassyskonens 
versioner vad gäller ”herrarnas" del
tagande, vilket väl får tillskrivas deras 
höga ålder vid intervjuerna. Slutli
gen refereras ett björnmöte med 
lyckligar utgång för parterna. Det är 
Difs Hans Hansson i Åberga som 
berättar:

— Då mor var ung hade hon 
gått i vall öst om Åberga. Plöts
ligt hade getterna börjat 
”stjurpa” (nysa,spotta) och kom
mit springande hela hopen till 
vallkullorna. ”Vad är det nu för 
nånting?” sade gammelkelindji 
som var med. Då hade en björn 
kommit lufsande. Momo rev av 
sig ”traso” (huvudduken), 
svängde med den och skrek allt 
vad hon orkade. Björnen avlägs
nade sig utan att göra någon 
skada.

Och Jämt Mor i Kallmora igen:

— Speners mor vallade korna. 
Plötsligt fick hon se att björnen 
slagit ned en ko. Kon låg och
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Orsapolska i Ja p a n  av Anders
En dag under veckan före påsk fick vi på  
redaktionen ett brev ända från O saka  
i Japan. Det innehöll en hälsning till skoltid
ningens läsare från  några gamla elever i vår 
musikskola, fiolistema Anders Jakobsson och 
Marita Kvensler (som hette Sjölund när hon 
bodde i Orsa)  samt basisten Jan  Anders 
"Jogga" Emlund. Med i hälsningen var också 
råttviksbördiga fiolisten Elsie Börjes, dotter 
till känd spelman. De befann sig p å  en orkes- 
tertumé i det avlägsna landet, fick en stund 
över och hälsade. Det tackar vi för.

Anders "förde ordet" i hälsningen, och så  
här berättade han:

Under Under två veckor har vi nu turnerat här 
i Japan med Göteborgs symfoniorkester där vi 
har våra jobb. Dirigent är den världsberömda 
Neemi Järvi. Orkestern är en av Sveriges stör
sta med drygt 100 musiker, bland dem flera 
från Dalarna.

Vi inledde turnerandet i Tokyo, i den 
vackra Suntory Hall, och sedan bar det iväg till

björnen satt på henne. Vallkul
lan ropade allt hon förmådde, 
sprang fram och föste iväg björ
nen. Han lämnade kon och lun
kade iväg. Kon var i det när
maste oskadd. Björnen syntes ej 
mer till.

ETT NUTIDA BJÖRNMÖTE av Pelle Jakobsson
Björnexperten Anders Björklund 
och Rune Burtu ägnar sig åt en fred
lig form av björnjakt — med kameran 
som "vapen”. Resultatet har blivit ett 
otal bilder på de imponerande och 
vackra djuren.

Om björnen på vår bild berättar 
Anders:

— Det är en bekanting som vi 
sett flera gånger under några år. 
Den har också varit märkt med 
radiosändare. Björnen är en 
hanne i femårsåldern. Det är en 
tidig vårdag någonstans på 
besparingsskogen. Björnen har 
lämnat idet för att få i sig lite 
mat. I omkring tre timmar luf
sar han omkring vår koja, och vi 
får många tillfällen till fotografe
ring.

När han gått därifrån kan vi 
av spåren konstatera att han 
befunnit sig så nära kojan som 
sju meter.

Pelle Jakobsson

Nagoya, Hiroshima, Sizuska, Tokyo igen och 
till sist Osaka. Det var stora och fina konsert
hus överallt med plats för 2-3000 personer. 
Fullt hus har det varit överallt. Musiken som vi 
spelade var av Sibelius, Bartok, Rimskij Korsa- 
kof och Hugo Alfvén m fl i två olika program. 
Det var härliga konserter, och vi fick spela flera 
extranummer.

Att färdas längre sträckor i Japan går 
utmärkt med ”Sinkanzen”, snabbtåget som går 
med omkring 200 km i timmen. Det åkte vi 
ofta i mellan städerna. Men det gäller att hålla 
sig framme i tid! Tågen stannar i högst två 
minuter, och du måste på perrongen stå just 
där din vagn stannar för att komma med. I stor
städerna lungerar tunnelbanan bäst. Trafiken 
i övrigt går ganska trögt.

JAPANERNA,
ETT MÄRKLIGT FOLK

Japanerna är ett märkligt folk som tagit till sig 
den västerländska levnadsstilen på sitt all
deles egna sätt. De vanliga klädesplaggen är 
kostym och slips för herrarna, högklackat med 
kjol för damerna. Alltid och överallt ser man 
dem i samma kavaj med samma slips i ganska 
tråkiga färger. I varuhus och hotell hörs alltid 
musik, mest av amerikanskt slag, ungefär som 
hemma i Sverige. Men traditionell musik har 
vi knappt hört något av.

Kvinnor i vackra kimonos har vi sett i alla 
fall. Det tycks vara det plagg som japanskorna 
gärna tar på sig vid högtidliga tillfällen.

Från skyskraporna i Tokyo (vi bodde i Shin- 
jouko, ett Tokyos Manhattan) väller och ring
lar folk ut och in. Det är som om skyskrapan 
”andas’ och fungerar som ett alldeles eget sam
hälle.

Där vi bodde — på Century Hyatts 26:e 
våning — kunde vi ändå inte fatta hur 12 mil
joner människor kunde fungera organiserat 
med alla dessa skyskrapor tätt, tätt inpå var
andra, med ett trassel av gator, viadukter, tun
nelbanor, bilar och människor.

Japanerna är ett hövligt, vänligt och hän- 
synsfullt folk. När man går in i ett varuhus, 
möts man av rader med bugande japaner som 
hälsar välkommen och hjälper kunden till

rätta. Renlighet och hygien är enastående. Är 
man förkyld placerar man en näsduk för mun
nen. I tunnelbanan finns ej klotter och otrev
liga människor. Överallt är det rent och städat.

Den höga levnadsstandarden i kombina
tion med hög utbildning och disciplin har 
säkert bidragit till att brottsligheten i Japan är 
så låg som den är.

SPELMÄN HAR ALLTID ROLIGT
Vad gäller vår turné har nog vi spelmän särskilt 
roligt. Vi kan alltid spela låtar tillsammans, 
och då behövs det varken repetitioner, noter 
eller dirigent! Repetera med orkestern måste 
vi ändå göra varje gång vi kommer till en ny 
konsertort. Akustikprov kallas det och börjar 
ett par timmar före konserten. Sedan vi häm
tat våra frackar och långa klänningar och bytt 
om, ja då hinner vi spela en låt eller två innan 
konserten börjar. Annars behöver vi ej själva 
släpa på våra konsertkläder och instrument — 
allt packas och transporteras i särskilda lådor.

Vår dirigent, maestro Neemi Järvi, känner 
särskilt för nordisk musik. Vi spelar ofta Sibe
lius, som är mycket omtyckt i Japan. Alfvéns 
musik står också högt i kurs. Som extranum
mer har vi alltid spelat finalsatsen ur hans 
balettmusik "Den förlorade sonen”. Den är 
uppbygd på en orsapolska, komponerad av 
Blecko Anders och förmedlad av Gössa 
Anders och som vi spelmän kallar Systerpol
ska nr 1. Satsen inleds med att polskan presen
teras som fiolsolo. Under turnén har jag, 
Anders, fått förtroendet att spela solot, och jag 
gör det förstås på spelmansvis. Sen tar alla 
orkesterns småfioler upp samma polska varpå 
hela orkestern "hakar på”, och det hela slutar 
nog så pampigt. Järvi vill ofta ha med den sat
sen eftersom den slår an så bra hos publiken. 
I förväg visste jag ju inte bestämt om den 
skulle med eller inte — det hänger på dirigen
ten — men, som sagt var, den kom med alla 
gånger!

Det skulle var roligt att få en kommentar 
från Gössa Anders i sin himmel! lärvi myste 
i alla fall!

Hälsningar från oss fyra genom
Anders

Maestro Neemi Järvi myser när han lyssnar till en orsa-polska. De fyra spelmännen årJan-Anders 
Emlund, Elsie Börjes, Maritha Sjölund-Kvensler och Anders Jacobsson. Orchard Hall, Tokyo.
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NÄS
ClASMÄSTåRI

MHr.
— Nyman & Johansson -  

O R S A

Vid södra järnvägsövergången 
MoravSgen 2

Tel. 408 91

Bilglas •  Fönsterglas 
Inramningar

Välj kvalité
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

Orsa trafikskola
Åsa och Inge Nyman 

Teori
TISDAGAR 17.30

Kyrkogatan 21 Orsa Tel 406 85

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

sintÅixtis iäim; x
Orsa, tel. 403 40

VÅR av Sofie Brattberg Swälas, åk 4
Ljumma vindar blåser. Allting är 
skönt för nu är det vår.

Idag är det extra skönt. Jag står 
uppe på ett berg, det är så härligt. 
Vinden blåser mot mina kinder. Sjön 
glittrar och blänker. Fåglarna kvit
trar.

Åh, vad härligt det är. Och snart 
får vi SOM MARLOV!

Sofie Brattberg Swälas, åk 4

RULLSKIDOR av Linea Hassis, åk 3
Jag har börjat åka rullskidor. Det är 
jättekul. Per, min lillebror som är 
snart åtta år, brukar åka rullskidor 
bredvid mig och prata.

Linea Hassis, åk 3

EN KLOCKA av Karin Jönsson, åk 3
En klocka som har stannat är mycket 
glad. För den har kommit fram. Men 
en klocka som går är inte glad, för den 
bara går och går och kommer aldrig 
fram.

Karin Jönsson, åk 3

KALSONS, VÅR STUGA av Juhan Nyberg, åk 3
Kalsons heter en stuga som vi brukar 
sova i på helgerna. Den är egentligen 
inte vår stuga utan min morfars hal
brors stuga. Han hette Emil Kalson 
och det är därför som vi kallar stugan 
för Kalsons. Det finns inte så mycket 
att se där men ändå är det något sär
skilt med den stugan.

Det fanns bara ett kylskåp där och 
en vedspis där när vi kom dit. Men nu 
är det en TV där också. Ibland är vi 
där tre dagar när vi har sommarlov. 
Det är jättekul. En gång var vi ute 
i skogen, vid Bjus-vasslan. Då hade 
en bäver fällt ett träd över vasslan 
och min storebror Anders skulle gå 
över. Så tappade han balansen och 
ramlade i vasslan. Han var blöt ända 
till midjan och sen höll han på att

ta sig upp igen så vi fick lov att thjälpa 
honom upp. Sen åkte vi hem nästan 
direkt. Jonte fick lov att ta sin hund 
i knät när han cyklade hem till Kal
son. Förra helgen byggde vi en damm 
ibäcken som rinner förbi Kalsons.

Juhan Nyberg, åk 3

BADA I DISKHON av Jörgen Nilsson, åk 4
När jag var liten hjälpte jag ofta 
mamma med disken. En gång gick 
mamma på toaletten när vi diskade. 
Och jag tog förstås chansen. Här ska 
badas skrek jag och hoppade i vatt
net. Mamma kom för sent som alltid. 
Ha, ha, sa jag. När mamma kom tog 
hon fram kameran och rätt som det 
var sa det klick. Jag var 1 1/2 år när det 
hände.

Jörgen Nilsson, åk 4

MASKEN av Tomas Forselius, åk 1
Det var en liten mask, som hittade en 
svamp. Det spöregnade på masken 
och en fågel kom. Då blev masken 
jätteglad att han inte dog. Han 
gömde sig under svampen!

Tomas Forselius, åk 1

SPÅNPLATTOR
Direktförsäljning året runt.
Avkap och spill till lågt pris.

Det serviceinriktade och kundnära företaget.

Tel 409 60 O r s a ^ ^ ^ p lc i t t a n  Tel 409 60
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Skattungbyn 5-6
Främre raden: Eva Källberg, Jenny Thorell, Jack Rolka, Mikael Öberg, Daniel Quin- 
tino, Daniel Bruce. Bakre raden: Lena Augustsson, Anna Lundin, Mikalea Skoog, 
Jonas Thalin, Erik Bergkvist, Benny Forselius. Saknas Jörgen Rehn.
Lärare: Eric Ullström.

VÅR-DIKT av Sara Lindh, åk 5
Nu är det vår.
Vi doppar våra tår 
i den kalla sjön.
Bredvid en stor lönn.
Vi sätter oss på marken 
och tar ur vår korg.
Äter vår matsäck 

och har ingen sorg.
Hela vår kropp vi doppar.
Vi går upp igen och hoppar 
från stranden 
tar jag en nyckelpiga 
i handen.
Den är röd med svarta prickar.
Vår hund den slickar av ett fat 
där det har lega mat.
Jag ser en gråtmt.
Nu är denna dikten slut.

Sara Lindh, åk 5

MITT PÅSKLOV 1991 av Andreas Skoog, åk 2
När jag var ute och cyklade med 
min mountain-bike, såg jag en liten 
hare som sprang över vägen. Den 
samlade ölburkar, och jag fick fyra 
stycken. Tillsammans blir det två
kronor. Andreas Skoog, åk 2

VÅRKÄNSLO R av Martin Moraeus och Daniel Karlsson, åk 5
Ack, nu är våren här.
Nu knoppas blom och bär.
Katterna på gården jamar, 
människor varandra kramar.
Jag sitter uppå källarbacken, 
solen värmer skönt i nacken.
Måsen skrattar upp i skyn, 
grodan kväker ner' i dyn.
Svalan högt i luften flyger, 
björnen ut ur idet smyger.
Mamma, hon planterar frön, 
våren är väl ändå skön.
Martin Moraeus Daniel Karlsson, åk 5

MUSIK
FRELINS GRÄND 14 794 00 ORSA 0250-431 35

Kom in så får vi ackordera1.

Orsa Lås & Nyckelservice
Jonas Karlbom OBS! NY ADRESS! Älvgatan 4, Orsa.

Nycklar tillverkas medan ni väntar!
Även bilnycklar. Lås och tillbehör. Byten och monteringar av lås.
Dygnet-runt-Jour! Tei407 19

Anlita W S -  
fackmannen

-innan något 
händer

1  wesströmsws
ORSA, tel 0250-409 25 vx

Begravningsbyrån 
a Orsa 
LEVENIUS 
BLOMMOR
ombesörjer allt inom branschen 
Tel affären 400 92, bost. 413 21

FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

DalaKalk 
Försäljnings A i

Tel 502 00

O R S A  R A M
Inramning av tavlor 

Persienner 
Markiser

Järnvägsgatan 26 ORSA 
Tel 0250-425 74
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Ett kort 
räcker

V ä lj  s jä lv

Sparbanken
Dalarna

Det ekonomiska alternativet.

ORSA Tel 0250436 00

LIVS •  BENSIN  
LOTTER •  T IP S  •  M .M .

SKATTUNGE LIVS
Tel 511 77

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter

Tel 404 30,404 31

AEG * AEG * AEG * AEG

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER 
Installationer - Service

HelgeSons EL
Knapptågsv. 8 - 794 00 Orsa 

Tel 0250-41611

AEG • AEG •  AEG •  AEG

VÅREN av Ani Soleymani, åk 5
Nu är våren här, 
och man blir lätt så kär.
Snart kommer sommaren, 
och solen skiner varmt igen.
Sen är hösten här, 
ut och plocka bär!
Vinter och skidor, 
varma jackor och skridskor.
Men nu är det vår 
och till skolan än vi går.

Ani Soleymani, åk 5

RESAN TILL BORLÄNGE av Pär Björkqusit, åk 4
Jag åkte lastbil med Göran till Spen- 
drups i Borlänge. Han jobbar där. 
I Borlänge bor också min mormor. 
Vi såg en död ekorre på vägen och ett 
rådjur. När vi kom fram till Borlänge, 
åkte vi först förbi Domnarvet, där 
dom gör dobelplåt. Sen sa Göran, att 
vi snart var framme. Vi åkte in i Spen- 
drupsfabriken. Där var det tusentals 
drickor och öl. Vi blev mottagna av 
en farbror, som ledde oss till ett rum 
där vi pratade och fikade med några 
andra som jobbar på Spendrups. Jag 
fick en dricka av Göran. Det var en 
stor, svart hund där också. Vi lastade 
dricka på lastbilen. Sen åkte vi hem.

Pär Björkqusit, åk 4

OM KRIGET I MELLANÖSTERN av Linnea Eriksson, åk 2
Kriget är dumt och hemskt. Oskyl
diga folk dödas. Dom bombar och 
skjuter. Min önskan är att alla vapen 
ska försvinna. Varför ska dom kriga 
egentligen? Varför kan det inte vara 
fred istället? Jag önskar att det skulle 
vara fred på jorden, att det inte skulle 
finnas några soldater eller militärer. 
Det är så dumt med kriget. Man ska 
vara snälla mot varandra också, och 
man ska vara hjälpsam. Hoppas att 
kriget slutar, för krig är så onödigt!

Linnea Eriksson, åk 2

OM VAD JAG  
SKA GÖRA I SOMMAR av Helén Olpers, åk 3

Det brukar vara ganska varmt på 
sommaren. Jag skulle vilja åka till 
Hawaii. När jag kommer hem skulle 
jag åka ner till orsasjön och bada. 
Och när jag badat klart åker jag hem.

Jag håller på med orientering. Det 
brukar oftast vara orientering på hel
gerna. Dom brukar börj a klockan tio. 
Det är roligt att åka bort på oriente
ring. Ibland är vi borta en helg. Jag

tävlar för Orsa IF. När man ska gå till 
start är det nästan jämnt en km dit. 
Det bästa jag kommit är 3 :a. Min sto
rasyster tävlar också med oriente
ring. Hon heter Veronica. Veronica 
brukar vara borta i en vecka. Det 
bästa hon har kommit är l:a. Man 
brukar få gå in på en restaurang innan 
man åker hem. Det är jätteroligt att 
orientera.

Helén Olpers, åk 3

OM KÄRLEKEN av David Barreiro, åk 3
Jag har aldrig bjudit en tjej. Men jag 
tycker om sju stycken: mamma, 
pappa, min brorsa och min lilla syster 
och mina marsvin. När jag var 3 år 
var jag gift med 4 stycken.

Kärlek är när man tycker om var
andra mycket. Jag tycker om min 
bästa kompis, som vän.

David Barreiro, åk 3

Elegantare kan man inte möta vå
ren. Sir di Lucci visar vägen med 
nya 4 1/2 knappsmodellen i mo- 
derätta grönbeiga färger, säkert 
matchaa med en svag stripe. Väl
kommen in och prova.
När det gäller kläder —  gör som så många 
andra —  gä till affären med

URVAL • KVALITÉ • SERVICE!
VI H AR DET BÄSTA A V  DET MESTA!
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PÅSKVANDRING av Erik Gölén åk 2
Vi var i tre olika kyrkor. Den första 
var jättestor. Det var en vanlig kyrka. 
I den berättade dom hur dom gjorde 
när dom åt. Dom låg till bords. 
Andra kyrkan hette Filadelfia. Där 
fick vi se på bilder om när Jesus kors
fästes. Den tredje kyrkan var Mis
sionskyrkan. Där spelade dom en 
pjäs om när Jesus uppstod. Alltihop 
varjätteroligt. ErikGölén åk 2x—1 1  u v  v— w / v  c .

DET SKALL JAG  
GÖRA I SOMMAR av Jan Danielsson, åk 2

Jag och Johan ska bygga en koja 
i sommar. Den ska bli stor och fin och 
ha mycket utrymme. Och vi ska leka 
i den och ha kul. Och vi kanske hin
ner nåt annat också. Vi kanske ska 
bada i Mora också och ha det kul. 
Och jag ska till Orust utanför Göte
borg. Det ska bli kul. Vi kanske ska gå
på Liseberg. Jan Danielsson, åk 2

TROLLSKOGEN av Melinda Nääs, åk 2
När jag gick ut i skogen fick jag se ett 
troll. Jag blev inte rädd, för om man 
heter Melinda Nääs så blir man inte 
rädd. Men trollet blev rädd för mig. 
Men efter en stund blev vi goda vän
ner och trollet berättade vad han 
hette. Han hette Gamle Studs Studs. 
Det konstiga var att han pratade lika
dant som jag och han var risig i håret 
och hade smutsiga kläder. Han hade 
ett halsband som jag fick.

Melinda Nääs, åk 2

HUR SNÖN FICK SIN FÄRG av Carolina Fjelstad, åk 1
Det var sommar när alla blommor 
fick sin färg. Men efter några dagar 
kom vintern och snön kom. Men det 
såg ingen, för snön hade ju ingen färg. 
Snön gick till rosorna och frågade om 
han fick lite färg. Nej, sa rosorna. Då 
blev snön ledsen. Han gick till alla 
blommor och alla sa nej. Då såg snön 
en liten vit blomma. Den lilla vita 
blomman sa "Vad är det?" Då sa snön 
”Jag har ingen färg.” Då sa blomman 
”Du kan få färg av mig”. Den vita 
blomman skarpade av lite fårg av sin. 
Så fick snön sin fårg.

Carolina Fjelstad, åk 1

ORSA 0250-430 50

VÄRDA DIN SYN
ALLTID

VÄLKOMMEN TILL

Bptib
Kyrkogatan 10 • ORSA 

Tel 0250-400 90

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
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S lä n g  -  
Snäbben

Aukt. Hybarco-återförsäljare

GREFS MASKINFÖRSÄLJNING AB
794 00 ORSA 

Tel 0250-430 65

BMW  följer in te  utvecklingen  
BMW  leder den

BERGLÖFS BIL AB
Berget, ORSA Tel. 0250-420 15, 010-52 02 70

• TIPS
• T ID N IN G A R  
• LEKSAKER
• PRE SENTE R
• FU R U S N IC K E R IE R

NYA KL0CKARS
Tel 0250-419 06
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Postgirokonto 13 65 58-4 
_____ Bankgiro 438-9979_____
Prenumeration sker genom insättning 
å tidningens postgiro av 30 kr. Skriv 
tydligt namn och adress å girokortets 
talong.

Att prenumerera
på Orsa Skoltidning är inte så 
dumt — för dig som bor så till att 
du inte kan nås av våra unga för
säljare — och för dig som vill vara 
säker på att få nästa nummer 
som ett brev på posten! Lite dy
rare blir det dock. Vi har måst 
höja prenumerationspriset till 
30 kr. Enklast är det att sätta in 
detta belopp på vårt postgiro
konto 13 65 58-4. Men kom 
ihåg att skriva ditt namn och din 
adress på talongen!

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

Tel 0250-436 60 Tel 0250-410 37

Utför alla slags Utför alla slags

INSTALLATIONSARBETEN och GRÄVNINGSARBETEN
ELVÄRME (Traktorgrävare)

Upplaga: 1 700 ex ■ o r ia  tryckeri ab . weo Pris 6:-


