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ORSA SKOLTIDNING

”Vi kan leva tillsammans..!  
— Pula Chorals besök i Orsa — av Sven-Bernhard Fast, Katarina Yngström, Klass 5 Kyrkbyn, Mattias Lissdaniels, Klass 4 Bergetskolan, Marit Jönsson och Anna Johansson Gymnasiet

Under en vecka i maj gästades Orsa av en 
ungdomskör från Orangefristaten i Syd
afrika. Körens namn Pula betyder ”regn”. 
Besöket lämnade ingen oberörd. Skolbarn 
och lärare i alla våra skolor, värdfamiljer, 
församlingsbor som deltog i mässor, 
musikkafé och konserter, för alla dessa 
innebar kontakten med de unga afrikaner
na en omskakande och berikande upp
levelse.

Här är några intryck från Pula-körens 
vistelse i Orsa.

”Mig gav det hopp och mod att bo hos er, 
dela ert hus och sitta tillsammans med er 
vid ert bord. Det visade mig att vår kamp 
inte bara är en dröm, utan en verklighet.

Det är inte som fienden säger, att vi inte 
kan leva tillsammans. Jag upplevde att vi 
kan leva tillsammans trots våra traditio
ner, vår kultur och våra sederi’

Så skriver en av medlemmarna i Pula 
Choral till sin värdfamilj i Orsa. Och vad 
gav det åt oss, vi alla i kyrkor, skolor, på 
arbetsplatser osv, som fick chansen att 
möta de sydafrikanska ungdomarna?

”En massa omtumlande känslor av 
gjädje och sorg, kärlek, beundran, undran 
och oro”, skriver en av dem som var med 
hela veckan.

Vi som stod i regnet och vinkade av våra 
nyfunna vänner kände att efter den här 
veckan blir Orsa aldrig mera sig likt. 
Plötsligt krympte världen samman och 
allt fokuserades i detta enkla — att män
niskor får mötas och bli vänner.

Omslagsbilden
Spelmannen Hans Björkman har tagit 
bilden på de ståtliga näverlursblåsarna i 
Litauen. De två musikanterna ingår i en 
av de många fasta ensembler som fram
trädde vid festivalen i Vilnius tillsammans 
med våra folkdansare och spelmän. Grup
pen vill, precis som de våra, levandegöra 
folktraditionen i sin landsända. De bär 
sina lokala folkdräkter, de spelar på ett 
mångfald olika instrument, de sjunger 
och dansar.

På bilden ser du att näverlurarna är 
snarlika de som använts i Sverige. Män
nen bär bröllopsprydnader på huvudet. 
Lägg också märke till halmprydnaderna 
som hänger ner från taket. De liknar väl 
våra gamla ”fluguruckor!’

I detta nummer kan du läsa mera om 
den resa som våra spelmän och dansare 
gjorde i somras.

*  *

Mycket skulle kunna sägas om veckan 
som varit: Sången, dansen, den smittande 
glädjen, de gripande vittnesbörden om 
vad det innebär att vara svart i det vita för
tryckets Sydafrika.

Förbönsmässan, där lovsången steg 
högre än någonsin under Orsa kyrkas 
700-åriga historia, men där ett folks lidan
de och kamp också var lika påtagligt när
varande som brödet på altaret coh vinet i 
kalken. Eller konserten på Skeer, som 
trots frånvaron av instrumentala inslag 
fick Jan Bäckman i Mora Tidning att ut
brista: ”Sällan har det väl svängt så i den 
gamla folkparken!” Och även där — 
smärtan och glädjen tillsammans. 

Sångglädje, smittande humor, bärande 
tro och beredskap till kamp och lidande. 
Som körens ledare uttryckte det: ”Smär
tan är glädjens andra sida!’

Alla möten med skolbarn, som förmed
lade samhörighet och hopp. Det finns 
något vi kan göra. En rättfärdig värld är 
något vi bygger tillsammans i Orsa och 
Bloemfontein.

Särskilt minns jag en av körmedlem
marna som berättade om hur han fängs
lats och misshandlats för att han deltagit i 
ett möte med elevorganisationen. I Orsa- 
skolans aula hade den sortens verklighet 
känts så långt borta, om det inte varit så 
att det var personliga erfarenheter som 
förmedlades till oss. Den verkligheten 
kom de ifrån, och återvände till.

”Vad gör ni av er frihet?” frågade en av 
de afrikanska ungdomarna. Det kändes 
att de hade rätt att fråga.

Mycket skulle kunna sägas, men det 
viktigaste var ändå detta: Plötsligt hand
lade det om vänner. Det som apartheid

går ut på, att svarta och vita måste leva åt
skilda, hade i grunden motbevisats. Vi 
hade fått svarta vänner, bröder och syst
rar. Kampen mot apartheid hade plötsligt 
blivit något som angick oss personligen. 
Sedan må ASEA, Shell och Atlas Copco 
säga vad de vill. För oss har vänskapen 
blivit viktig och den förpliktar.

Sven-Bernhard Fast

Det är tisdag den 12 maj. Jag är på väg till 
järnvägsstationen för att möta den syd
afrikanska gruppen Pula Choral. Det blå
ser rätt så mycket. Någon frågar mig om 
jag skulle vilja dela ut blommor till med
lemmarna i Pula Choral. ”Det kan jag 
väl” säger jag och tar emot en knippe 
blommor.

Nu kommer tåget. Pula Choral sjunger 
när dom kommer ut en efter en. Dom har 
enorma röster, det märker man redan nu. 
När jag delar ut blommor får jag en kram 
som tack av alla. På torsdag ska dom vara 
med i en mässa i kyrkan.

Välkommen in 
till oss

Det finns säkert något 
som passar just Dig! 

Frelins Gränd.

Tel 0250-402 32
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Torsdag den 14 maj. Orsas vuxenkörer 
är med och sjunger. Det står i programmet 
att det ska vara nattvard. Först går Pula 
Choral fram. Det är inte som det brukar 
vara utan i stället är det sång och musik 
under hela nattvarden.

Fredagen den 15 maj är det körfestival 
på Skeer. Ungdomskören, vuxenkörerna 
är med. Först sjunger alla något tillsam
mans, sen sjunger Pula Choral själva.

Nu är det sista sången för ikväll, men i 
morgon är det musikcafé i församlings
hemmet. Alla är med och sjunger och 
dansar så att golvet gungar.

Katarina Yngström, 
Klass 5 Kyrkbyn

Det var skojigt när sydafrikanerna var 
här. Jag var med dom på orientering.

Det var två stycken som bodde hos oss. 
Det var skojigt.

I skolan berättade dom om hur det var 
i Sydafrika. Det var intressant för dom 
hade så mycket att berätta.

Jag blev kompis med Ben och Sharps. 
Det är inte ofta man får kompisar från 
Sydafrika. Dom pratade engelska och jag 
pratade med händerna. Det gick bra att 
förstå varann.

Jag var med när dom spelade fotboll. 
Dom var bra fast dom inte hade tränat.

När dom åkte ifrån oss med bussen var 
det slut på det roliga.

Jag vill att det ska bli slut på apartheid.

Mattias Lissdaniels, 
Klass 4 Bergetskolan

Att få ner allt man kände, och fortfarande 
känner är naturligtvis svårt, men vi gör ett 
försök.

Innan man hade träffat Pula visste 
vilka det var kände man ungefär ”jaja, en 
vecka går ju fort..!’ Och visst gick veckan 
fort — alldeles för fort. När Pula gav sig 
av ville man liksom säga:”Stanna, 
stopp!!” Man hade tusen frågor som sur
rade runt i huvudet, och man hade inte 
fått svar på allt. Då önskade vi att vi hade 
satt oss in och läst mer om S-A innan de 
kom, det hade gett mer, tror vi.

Visst visste man att de hade det svårt 
därnere — men man var så långt ifrån 
verkligheten, vilket man fortfarande är 
fastän man klivit några steg närmare.

När de kom (några av dem) tillbaka, var 
de inte kören Pula Choral utan våra 
syskon! De hade inga tider att passa, och 
alla våra frågor hade de tid att besvara. 
(Ändå blev kvällarna långa!!) Nu har Syd
afrika fått ett ansikte!

Marit Jönsson 
Anna Johansson 

Gymnasiet

Bilderna är från Pula Chorals framträdan
de på ett välbesökt musikkafé i 
församlingshemmet.
Foto: Ulf Hällmarker

V Ä L S O R T E R A D r a  ALLHELGONAHELGEN
N Ä R H E T S B U T IK

h ä  Smycka Era gravar
E U  Vi har full sortering av • * «

Vinterkransar, lyktor och ljus |n*erti©ra

STACKMORA HANDEL A. LEVENIUS BLOMMOR i Orsa AB
Tel. 403 22 Tel affären 400 92, trädgården 401 20

3



ORSA SKOLTIDNING

”Kalle berättar” av Pelle Jakobsson
I våras utkom en bok med ovannämnda 
titel. Eftersom den har viss anknytning till 
vår bygd, vill vi gärna anmäla den för våra 
läsare.

”Kalle berättar”. Vilken Kalle? kan man 
undra. Jo, författaren heter Karl Wenn
berg, och han är numera som pensionär 
bosatt i Malmö. På bokpärmens sista sida 
ger förslaget en presentation av författa
ren, och vi tillåter oss citera:

Karl Wennberg

— I nära 75 år har Karl Wennberg varit 
aktiv i de svenska folkrörelserna — 
främst inom nykterhetsrörelsen. Med 
hjälp av lånade pengar läste han till folk
skollärare, gick med i SSUH och IOGT, 
blev förbundssekreterare i Sveriges God- 
templares Ungdomsförbund (SGU) och 
1939 chef för IOGT:s då inrättade centrala 
kansli. När han närmade sig pensions
åldern utsågs han till generalsekreterare i 
Nordiska Godtemplarrådet (NGR)....

Genom sitt arbete kom han i personlig 
kontakt med folk i ledningen för 
”organisations-Sverige” redan på 20-talet. 
De personliga minnen han har av dessa 
ger en bild av vad folkrörelserna betytt för 
vårt land.

Så långt förlaget. Men till detta bör 
sägas, att Karl Wennberg verkat som lära
re i våra trakter, nämligen från 1924 i 
Våmhus och 1931 — 1939 i Kallmora, 
Orsa. Under tiden i Orsa fick han uppdra
get att vara redaktör och ansvarig utgivare 
för Orsa Skoltidning, en syssla som han 
skötte med all heder. Ja, när han lämnade 
Orsa för ”högre tjänst” var det många 
som trodde att det skulle vara slut med 
skoltidningen! Så blev det som bekant 
ändå inte.
”Kalle berättar”. En lite anspråkslös titel 
på en viktig bok. Kalle själv vill inte mena

cJLtf> <ä̂>

att det handlar om memoarer. Kanske har 
han rätt. Han berättar nämligen inte så 
mycket om sig själv, men väl om intressan
ta människor han mött och om händelser 
han varit med om. Trots detta får den som 
läser boken stifta bekantskap med männi
skan Karl Wennberg nog så ingående.

Tidigt föräldralös fick kalle lära sig slita 
för brödfödan. Men rikt utrustad med en
vishet, ideér och läshunger som han var, 
lyckades han med det som var få arbetar
barn förunnat på den tiden: att få studera. 
Studierna ledde som nämnts fram till 
lärarexamen med tjänst bl a i Orsa. Vad 
som sedan hände bör man läsa om i 
boken!

Åtskilliga medmänniskor passerar revy 
i Wennbergs bok. De flesta är väl att be
trakta som storheter, ”kändisar”, inom 
samhälle och nykterhetsrörelse, men vi får 
också träffa vad vi kallar vanligt folk. Alla 
är skildrade med fin humor och med
mänsklighet. Här är ett axplock ur den 
långa personlistan: Många vänner från 
barndoms- och studieåren, Jalmar Furu
skog, Karl Hultström, Rit-Ola, Per- 
Martin Hamberg, Per Edvin Sköld, Mats 
Rehnberg, ”Rasjön”, Gösta Elfving, 
Ruben Wagnsson, Valdemar Hammen- 
hög, Ture Nerman m fl. Dessutom: Gus
tav Adolf, först som kronprins sedan som 
kung Gustav VI Adolf, då det märkliga 
inträffade, att vårt land fick en absolutist 
på tronen, den första i Sveriges historia.

Tiden i Orsa har Kalle inte glömt, och 
inte skoltidningen heller. Äldre ortsbor lär 
med glädje känna igen följande profiler: 
möbelhandlare Carl A Petterssons pojkar 
Eric och Gunnar (Borgert), prästerska
pets representanter från gamla tider, 
Berggren, Widgren, Thorsell och Ham
braeus samt ”Höglunda-Pelle”, känd 
skogsförvaltare. Skoltidningen blir om
nämnd förstås, och läsaren får ta del av en 
innehållsrik artikel som Kalle skrev redan 
1934, Pilkalampinoppiminnen.

Mycket vore att stanna inför när det 
gäller andra hågkomster i Wennbergs bok, 
men vi får nöja oss med några exempel:

”Duktig gosse!” Så sa ingen mindre än 
konstnären Carl Larsson i Sundborn, när 
han åsett hur den lille Kalle gjort en insats 
som hästtämjare. Bryggarmärren Maja 
hade blivit skrämd av en skramlande bil. 
Hon stegrade sig vilt, och skjutspojken 
Kalle höll i tyglarna, dinglande under hen
nes huvud. Märren lugnade sig snart, och 
Kalle landade välbehållen.

”Int lever jag när du tar examen!’ Så sa 
gamla mormor, när Kalle kom hem till 
Hosjö, skrudad i seminaristmössa. Men 
däri hade hon fel. Men fattigdomen höll

cJL? qJLä>

på att sätta stopp för Kalles studier. Rik
tigt spännande är det att läsa historien 
bakom hans väg till examen.

Den 13 okt 1939 höll Kalle sin sista lek
tion i Kallmora, fick tjänstledigt i ett år 
och hamnade på en nyinrättad expedition 
på Wasagatan i Stockholm. Detta kom att 
bli hans arbetsplats i många år, och läsa
ren får veta åskilligt om vad som hände 
där.

Beredskapsåren. ”Här är en massa 
trupper förlagda. Det sups mycket. Borde 
inte Godtemplarorden göra något åt det
ta?” frågas det i ett brev från Luleå. Vad 
Kalle och hans kamrater gjorde åt detta 
ägnas ett kapitel.

Sigge Furst, vår egen Hanser Lina 
Göransson och Tage Erlander figurerar i 
samma kapitel, kallat ”Hålla i trådarna!’ 
Läs det!

”Kalle berättar” är en rolig, lättläst och 
intressant bok, och den utgör naturligtvis 
ett värdefullt dokument om ett långt liv i 
folkbildningens och nykterhetsrörelsens 
tjänst, en tjänst som författaren upplevt 
som en stor förmån. Att den dessutom är 
rikt illustrerad med kartor, porträtt, teck
ningar, exteriörer och bilder av dokument, 
brev, affischer förhöjer dess värde 
ytterligare.

Intresserade kan lätt skaffa ”Kalle be
rättad’ Den finns att köpa i Orsa. På an
nan plats i detta nummer av O.S. finns ett 
litet smakprov ur boken.

Pelle Jakobsson

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 41332

LÄS MER
om vad Karl Wennberg varit 
med om och om personer han 
träffat i boken

KALLE BERÄTTAR  

O HLSÉNS BOKHANDEL
ORSA • Tel 0250-400 58, 434 71
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Chalmerist vid anslagstavlan
Ur Karl Wennberg: ”Kalle berättad’ [äB m

Den unga våmhusläraren hade med und
ran vid flera tillfällen sett hur en av möbel
handlare Carl A Petterssons pojkar greja- 
de, vred och vände på plåt och metall. Av 
den mera stillsamma brodern Eric — 
båda med tillnamnet Borgert enligt 

vederbörlig ansökan och tillstånd — fick 
han veta, att det skulle bli en bil. Visser
ligen gick Gunnar på Chalmers. Men än
då, att alldeles själv göra en hel bil- det 
verkade tokigt.

Men Gunnar fortsatte. Och en maj vå
gade sej pedagogen in på den skiftnyckel- 
försedda individen: ”Blir den färdig 
snart?” — Gunnar upplyste honom att 
det blott återstod att trimma motorn ett 
par dar. Då såg våmhuskarlen, tillika sek
reterare i Dalarnas distrikt av SGU, en 
chans: ”Vill du köra mig, när jag ska ut 
och sätta upp affischer för Dalarnas ung 
domsmöte?” — ”Gärna!’ blev svaret, 
”bara det blir tillräckligt långt, så att jag 
får veta vad motorn går för ’ Och han fick 
veta ”hur långt som helst, vi har hela 
Dalarna som arbetsfält!’

Vi packade ett försvarligt antal av affi
scherna, som teckningslärare Hellman i 
Falun gjort, i facket bakom de två sitsar
na. Och sen for vi. Det gick fort, det gick 
bra. Och var vi såg en ladvägg bromsade 
Gunnar. Med klisterburk och pensel, med 
affischrulle och energi anföll vi väggarna. 
Vi förgyllde dem med kullan och masen, 
som förkunnade samling i Vikarbyn mid
sommaren 1928.

Strax söder om Leksand fick vi ett avse
värt förhinder. En lastbil med två man på 
flaket hade stannat vid en bra vägg. De 
upplyste allmänheten om att CIRKUS var 
i antågande. Vi stannade vår lilla bil. Vi 
såg på varandra. Vi såg på våra affischer, 
nyss så stora, helark. Och vi såg på deras 
lakanstora papperssjok, vi såg på deras 
golvmoppar och på deras tunnor med 
klister.

Vi kände oss slagna och att det var ut
siktslöst att kämpa med cirkusen. Skulle 
vi klistra först blir vi överklistrade. Kom
mer vi efter finns inget utrymme. Men än
då åkte vi slalom med lastbilen. De fick ta 
de stora väggarna. Vi fick nöja oss med de 
mindre anslagstavlorna. De fick åka de 
stora vägarna. Vi tog även de små 
stigarna.

Både affischeringen och bilen blev god
kända. Tusentalens hop kom till Vikarbyn 
midsommardagarna. Bilen banade väg till 
Volvo och så småningom en direktörs 
plats där.

Chalmerseleven Gunnar Borgert — sedermera uppfinnare och direktör på Volvo — i 
sin egenhändigt byggda bi! 1928.

ft&UjUttxls
Herr

2 butiker med
Urval =
bl. a. m öjlighet till b ä tt
re och roligare köp. D u 
slipper kostnaden för 
resor m. m.

Kvalité =
bl. a. kanske något hög
re pris vid köptillfället, 
m en på sikt m ycket 
billigare.

Service =
bl. a. bättre betjäning. 
Vi hjälper E r med fö r
slag och goda råd. Vi 
försöker skaffa det vi 
ev. ej har i lager.

”Ingen affär är en bra affär om 
inte båda parter är nöjda”.

N är det gäller herr- och barn
kläder  —  gör som så många andra 
—  gå till affärerna med

U R V A L  ★  K V A L IT É  ★  

S E R V IC E

*

H E R R  400  05 B A R N  402 19

Där finns det mesta av  det hästa!
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Erik Göransson till minne

Musikdirektör Erik Göransson avled den 
31 juli 86 år gammal.

Han var född i Insjön av lärarsläkt, och 
han valde själv också lärarbanan. Vid 21 
års ålder blev han folkskollärare, och bara 
ett par år senare var han utbildad orga
nist. Till Orsa kom han 1924. Här verkade 
han till hösten 1947, då familjen flyttade 
till Arsta, Stockholm.

Uppbrottet innebar en smärtsam för
lust för Orsabygden, och kyrkoherde Axel 
Hambraeus skrev under rubriken ”Vi sak
nar dem” följande ord i vår tidning:

— Det är inte lätt att på ett par rader 
sammanfatta vad Erik Göransson betytt 
för vår skola och för hela vår församling. 
Han har som lärare varit den plikttrogne, 
samvetsgranne, koncentrerade. Pedagogi
ken är honom medfödd. Fadern var en ut
märkt och skicklig lärare. Göranssons 
intresse för det metodiska i undervis
ningen är kanske det förnämsta arvet, 
som han också väl förvaltat.

Som arbetskamrat har Erik gjort sig 
uppskattad för sitt uppriktiga väsen, för 
karaktärens gedigenhet och för vänskap
lig pålitlighet.

Med musikern Göransson går ett 
kvartssekel i Orsas musikaliska historia 
till de ärorika hävderna. Han har lyft 
kyrkomusiken till en nivå som måhända 
under långa tider ska beteckna en topp
punkt. Hans orgelspel, hans kyrkokör och 
dess solist Hanser Lina Göransson skall 
gå med legendens glans till barn och efter
kommande i många led.

Så långt Axel Hambraeus.
Familjens vistelse i Årsta kom att helt 

domineras av musik. Hustrun Lina, som 
fått sina första sångliga lärospån av 
prästfrun Berta Hambraeus, var flitigt 
anlitad som sångsolist i många olika sam
manhang. Erik verkade som kyrkomusi
ker samt lärare vid Stockholms musik

klasser. Han skapade också en musik
skola som blev ett föredöme och en 
föregångare till Stockholms kommunala 
musikskola. Samtidigt låg honom den ny
bildade musikskolan i Orsa honom varmt 
om hjärtat. Hans blockflöjtkurs för små 
nybörjare kom här att användas ända in 
på 60-talet.

Efter pensioneringen flyttade Lina och 
Erik tillbaka till Orsa, och de kom därvid 
att berika vårt musikliv i flera år. Erik 
vikarierade gärna som organist och körle
dare, gav konserter tillsammans med Lina 
samt tjänstgjorde under några år som 
pianolärare i musikskolan.

Så sent som vid midsommarfesten på 
hembygdsgården i år fick det strävsamma 
paret ta emot kommunens kulturpris, 
mycket välförtjänt.

Till påsken 1931 utkom Orsa Skoltid
nings första nummer. I redaktionskom
mittén fanns bland några andra lärare 
Erik Göransson, och han var med under 
de fyra första åren. Självklart har Erik 
signerat många artiklar genom åren, de 
flesta med musikalisk anknytning. Intres
set för tidningen stod sig livet ut.

Nu finns inte Erik Göransson längre 
bland oss. Men vi ska i tacksamhet min
nas honom som den som väl förvaltat sitt 
pund. Vi ska minnas hans eminenta orgel- 
och pianospel vid otaliga tillfällen. Gener
ationer av körsångare, elever och försam
lingsbor ska minnas honom som en god 
vän, ledare, lärare och musiker.

Specialbutiken

HENNE
KAPPOR •  BLUSAR •  KJOLAR  
BYXOR •  JE A N S •  M YSPLAG G  

U N D E R K LÄ D ER  mm.
— Aktuella -

TYGER
•

SYB EH Ö R

Kvalité 
vår specialité

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

VÄRDA DIN SYN
ALLTID

VÄLKOMMEN TILL

8RSA I

p t i k
Kyrkogatan 10 • ORSA 

Tel 0250-400 90
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Med spelmän och dansare till Litauen av Text: Erika Ohlsén, Foto: Hasse Björkman

Massuppvisning på festivalen. På läktaren en tusenhövdad kör.

Så har vi varit ute och rest igen, denna 
gång spelmanslaget och danslaget tillsam
mans. Under tio dagar i mitten av juli be
fann vi oss huvudsakligen i Vilnius, som 
är Litauens gamla huvudstad. Dit hade vi 
inbjudits av sovjetiska staten för att repre
sentera Sverige på en jättelik folkdansfes
tival. Förutom svenskarna uppträdde 
olika dansgrupper från Ungern, Frank
rike, USA, Väst- och Östtyskland och 
naturligtvis flera mer eller mindre profes
sionella dansare från olika delar av Sov
jetunionen. C:a 400 dansare och spelmän 
lär ha varit i Vilnius under festivalen.

Bara resan till Vilnius tog oss tre dagar. 
Efter busstur till Stockholm, båttur till 
Tallin i Estland med båtbyte i Helsingfors 
satt vi äntligen på tåget, som skulle ta oss 
med genom Estland, Lettland och ned till 
Vilnius, som ligger i södra delen av Litau
en. Men innan vi hunnit så långt skulle vi 
förstås passera tullen i Tallin, och det var 
ett äventyg för sig. Då fick vi för första 
gången på resan bakom järnridån klart 
för oss, att det var en diktaturstat vi var på 
väg in i. Tulltjänstemannen var ovänliga 
och skrek åt oss, utan att vi kunde förstå 
varför och vad och tycktes göra sitt ytters
ta, för att den tråkiga proceduren skulle 
dra ut på tiden så mycket som möjligt. När 
de upptäckte våra många fioler, såg de sin 
chans att krångla till det riktigt rejält. 
Skulle vi möjligen byta ut våra enkla sven
ska fioler mot dyrbara ryska instrument 
före hemresan, tro? Alltså: Precis varenda 
fiol kontrollerades. Tillverkningsår an
tecknades noga liksom fiolbyggarens 
namn och fiolens längd, som noga mättes 
upp med hjälp av en tumstock modell 
Sovjet. Och mycket riktigt! När vi passe
rade en helt annan tullstation på hemre
san fick Sven Björkkvist trubbel och 
fördröjdes en hel del för att uppgifterna 
om hans fiol hamnat på fel papper. Och 
Stig Nilsson kände sig nog ganska enkel, 
när en annan tjänsteman med gester och 
pekningar gjorde klart för honom att 
hans båda namnteckningar inte kunde va
ra skrivna av samma person. Pust!

Nu till tågresan, som blev en ovanlig 
upplevelse bara den. När vi hade klivit på 
tåget, kändes det först som om vi hamnat 
i några gamla boskapsvagnar, men vi van
de oss snabbt vid den spartanska inred
ningen och fann, att vi knappast kunde ha 
haft det bättre under de fjorton timmar, 
som resan varade. Bara fyra personer fick 
plats i varje kupé, där möblemanget be
stod av fyra hårda britsar, en åt oss var 
alltså. Snart sussade många av oss gott på 
sovjetiska järnvägens kuddar, insvepta i 
filtar, som också låg där och väntade på 
oss långväga resenärer. Till varje vagn 
hörde en ”tegumma”, som hade till upp
gift att koka te åt oss på en liten vedeldad 
kamin. Gissa om det smakade att för någ
ra ören per glas bli serverad rykande hett, 
nybryggt te då och då under den långa 
resan!

När vi efter många tupplurar och mån
ga glas te så småningom kom fram till må
let, mottogs vi på järnvägsstationen i 
Vilnius av sjungande och spelande dräkt- 
klädda litauiska folkdansare, och alla vi

häpna svenskar överösts av blommor, 
innan vi drogs med i en vild dans. Till slut 
”släpptes” vi och fick åka till ”student
stadsdelen!’ Där bodde alla festivaldelta
gare två och två i studentrum, vars 
standard knappast skulle ha godkänts av 
svenska myndigheter. Gammalt, slitet och 
”skavankigt” var det, och baken hamnade 
oroväckande nära golvet, när vi trötta 
efter dagens upplevelser sjönk ner i de 
hängmattliknande sängarna och försökte 
bre över oss täckena, som mer liknade lig
gunderlägg än svenska ”mjukisar!’ Trots 
de ryggfarliga sängarna somnade vi gott, 
dödströtta varje kväll efter ett fullspäckat 
dagsprogram. Från morgonen till sena 
kvällen var vi klädda i våra varma orsa- 
dräkter, och var det inte övningar eller 
dansuppvisningar, så skjutsades vi runt 
på sightseeing eller befann oss på vår spe
ciella restaurang, där vi alltid blev bjudna 
på mycket och god mat, inget för hårt åt
sittande orsakjolsliv precis.

Det mest positiva av allt vi upplevde på 
vår resa, var nog mötet med de glada, po-

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

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

ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL 24.00
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ORSA SKOLTIDNING

Danslektion i det gröna. De olika grupperna lär ut sina danser.

Här är vi som var med på resan.

sitiva litauerna, vars språk vi inte kunde 
förstå, men som gjorde allt för att visa, att 
de uppskattade vårt besök. På den stora 
dansfestivalen, som gick av stapeln på Vil- 
nius stora stadion, överöstes vi liksom alla 
övriga gäster efter varje uppvisning av 
blommor och blomsterkransar. Och både 
fiollådor och kjolfickor blev så småning
om fyllda med småpresenter. De finaste 
souvenierna tyckte vi nog var de många 
små bärnstenarna, som de glada givarna 
säkert hade plockat själva vid Östersjöns 
södra kust.

Det som vi fria svenskar inte uppskatta
de lika mycket, var den ständiga närvaron 
av skräckinjagande militärfordon och 
grönklädda polismän. Deras främsta upp
gift tycktes vara att köra bort oss från de 
mjuka gräsmattorna, där vi intet ont an
ande hade slagit oss ner för att vila våra 
trötta ben en stund. Inte heller var det 
möjligt för oss att på svenskt manér smy
ga iväg in i skogen bakom stadion, när vi 
behövde tömma blåsan mellan uppvis- 
ningarna.Överallt vimlade det nämligen 
av de uniformsklädda poliserna. Nej, vi 
fick vackert köra till de primitiva ”dassen” 
som inte hade toaletter av svensk modell 
utan bara hål i golvet, ibland flera i sam
ma ”bås!’

Vi försökte också övertala en av våra 
svensktalande, trevliga guider att komma 
och hälsa på oss i Sverige någon gång. Då 
fick vi veta, att det är mycket svårt för 
”vanligt” folk att få tillåtelse att resa ut ur 
landet. En gång vart tredje år kan de resa 
men då bara till ett annat östland. Denna 
ofrihet är mycket svår för oss fria svenskar 
att fatta, men tacksam är jag, över att in
gen myndighet hindrade mig att göra en 
intressant och trevlig sommarresa tillsam
mans med goda vänner från Orsa.

Text: Erika Ohlsén, 
Foto: Hasse Björkman

*

VÄLKOMNA
att prova höstens 

nyheter!
Nu även kappor och 

jackor.

iThJih&tr*■
IRIS FORSBERG/ 

Kyrkogatan • ORSA • Tel 401 91

VITRAFFAS
i vår verkstad under Röda Kvarn i O rsa

Nya o beg. pianon med l-års fri bytesrätt.
Yamaha Keyboards frå n ..........................................2.950:-
Vi stämmer o reparerar alla slags instrument.

Ring gärna innan Du kom
mer. Vi kan vara ute på 
kundbesök.Järnvägsgatan 33 * Orsa 0250/415 10

SOOOOOODOOQOOOOe OOOOOOOOOOCOO OOOOOOOOOOOOOOQO*
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ORSA SKOLTIDNING

Tävlingar i friidrott
Orsa Skolors Idrottsförening anordnade 
traditionsenligt tävlingar på Lillåvallen i 
dagarna två. Många elever från alla våra 
mellan- och lågstadieskolor deltog med 
liv och lust och solen sken! Här är de 
bästa i varje gren:

Årskurs 3
Löpning 60 m flickor: 1. Malin Bäck
ström Be 10,1.2. Veronica Gustavsson Ky 
10,5. 3. Anna Elmqvist Ky 10,6.
Löpning 60 mpojkar: 1. Jörgen Öman Ky 
10,4. 2. Joakim Johansson Be 11,0. 
3. Patrik Mårtensson Be 11,0. 
Längdhopp flickor: 1. Eva Nyberg Be 
2,90. 2. Karolina Lantz Be 2,88. 3. Malin 
Bäckström Be 2,81.
Längdhopp pojkar: 1. Jörgen Nygårds 
Ky 3,11. 2. Patrik Mårtensson Be 2,97. 3. 
Haldor Malmqvist Di 2,92.
Kast med liten boll flickor: 1. Malin 
Bäckström Be 27,70. 2. Anna Nilsson Be 
15,00.
Kast med liten boll pojkar: 1. Jörgen Ny
gårds Ky 36,29. 2. Jonatan Olsson Ky 
29,57. 3. Per Eriksson Ky 28,95. 
Kurirstafett: 1. Di. 2. Ky lag 2. 3. Be lag 1.

Årskurs 5
Löpning 60 m flickor: 1. Anna Anders
son Ky 9,8. 2. Jenny Norin 10,0. 3. Gerd 
Wolf Ky 10,2.
Löpning 60 m pojkar: Kristofer Johans
son Be 9,9. 2. Daniel Svadling Be 10,0. 3. 
Erik Eld Di 10,1.
Längdhopp flickor: 1. Anna Andersson 
Ky 3,57. 2. Terés Norman Di 3,47. 3. 
Helena Lofvars Di 3,42.
Längdhopp pojkar: 1. Joakim Rehn Sk 
3,57. 2. Fredrik Stareil St 3,47. 3. Daniel 
Svadling Be 3,42.
Höjdhopp flickor: 1. Camilla Brandt Be 
1,20. Anneli Sandqvist Be 1,17. 3. Anna 
Andersson Ky 1,15.
Höjdhopp pojkar: 1. Magnus Jernemyr 
Be 1,25.2. Johan Lind Ky 1,22. 3. Martin 
Holmström Di 1,17.
Kast med liten boll flickor: 1. B-M Björ- 
qvist Be 27,45. 2. Josefina Ström Ky 
27,27. 3. Maria Rähs Di 27,19.

Kast med liten boll pojkar: 1. Martin 
Holmström Di 40,41. 2. Magnus Jerne
myr Be 40,16. 3. Rickard Byström Di 
37,83.
Slungboll flickor: 1. Ellinor Laggar St 
20,53. 2. Anneli Sandqvist Be 19,52. 3. 
Anna Andersson Ky 18,83.
Slungboll pojkar: 1. Lars Uleander St 
28,17. 2. Daniel Svadling Be 24,69. 3. 
Magnus Jernemyr Be 23.38.
Löpning 800 m flickor: 1. Anna Anders
son Ky 2,59,6. 2. Jenny Norin Ky 3,17,2. 
3. Helena Johansson Ky 3,21,2.
Löpning 800 m pojkar: 1. Martin Holm
ström Di 2,56,8. 2. Daniel Sandvik Be 
2,57,9. 3. Johan Lind Ky 3,01,8.
Stafett: 1. Di 50,0. 2. Berget lag 1 52,3. 3. 
Ky lag 1 52,4.

Årskurs 4
Löpning 60 m flickor: 1. Kristin Blom Be 
9,8. 2. Hedvig Berlekom Di 9,9. 3. Malin 
Jonow Be 10,2.
Löpning 60 m pojkar: 1. Björn Sjeldrup 
Sk 9,5. 2. Jens Winqvist Sk 9,9. 3. Jon 
Åström Ky A 10,0.
Längdhopp flickor: 1. Hedvig Berlekom 
Di 3,47. 2. Malin Jonow Be 3,55. 3. Kers
tin Blom Be 3,25.
Längdhopp pojkar: 1. Johan Svan Be 
3,42. 2. Jens Winqvist Sk 3,16. 3. Mikael 
Olsson Ky A 3,15.
Höjdhopp flickor: 1. Hedvig Berlekom 
Di 1,17. 2. Sofia Hållmarker Di 1,17. 
3. Nina Caris Be 1,00.
Kast med liten boll flickor: 1. Therés 
Persson Ky A 26,38. 2. Karin Timander 
KyA 24,50. 3. Naima Trogen Di 19,4. 
Kast med liten boll pojkar: 1. Jens Win
qvist Sk 38,90. 2. Anders Montelius Di 
36,30. 3. Mikael Olsson Ky A 34,50. 
Kurirstafett: 1. Be lag 2. 2. Sk lag 1. 3. Di.

Årskurs 6
Löpning 60 m flickor: 1. Maria Hållmar
ker Di 9,5. 2. Jenny Skoglund Sk 9,9. 3. 
Malin Malmberg Be 10,2.
Löpning 60 m pojkar: 1. Mikael Hultman 
St 9,8. 2. Thomas Nilsson Be 9,9. 3. 
Stefan Sund Be 10,0.

Längdhopp flickor: 1. Jenny Skoglund 
Sk 3,62. 2. Maria Wahlund St 3,57. 3. 
Maria Hållmarker Di 3,51.
Längdhopp pojkar: 1. Stefan Sund Be 
3,62. 2. Mikael Hultman St 3,59. 3. Mar- 
cus Häggström St 3,46.
Höjdhopp flickor: 1. Maria Hållmarker 
Di 1,30. 2. Maria Wahlund St 1,20. 3. 
Malin Asp Di 1,10.
Höjdhopp pojkar: 1. Zacke Liljeberg Ky 
1,30.2. Fredrik Näslund Ky 1,28.3. Björn 
Spännar Ky 1,28.
Kast med liten boll flickor: 1. Malou 
Karlsson Ky 34,45. 2. Linda Kilstadius 
Ky 32,23. 3. Rosanna Hahne St 25,96. 
Kast med liten boll pojkar: 1. Magnus 
Strandberg Di 43,60. 2. Göran Soling Ky 
42,37. 3. Thomas Nilsson Be 41,12. 
Slungboll flickor: 1. Maria Wahlund St 
25,49. 2. Kristin Larsson St 25,18. 3. 
Anna Hållén St 24,96.
Slungboll pojkar: 1. David Lantz St 
28,54. 2. Jon Wilander St 25,44. 3. Per 
Wallin Be 25,16.
Kula flickor: 1. Kristin Larsson St 6,04.2. 
Veronica Wassdal Ky 5,87. 3. Maria Håll
marker Di 5,65.
Kula pojkar: 1. Göran Soling Ky 8,17. 2. 
Anders Karlsson St 7,53. 3. Magnus 
Strandberg Di 7,32.
Löpning 800 m flickor: Anneli Granberg 
Di 3,20,0. 2. Maria Hållmarker Di 3,23,4. 
3. Jill Arvidsson Ky 3,24,7.
Löpning 800 m pojkar: 1. Jon Jonsson 
Ky 3,05,0. 2. Stefan Sund Be 3,08,4. 
3. Tomas Eriksson Be 3,09,9.
Stafett: 1. St 49,4. 2. Sk 49,8. 3. Be 50,1.

SALONG BLÅSENB0RG
OBS! Ny adress: Prinsvägen 1 

794 00 ORSA

Dam- och Herrsalong

Tel 0250-423 68

VVS -produkter 
och energibesparingar

K ontak ta  o ss!

Nilsons Rör AB - Orsa
Kontor och lager, Bergvägen 365 
Tel. 400 35,42317
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Det gamla Hansjö av Stig Nordahl
Den stora branden i Orsa 1901 känner väl 
de flesta till, men den brandkatastrof som 
drabbade Hansjö jämnt 100 år tidigare är 
kanske mindre känd.

En varm julidag 1801 då de flesta invå
narna var i fäbodarna eller ute på åkrarna 
fick en gnista från en skorsten fäste i taket 
till ett av husen i Hansjö Ytterby. De torra 
träbyggnaderna låg tätt, och den starka 
vinden förde elden från hus till hus. Två 
män som arbetade med att laga kyrktaket 
upptäckte elden och larmade prästen som 
genast ordnade med klockringning för att 
båda upp folk till släckning. Man ordnade 
langarkedja från en närbelägen bäck och 
lyckades därigenom rädda 5 gårdar, men 
då elden var släckt hade ändå 44 gårdar 
brunnit ned till grunden.

Ingen människa kom lyckligtvis till ska
da, men förstörda sädesfält och husbe
hovskvarnar liksom flera års missväxt 
gjorde att man fick baka bröd på bark, 
vitmossa och agnar.

Hansjö är idag en by med utspridd be
byggelse, men var låg denna klungby som 
1801 i stort sett utplånades?

I Orsa församlings husförhörslängder 
är Hansjö ända fram till omkring 1900 
uppdelad i Hansjö Ytterby, Överby, Goth- 
by, Millby och Lokby. Men var gick grän
serna mellan byns olika delar? Det vore 
intressant om någon minnesgod ortsbo 
kunde redogöra för detta!

Stig Nordahl

Vår nya talpedagog av Catharina Nääs
Ny talpedagog efter Hjördis Storm, som 
avgått med pension, har utsetts. Catharina 
Nääs heter hon. Vi bad henne berätta lite 
om sig själv och hennes arbetsuppgifter. Så 
här skriver hon:

Catarina Nääs

Efter många funderingar hit och dit be
finner jag och min familj oss här i Orsa.

Min man arbetar på Orsaskolan. Vår 
dotter Magdalena är 13 år och vår son 
Fredrik är 6 år.

Jag är ursprungligen från Norrbotten, 
men har bott 13 år i Albacken, som ligger 
i Bräcke kommun, Jämtland. Albacken är 
känt för sin löpare Gunder Hägg som slog 
flera världsrekord under 40-talet.

I Albacken arbetade jag som lärare i år
skurserna 3-6 under 12 år. Under 86/87 
utbildade jag mig till talpedagog. Jag är 
med andra ord alldeles färsk, och jag tyc
ker att det ska bli mycket intressant att ar
beta med de arbetsuppgifter jag är 
utbildad för.

Som talpedagog ska jag hjälpa elever i 
grundskolan med språk- och talsvårighe
ter. En av de främsta arbetsuppgifterna är 
att bygga upp dessa elevers självförtroen
de och självkänsla.

Catharina Nääs

• lo n s e re d
P R O  L I N E

Skogsutrusta hos

LILJEBERGS
Blickusvägen 15 • ORSA 

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

Skolnytt
Läsåret 1987/88
har inneburit att Kyrkbyns skola åter igen 
har fått två klasser i årskurs 1 med tillsam
mans 42 nybörjare.

Kallmora/Skattungbyn har också ökat 
sitt elevantal genom 14 nybörjare, så att 
man har kunnat återgå till tre klasser med 
1-2 i Kallmora samt 3-4 och 5-6 i Skat- 
tungbyn.

Däremot har Berget fått kännas vid en 
tillfällig minskning med endast 8 ny
börjare.

Vår talpedagog sedan många år, Hjör
dis Storm, slutar sin halva tjänst i kom
munen genom delpension den 1 oktober. 
Vi tackar Hjördis för hennes arbetsinsats 
och det goda kamratskap hon bidragit till.

Som ny talpedagog har anställts Catha
rina Nääs från Bräcke och som mellansta
dielärare, hennes man, Lars Nääs. Vi 
hälsar de båda nya medarbetarna 
välkomna.

De båda studierektorstjänsterna har nu 
blivit tillsatta med Ulla Bjärkmar på hel
tid och Rolf Eklund på halvtid.

Digerbergsskolans gamla del genomgår 
under hösten en behövlig uppsnyggning.

Olle Bjärkmar

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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OM FÄBODAR av Elsebeth, Patrik, Jens och Joakim Kilanda (utanför Göteborg)
Det regniga vädret till trots har tusentals 
intresserade gästat Skräddar-Djurberga 
fäbod i somras. De har njutit av naturen, 
åsynen av Britt Erikssons kossor och kon
sumerat Gullan Sundbergs goda kaffe 
med ”fäbodtilltugg”.

Gullan, som svarat för serveringen i 25 
år, ville gärna veta vad besökarna tyckte 
om fäboden, så hon ställde ut en gammal 
skolbänk. I den lade hon skrivbok och 
penna. ”Välkommen till fäboden”, skrev 
hon. ”Skriv några rader om vad du tycker 
om fäboden!”

Många tyckte till. Vi har fått låna gäst
boken. Den är lite skamfilad av väder och 
vind, men det mesta går bra att läsa.

Var så god! Här är några utdrag ur gäst
boken:

Vi är här i Dalarna, i Emådalen, på 
målarkurs och vi tycker att fäbodar är 
bland det finaste vi upplevt. Smöret är 
ljuvligt och naturen är underbar. Att vi 
människor få ha det så underbart om
kring oss! Det är en gåva. Här är en fröjd 
för ögat vart man än riktar blicken, både 
ute och inne.

Tack för att vi fick vara här!
Elsebeth, Patrik, Jens och Joakim 

Kilanda (utanför Göteborg)

Text av Rakel Mörvik, Ragnhild Brodén, Sala

En underbar miljö som stämmer sinnet 
till respekt och vördnad.

Rakel Mörvik, 
Ragnhild Brodén, Sala

Text av Birgitta Strandberg, Söderhamn

På fäbodar ska det finnas getter!!
Birgitta Strandberg, Söderhamn

Text av Alva och Kurt Gustavsson, Grimslöv

Mitt första besök på en levande fäbod 
fängslade mig starkt. Min förhoppning är 
att det i fortsättningen ska få behålla sam
ma karaktär. Inte minst det trevliga be
mötandet av ”fäbodstintan”. Varmt tack!

Alva och Kurt Gustavsson, Grimslöv

Text av Magnus Eriksson, 11 år

Jag tycker det ska finnas djur på fä
bodar. Jag saknar getter, får och fjällkor.

Magnus Eriksson, 11 år

□

Vi syns det er veide fint med levende fe
bodar. Mamma og jeg har veert seterbu- 
deier (fäbodägare) sjöl, så for oss var det 
ekstra fint å sjå en slik levende febod. Vi 
har haft en koselig tur hit till Skreddar- 
Dj urberga.

Vi har spist veldi god mat her, og takker 
for et trivelig minne.

Björg, Helga og Marie Gralåen 
Röros, Norge

□

Det var den bedste melk jeg havde 
smagt siden min barndom.

Marian, Danmark

□

Jag tycker att fäbodar (levande så klart) är 
bland det vackraste man bevarat genom 
tiderna. Fast det är synd att det ”bara” 
finns kossor på den här vallen.

Det känns så skönt att slippa alla avga
ser och annan oren luft. Det är vackert 
med stenrösen och rallarrosor.

Men jag skulle aldrig vilja vara på en fä
bod själv en hel sommar!

Anna-Lena Lundén

□

Ett Sverige utan levande fäbodar som 
denna vore väldigt tomt. Det är trivsamt 
och roande att besöka dessa för att få 
chansen att se hur stintorna arbetade 
under sommaren förr i tiden. Stäng aldrig 
fäboden!

Unni, Viola och Boyan, Trollhättan

□

Jag tycker att fäbodar är trevliga då 
solen skiner (annars också). Det är mysigt 
här, tyst och lugnt. Det är trevlig personal. 
Det finns djur och gamla stugor. Det som 
är gammalt tycker jag är bra. Det är fint 
med mycket natur. Lycka till med försälj
ningen. Hoppas att det kommer mycket 
folk i sommar och att djuren trivs!

Sara, 10 år

□

Jag gillar febodar. Särskilt maten. 
Maria, 7 år

N A S
GlASMÄSTERI

£Nr.
— Nyman & Johansson — 

O R S A

Vid södra järnvägsövergången 
Moravägen 2

Tel. 408 91

Bilglas •  Fönsterglas 
Inramningar

SPARKÖP
Västeråkern, Kyrkogatan 23 

Tel 400 48
Välsorterat • Lättparkerat

Öppet:
Månd.— Lörd. 9—20, Sönd. 13—20

RÄTTVIKS ANTIK
Hans Rabenius 

Storgatan 5 • RÄTTVIK 
Tel 0248-133 10 

Öppet vard. 13.00 — 17.30 
Köper och säljer

Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

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

SMIÅMZSMKfiXl
Orsa, tel. 403 40
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Det här är Axel Roséns elever som gick i sexan i Hansjö 49/50 och två som gick i hans 
sjua året därpå. Marianne och Birgit, bosatta i Rättvik, kallade till klassträff den 
1 aug. 14 klasskamrater mötte upp och hade trevligt tillsammans. Sin avhållne lärare 
hyllade man med en gåva till Orsa församlings blomsterfond. Axel Rosén dog 1972 
och är begravd i Leksand. Deltagarna f r  v : Marianne Fagerlund-Westhed, Olle Sjö
ström, Anders Lång, R olf Johansson, Helge Pettersson, Gun Holmberg-Hedin, Åke  
Bäckman, Anders Difs, Harald Pettersson, Vega Hansson-Svanström, Margareta 
Eriksson-Nordlund, Margareta Ersson, Birgit Nissa-Märd, Nils Mängs.

SKABBRÄVEN av Erik Bergkvist, åk 3
Jag och Morfar och Mormor skulle åka 
och titta på en lada nedanför Åberga. När 
vi kom fram, var där så mycket brännäss
lor, att vi fick gå försiktigt för att inte 
bränna oss. Morfar kom fram till ladu- 
dörren först. Jag hade hunden Kliff med 
mig. Morfar öppnade dörren. Han sa, att 
jag inte fick komma in. Jag trodde, att det 
kanske var en stor-råtta där. Men när jag 
tittade in, såg jag en död skabbräv. Det 
luktade inte gott. Vi stängde dörren och 
gick till bilen och åkte hem. Skabbräven 
fick ligga kvar.

Erik Bergkvist, 
åk 3

ÄLGJAKTEN av Erik Jemth, åk 4
En dag var det älgjakt. Pappa gick upp 
klockan fem för att göra sig iordning. Jag 
hörde honom. Så jag vaknade och gick 
upp. Hasse var där också. När dom gav 
sig iväg la jag mig igen. Senare på dan hör
de jag två skott uppifrån skogen. I ett
tiden kom pappa. Han sa, att han hade 
skjutit en älg. Jag klädde på mig och följ
de med. Vi kom fram på ett hygge. Efter 
en stund kom en skogstraktor och hämta
de älgen. Dom tog ett snöre och band fast 
i kranen. Sen tog vi snöret runt halsen på 
älgen och lastade upp den på släpet. Och 
så åkte vi till ladan, där vi styckar. Jag tyc
ker det är roligt när dom styckar.

Erik Jemth, 
åk 4

I LONDON av Björn Sjeldrup, åk 4
En måndag morgon skulle jag, Hanna 
och mamma åka till Mora flygplats. Vi 
skulle flyga till London, men först måste 
vi flyga till Arlanda. När vi kom till Arlan
da, fick vi vänta på planet, som var en 
DC-9 i 3 timmar, innan vi fick gå ombord. 
Jag tror, att SAS planet hette ”Urban Vi
king” eller något liknande. Det tog en tim
me och 50 minuter innan vi var framme på 
Heathrowe, så heter Londons flygplats. 
Där mötte pappa oss. Han hade kommit 
dit en vecka tidigare. Först åkte vi till AV
IS, så heter ett bil-bolag som hyr ut bilar. 
Vi hyrde en Ford Sierra. Sedan åkte vi till 
hotellet. ”Stanley house” hette det. Där 
lämnade vi bagaget. Sedan gick vi ut och 
åt. Tomat, ost, skinka och champinjoner 
med bröd under, alltså pizza på Pizza
land! Dagen efter åkte vi till sydkusten, 
men det är en helt annan historia.

Björn Sjeldrup, 
åk 4

Junda

V ä lkom n a  till

Q rsaTobak
Kyrkogatan 8, ORSA 

Tel 419 19

• INTERNATIONELL
PRESSP

-  TIPSET m ed VINSTSERVICE -

HJULLOTTERIET start 15 septem ber
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SÅ FÅR MAN HONUNG av Malin Smids, åk 2 
I våras gjorde vi små ramar på Oäslöjden. 
I fredags åkte vi till Olle Berglund. Först 
gick vi till en lada. Där såg vi, när han 
slungade honung. Först stoppade han ra
marna i en bunke. Den satte han på. Ma
skinen gick runt, runt. Sen fick vi se, att 
honungen rann ut i ett rör. Sen rann det i 
en maskin. Maskinen pressade upp ho
nungen i en bunke. Sen rann det till en 
bunke. Där tappade han ut honungen i 
burkar. Men våra små ramar med honung 
tog vi och åt upp.

Malin Smids, 
åk 2

*

SKANSEN av Jon Syrstad, åk 6
På fredag morgon efter att ha ätit frukost, 
varit på Tekniska museét gick vi till Wasa- 
varvet. Baksidan var finast. Man kunde 
gå runt hela Wasa. När vi tittat klart på 
Wasa, fick vi se en film om Wasa. När vi 
sett filmen, gick vi till akvariet på Skan
sen. Där fanns det krokodiler, små söta 
krokodiler, och där fanns silkesapor. Där 
stod jag och tittade jättelänge. Det fanns 
fyra stycken. En var jättefet och åt nästan 
hela tiden.

Jon Syrstad, 
åk 6

SKOLRESANS ROLIGA STUNDER av Per Wallin, åk 6 
Det första roliga var, när vi var på Filmsta
den. Jag såg Crocodile Dundee. Den 
handlade om en man, som levde i Austra
lien och reste till New York. Han hade ald
rig förut varit i en stad och han gjorde lite 
konstiga saker.

Nästa dag var nog Livrustkammaren 
det roligaste. Där gick man och tittade på 
gamla rustningar, vapen, vagnar och 
kläder.

Vi var på polishuset också, och där fick 
man gå med en farbror. Vi fick också se på 
en video om en man, som rånade banken.

Dagen därpå åkte vi buss till Tekniska 
museét. Där såg man ett stort tåg och en 
massa annat.

Det roligaste var på Skansen. Där finns 
krokodiler, fiskar, sköldpaddor, kräldjur 
och en åttaarmad bläckfisk. När vi tittat 
en stund gick vi till elefanthuset. Där 
fanns tama duvor. Sedan fikade vi på 
Solliden.

När vi varit på Solliden gick vi till Grö
na Lund. Inne i spelhallen gjorde jag slut 
på 40-50 kr. Jag åkte Blå tåget, Enterprise 
och Vikingen.

Nästa morgon städade och packade vi 
och gick på stan. Först var vi på Tradition. 
Där köpte jag ”Havets vargar” och ”Även- 
tyrspaket två”.

Vi åkte till stationen och gick på tåget, 
och så åkte vi hemåt. På hemresan läste 
jag ”Havets vargar!’ Snart var vi hemma.

Per Wallin, 
åk 6

Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

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

välkomna till

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

0 2 5 0 /1 0 3  4 2

FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

D a la K a lk  A B
Tel 502 00

RUNES KIOSK 
& GRILLBAR

Järnvägsgatan 27, Orsa 
Tel. 422 06

Vardagar
HUSMANSKOST
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SOMMARLAND I LEKSAND av Mikaela Skoog, åk 3 
I Sommarland fanns det massor av skoji
ga grejer, t.ex vattenrutchbana. Andreas, 
det är min bror. Han är fem år. Han var 
mest intresserad av tramp-bilarna så klart. 
Jag och mamma tyckte mest om hoppbal
longen. Pappa tyckte mest om att gå runt 
och titta. Särskilt intresserad var han av 
bilarna. Efter ett tag åkte vi hem.

Mikaela Skoog, 
åk 3

Bengtssons 
Begravnings
byrå Eftr

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

L.O. Uleander 42205
E rnst Hållen 40466
Eric Bengtsson 443 66

Blommor — Binderi
Presenter— Begravningsbyrå

ona
I1Ö M M O K

HM .HIVM V.SHVRA
Tel 0 2 5 0 4 1 8  4 0  * Frehns G fönd 9 ■ 7 9 , 0 0  ORSA

OÄ—SLÖJD av Per Nilsson, åk 3
En dag i slöjdsalen när jag gick i 2:an fick 
vi göra trä-ramar med en vaxkaka i. Den 
var liten. Vi satte ihop 9 små till en stor. 
Olle tog dem och satte in dem i en bi-kupa 
så bina skulle göra honung i dem. Som
maren gick. Sen började jag 3:an och då 
åkte vi till Olle. Ramarna hade blivit fulla 
med honung. Vi fick ta hem ramarna och 
visa hemma. Honungen var god.

Per Nilsson, 
åk 3

LINGONPLOCKNING av Tom Nilsson, åk 2 
Vi ställde ifrån oss ryggsäckarna. Så gick 
vi och plockade lingon. Vi såg ett skelett. 
Helt plötsligt så började det regna. Vi tog 
regnskydd i en lada med trasigt tak. Där 
fikade vi. Det droppade på oss. Sen åkte vi 
hem.

Tom Nilsson, 
åk 2

SY*

EN GAMMAL STUBBE av Eva Nyberg, åk 3 
Det var en gång en gammal stubbe, som 
stod i en park. I parken stod det fina träd, 
och i parken stod en gammal stubbe. — 
Nu ska jag berätta, sa den gamla stubben. 
En dag när ni inte fanns, så var det några 
farbröder här och sågade ner mej, för 
dom tyckte att jag var för gammal att stå 
här. Sedan så planterade de er och andra 
träd.

Eva Nyberg, 
åk 3

EN MYRA SKULLE FÅNGA EN 
GRISSLYBJÖRN av Patrik Tysk, åk 3

Myran hyrde ett spindelnät. Sen tog han 
ett barr till svärd. Han satte upp nätet mel
lan två träd. Sen väntade han. Grissly- 
björnen kom och gick rakt igenom nätet. 
Då blev myran arg, för att han fick ersätta 
nätet och stack barret i grizzlybjörnens 
fot. Då gick barret av. Då blev myran ännu 
ledsnare och sprang hem till stacken. 

Patrik Tysk, 
åk 3

ALANDSRESAN av Mikael Olsson, åk 4
När jag var till Åland då åkte jag med mi
na kusiner. På båten där var det så många 
trappor, så man gick vilse, men sen hittade 
man jättebra. Vi fick hytt nr 77 och det 
fanns jättemycket godis på båten. Det 
fanns fyra cafeterior.

På morgonen så var vi framme vid 
Åland. Vi gick ut på Åland och tittade på 
glasblåsning och krukor. Så måste vi 
skynda oss till båten.

Mikael Olsson, 

åk 4

EN OLYCKA av Tommy Jågas, åk 4
När jag var hos mormor klämde jag av tå
nageln. Jag var i en såg, det var en timmer
vagn. En timmervagn är en slags vagn, 
som har in timmer i en såg. Senare åkte 
den där timmervagnen över min tå. Sen 
gick jag hos en sjuksyster i två veckor.

Tommy Jågas, 
åk 4

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

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

Jour dygnet runt!
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FÖRSÖKSDJUR av Simon Gershater, åk 5 
Jag sitter här hjälplös, bunden.

I en trång och smutsig bur.
Alltid bara kallad ”hunden!’ Jag sitter i 

bur tillsammans med andra vanställda 
djur. Vi längtar efter ömhet, kärlek att bli 
smekta av en barnahand.

Vi bad ju aldrig om att bli födda i veten
skapens hårda land.

Simon Gershater, 
åk 5

SOMMAR—LOVET av Helena Grev, åk 2 
Jag har varit i sommarland i Skara. Där 
badade vi och lekte. Vi fiskade vid våran 
sommar-stuga. Sen har jag varit hemma 
och lekt. Sommar-lovet var roligt.

Helena Grev, 
åk 2

EN SOMMARDAG av Terese Alfredsson, åk 2
När jag kom från skolan satt pappa, Den
nis och farmor och farfar inne i köket. 
Dom hade varit i Hudiksvall och sålt pol- 
kagrisar. Då fick jag ett minipiano, ett 
kort på en hund och en nalle. På kvällen 
fick jag en polkagris.

Terese Alfredsson, 
åk 2

I GRAN—SJÖ av Andreas Stern-bro, åk 2
Vi fick två gäddor och en aborre fast abor
ren hade gäddorna ätit upp. När vi kom 
hem från Nor-sjö gjorde vi fisk-pudding 
av den största. Den lilla gäddan gav mor
bror Hans till småfiskarna i deras damm. 
Där har de det bra, småfiskarna.

Andreas Stern-bro, 
åk 2

KANOTTUR I EMÅSJÖN av Magnus Stigs, åk 4 
Vi var ute och paddlade kanot i somras. 
När vi var framme på ön började vi sätta 
upp tälten. Sedan fick vi två gäddor. En 
fick jag upp, den andra fick mamma upp. 
Sedan glödstekte vi gäddorna. Det var jät- 
tegott. Sen badade vi i Emåsjön. Dan ef
ter åkte vi hem.

Magnus Stigs, 
åk 4

SKARA—RESAN av Kristina Difs, åk 4
Vi åkte klockan 6 på morgonen. Vi åkte 
buss. När vi kom fram till Skara fick vi bo 
på hotell. Sen åkte vi till Skara-sommar
land. Där var det jätte-kul. Vi åkte linba
na och båtar. Jag åkte bergbanan 6 gånger 
och hoppade hopptält, det var jättekul. 
Sen red jag på hästar och åkte tuff- 
tufftåg. Sen åkte vi hem från Skara. 

Kristina Difs, 
åk 4

Tråkigt 
att spara? 
Vad är det

Öppna Miljonkonto
LÄNS! BANKEN

DALARNA
ORSA »Tel 0250-436 00

Livs •  Bensin 
Lotter •  Tips •  m.m.

SKATTUNGE LIVS
Tel 511 77

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

Tel 404 30, 404 31

” VEDKAPSPECIALISTEN”
Tillverkning och försäljning av 

vedkapar, vedklyvar och transportband.

Orsa Svets - fftek
INGEMAR FRIARE 

Tel. 0250-431 53, bost. 402 26

AEG * AEG « AEG * AEG

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER 
Installationer - Service

H elgeSom  EL
Knapptägsv. 8 - 794 00 Orsa 

Tel 0250-416 11

AEG • AEG • AEG • AEG
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Tänk ekonom iskt på längre sikt 
satsa på

Kvalitet •  D riftsäkerhet och närhet 
till Service

—  TÄNK —

FENDT och MASSEY-FERGUSON

GREFS SMIDE AB
ORSA • Tel 430 65

Auktoriserad återförsäljare för 
BMW och TOYOTA

Fullständig service

BERGIÖFS BIL AB
BERGVÄGEN •  ORSA 

TEL 0250-42015

• TIPS
• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER

NYA KLOCKARS
Tel 0250-419 06
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Att prenumerera
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KÅHLÉNS ELEKTRISKA AB GRÄV KÅHLÉN AB
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Tel 0250-436 60 Tel 0250-410 37
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