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ORSA SKOLTIDNING

Bränd Per på järnvägsinvigning! av Pelle Jakobsson

Som bekant har det firats jä rnvägs- 
jubileum i Orsa. Den 15 september var 
det jämnt 100 år sedan landets konung 
Oscar II under stor pompa invigde lin
jen Orsa-Falun. Som sig bör ägnade 
man sig under jubileet åt både tillbaka
blickar och framtidsvisioner. Man pas
sade också på att erinra om fortsätt
ningen av järnvägsbyggena: 1900 var 
Bollnäsbanan klar, och 1909 invigdes 
linjen Orsa-Sveg, kallad Orsa-Herjåda- 
lens jemväg.

Här ska vi ägna den senaste invig
ningen, alltså den 1909, lite uppmärk
samhet. Anledningen är att vi under 
städning i Brändmatsgården 
i Mickelvål hittade ett litet dokument 
som tillhört en som var med. Men låt oss 
först se hur Falu-Kuriren refererade den 
stora händelsen, där kung Gustav 
V och drottning Viktoria var huvudper
soner. Så här skriver FK den 16 juli 
1909:

ORSA-SVEGBANANS 
INVIGNING 

Ståtliga festligheter 
i närvaro av kungaparet

Under för orten stora högtidligheter för- 
sigick igår, den 15 juli, invigningen av 
Orsa-Härjedalens järnväg. Invigningsda- 
gen var förutbestämd till den 19 juli, och 
då tiden ändrats till den 15, fick man 
i Orsa brått med anordningarna. Ännu 
på onsdagskvällen var allt en stor oreda. 
Hela natten till torsdagen pågick ett 
energiskt arbete och när morgonen in
gick lyste Orsa i festdräkt.

Det kungliga tåget 
anländer till Orsa

Kl 8.30 f.m. anlände det kungliga tåget 
till Orsa. Stationen var prydd med flaggor 
och vapendekorationer.

När tåget löpte in på stationen spe
lade Orsa skyttegilles musikkår upp "Jag 
vet ett land”.

Kungen kom omedelbart ut på per
rongen, följd av drottningen. Kungen bar 
generalsuniform, drottningen en ljusblå 
promenaddräkt.

Landshövding Holmquist mottog 
kungaparet och överräckte drottningen 
en bukett. Konung Gustav V  och drottning Viktoria poserar på tingshuset trappa i samband med 

Orsa-Svegbanans invigning den 15 juli 1909. Bland uppvaktningen igenkänns, bakom 
kungen, konstnären Anders Zom och komminister Ludvig Karlsson. Foto: Per Winbergh.
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gsinvigning!
Kommunalordföranden i Orsa, kom

minister Karlsson, trädde därefter fram 
och höll ett välkomst- och välgångstal. 
Kraftiga hurrarop följde på talet, varpå 
unisont sjöngs ’Du gamla, du fria”.

Blommor överräcktes därefter av fru
arna Hartman, Aulin och Karlsson.

Sedan ett antal av de närvarande före
ställts för kungaparet, gick man upp till 
frukosten i järnvägshotellet.

Invigningståget lämnar Orsa
Kl 9.30 lämnade invigningståget Orsa. 
Med tåget följde, jämte kungaparets 
uppvaktning, landshövdingarna Holm
quist, Ström och Widén, direktör 
Simonsson, disponent Ljungberg, artis
ten Zorn med fru m.fl.

Då tåget gick följdes det av hurrarop 
för kungaparet och viftningar.

I Sveg
Vid 1/2 1-tiden ankom extratåget till 
Sveg. Landsfiskal Bromé hälsade de 
kungliga i ett kort tal, varefter borgmäs
tare Stapelmohr från Östersund, ordf. 
i banans styrelse, anhöll om att 
konungen måtte förklara den nya järnvä
gen öppnad.

Härefter företogs i vagnar färden till 
kyrkan där kungen och drottningen efter 
gudstjänsten skrevo sina namn på en stor 
bautasten, som sedan namnen inhuggits, 
är ämnad att resas på någon lämplig plats 
i samhället.

Åter till Orsa
Även nu har mycket folk samlats på sta
tionerna efter vägen. Komminister Karls
son framträdde och anhöll att konungen 
måtte inviga den nya järnvägen vilket 
H.M:t gjorde med ett kort tal.

Under klockringningen från kyrktor
net åkte kungaparet sedan till tingshuset, 
där Orsa kommun gav en middag. 600 
skolbarn, anförda av kyrkoherde 
Gabrielsson, hade samlats framför tings
huset för att hylla kungaparet.

Avresan från Orsa skedde omedelbart 
efter middagen.

Så långt referatet i FK, som i fortsätt
ningen berättar om att kungaparet med 
följe gjorde en "avstickare” till Mora för 
att ta emot folkets hyllningar där.

Bland alla de Orsabor som bevistade 
evenemanget var Bränd Per Larsson.

Den exklusiva matsedeln

I unga år hade han varit byskollärare 
i norra sockendelen, men nu, 1909, var 
han 57 år gammal, betrodd bonde 
i Mickelvål. Det var bland hans efterläm
nade papper som vi fann det lilla ”doku
mentet”, en inbjudan till kommunens 
jubileumsmiddag i tingshuset. På sin 
inbjudan har Per skrivit med sirlig hand
stil: "Som jag höll wakt under Konungens 
vistelse här i Orsa Kyrkoby så erhöll jag fri 
skjuts åjemväg upp till Sweg. Mickelvål den 
15 juli 1909."

Säkert kände Bränd Per sig stolt och 
tacksam över att på detta sätt få vara med 
i de kungligas närhet. Vi vet inte om 
skjutsen han skrev om gällde extratåget 
som kungaparet färdades i, men nog kan 
det ha varit så. Efter återkomsten från 
Sveg bjöd kommunen alltså på fin mid
dag, och vi ska väl tro att vår Bränd Per var 
en av gästerna. Det måtte väl ha varit en 
sällsam upplevelse för honom, bara det 
att studera matsedeln på idel franska! 
Säkert lät han sig väl smaka av de märk
värdiga rätterna, som visade sig vara: små 
smörgåsar, vårsoppa, lax, fransk anka, sal
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En gammal bekant för O S's läsare 
— Bränd Per Larsson i Mickelvål.

lad och som efterrätt glass med fmkt. 
Därtill vin av finaste årgång.

Så bjöds på fin musik, och vår musika
liske Per njöt i fulla drag. Men vilka var 
det som spelade? Det står inte angivet 
i programmet. Var det bröderna Gössa 
Anders och Per och de andra i Orsa Skyt
tegilles musikkår? Knappast. Därtill var 
nog programmet i svåraste laget: Triumf
marsch, Ouvertyren till Villars dragoner, 
Ett bondbröllop, Vid Frösö kyrka, 
Värmlänningarna, m.m. — inga lätta 
saker. Nej, eftersom det hela avslutades 
med Kungl. Dalregementets parad
marsch får vi nog anta att det var detta 
regementes musikkår som svarade för 
det musikaliska.

Framåt kvällningen tog sig Bränd Per 
uppför backarna mot hemmet i Mickel- 
vål efter en minnesvärd dag. När han 
kommit hem, tog han fram bläck och 
penna, skrev på inbjudningskortet med 
sirlig stil: ”Som jag stod wakt under 
Konungens vistelse...”

Pelle Jakobsson
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Det 
är 

kul 

att 
odla!

Här är fortsättningen på vår artikel 
i förra numret om odlingsprojektet hos 

Eva Gustavsson i Hansjö. Deltagare är 
eleverna i Kyrkbyns skola och barnen på  
Brantuddens dagis. Årskursangivelsema 

avser förra läsåret.

Totalt blev skörden stor för skolans del. 
Projektet har därmed kostat väldigt lite. 
Det blev dock för mycket att skörda per 
klass. Som en uppföljning av de uppgifter 
som eleverna fick ute i fält, gjordes en för
teckning över de olika saker som använ
des i odlingen. Dessa delades in i två 
grupper de som kan återcirkulera i våra 
naturliga kretslopp, och de som inte kan 
återcirkulera. Vidare värderade vi de 
olika sakerna och arbetskraften (energin) 
efter nuvarande ekonomiska system. 
Resultatet utifrån den aspekten blev att 
de saker och den arbetskraft som kan 
återcirkulera i våra naturliga kretslopp är 
dyr.

Utvärdering av Eva Gustavsson
Utgångspunkten är barnen och helhets
bilden är mycket bra. De är intresserade, 
glada och nöj da. Barnen har upplevt "från 
frö till mat”, skörden har serverats i sko
lans matsal. Kökspersonalen är intresse
rad och glad över den goda kvaliteten.

Barnen har fått uppleva färger, ljud, 
smaker och dofter. Det är lätt att genom
föra detta i denna utemiljö. Eleverna är 
mycket intresserade av att få smaka, 
känna och lukta på grönsakerna. Att 
måla ute är inspirerande. Vårens fågel
sång och canadagässens trumpetande på 
hösten är härliga ljudinslag. Vilda växter, 
insekter och fåglar har vi till viss del tittat 
på. Önskvärt är att dessa studier utveck

las mer. Sammankopplingen mellan 
arbetet och vistelsen ute med skolans 
läroämnen har skett. Det är lätt att 
plocka in t  ex matematik samtidigt som 
vi sår. Men jag vill att fler ämnen, sådana 
som är svårare att göra uppgifter kring av 
i fält, ska få komma in på ett naturligt sätt.

Eleverna kommer mycket väl ihåg de 
olika uppgifterna och vad de gjort 
i odlingen. Att arbeta med inlärning 
utifrån att göra själv, att använda sin 
kropp och alla sina sinnen är effektivt.

A tt barnen får känna att de behövs 
i ett arbete är mycket viktigt för dem. 
I odlingen får de vara med på ett riktigt 
arbete som de ska respektera och känna 
ansvar inför. Eleverna ska vara väl för
beredda inför varje fältbesök, förberedda 
så att de kommer till odlingarna med 
nyfikenhet och förväntan. Uppdelningen 
av klassen i grupper är alltid önskvärd.

Barnen frös ibland, det har nämnts 
både i beskrivningen av genomförandet 
av projektet och i elevernas egna utvär
deringar. Att klä sig rätt efter rådande för
hållanden är en grundläggande kunskap. 
Först när man mår bra och trivs, kan man 
tillgodogöra sig andra värden. Klädsel 
efter väderlek och göromål behöver trä
nas, hemmen informeras. I det arbete och 
skapande som förekommer i odlingen, 
lär vi barnen en attityd, att inte vänta på 
att någon annan ska göra jobbet. Vi kan 
själva, och det är på riktigt!

Bakgrunden till vår målbeskrivning har 
blivit alltmer aktuell under dessa två år. 
Arbetslösheten ökar och miljösituatio
nen försämras. Det är viktigt att känna 
att man behövs. Att känna sig obehövlig

Nu har det blivit höst. Nu är vi och skördar 
purjolök. Vi smakade purjolöken. Det var 
roligt att skörda. Purjolöken hade växt

hÖgt' Kyrkbyn 2B
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Samling kring odlarnas favoriter, hästen Röde och körkarlen Leif Grindal.

kan utveckla likgiltighet och meningslös
het inför livet, med diverse följder. Då 
man känner att man behövs stärks själv
förtroendet, man känner inspiration, 
ansvar och respekt. I dagens samhälle är 
det synnerligen viktigt att barnen känner 
att de behövs, både i hemmet och i sko
lan.

Barnen är väl medvetna om dagens 
miljösituation. Det som görs nu får de ta 
reda på, lida för eller glädjas åt. Därför är 
det viktigt att barnen i växtodlingen får 
uppleva hur naturen fungerar, och att vi 
kan arbeta i samklang med naturen. Och 
att leva i samklang med naturen är att 
förstå livet.

Det är fortfarande mycket vi har att 
lära oss när det gäller det praktiska runt 
själva besöken i odlingen. Men vill vi 
arbeta för barnen och med barnen 
i detta odlingsprojekt, så löser vi också de 
praktiska problemen.

Jag vill att odlingsprojektet ska eta
bleras i skolan. Den fortbildning i miljö
frågor som lärarna får är den teoretiska 
delen, odlingen är det praktiska och 
verkliga arbetet. Sedan kan givetvis upp
läggning och deltagande lösas på olika 
sätt. Men jag anser det nödvändigt för 
eleverna att de deltager under flera år om 
de ska uppnå de mål som vi vill nå med 
odlingsprojektet.

Utvärdering av Hans-Erik Laggar
Att få vara med på ett odlingsprojekt 
intresserade både mig och mina elever. 
Därför accepterade vi inbjudan om att få 
deltaga. Hur verksamheten har genom
förts framgår på annan plats i denna 
dokumentation.

Vi har noterat vissa praktiska pro
blem. Eleverna har kommit fel klädda till 
odlingarna, eleverna har glömt att ta med 
cykel, eller cykeln har varit trasig. En väd
jan till hemmen om att tillse att eleverna 
är rätt utrustade vid odlingstillfällen kan 
lösa det problemet.

Ett annat problem finns i smaband 
med odlingen av plant i klassrummen. 
Plantorna måste vattnas dagligen. Under 
långhelger såsom sport- och påsklov, 
men även under andra helger under 
våren måste plantorna skötas av lärarna. 
Ett vattningsschema måste upprättas. 
Det har hittills gått att ordna.

Snart upptäckte jag att projektet 
innehöll fler ideer än att eleverna skulle 
arbeta med grönsaksodling. Både i mass
media och i skolan möter dagens skol
barn miljöfrågorna. De hör forskarnas 
uttryck ”Klockan är fem i tolv”. Eleverna 
vet att det är illa ställt med miljön på vår

jord. De frågar med oro om hål i ozon
skiktet, om försurning, om de hotade 
regnskogarna. Skolans uppgift blir då att 
på olika sätt påvisa för eleverna att det 
finns krafter som arbetar för miljön, både 
globalt och lokalt.

Mina elever har under två år fått vara 
med om att bruka jorden på ett miljörik- 
tigt sätt. Samtidigt har de fått frågeställ
ningar att bearbeta, om miljön och det 
naturliga kretsloppet. Genom ord och 
handling har de fått ökad förståelse för 
hur naturen fungerar. Och denna kun
skap kan dämpa oro och pessimism och 
i stället skapa en framtidstro på en allt 
friskare värld.

Jag stödde odlingsprojektet i Hansjö. 
Här har skolan en unik möjlighet att få 
en direkt, handgriplig undervisning om 
natur och miljö.

Eleverna har ofta frågat:
— När får vi åka till Eva nästa gång?
Det är en enkel, bra beskrivning av 

hur mina elever har upplevt odlingspro
jektet i Hansjö.

*) Orsa För Framtid är en arbetsgrupp, 
utsedd av kommunstyreben. Gruppen arbe
tar med ekokommunprojektet. O rsa deltar 
i de riksomfattande ekokommunsprojekten 
tiUsammans med 15 andra kommuner.

Syfte med projektet är att kommunen 
under projekttiden ska utforma handlings
program för hur kommunen ska utvecklas till 
ekokommun.

Utdrag ur Naturdagbok, 
förd av Jessica Myran Lindgren 

klass 5a, Kyrkbyns skola
Torsdag 23 maj -91
I torsdags satte vi potatis hos Eva Gus
tavsson. Eva plöjde efter en häst som 
hette Röden. Vi satte potatis med en fot
längds avstånd. Sen åkte vi till skolan.

Måndag 27 maj -91
I måndags var vi hos Eva igen. Först fick vi 
prova att så morötter i en såmaskin. Sen 
fick vi försöka räkna u t hur många 
morötter det skulle bli. När vi hade 
räknat ut det satte vi sallad. Det var jätte
kul. Sen blåste vi på grässtrån. När alla var 
klara åkte vi till skolan.

29 augusti -91
Den 29 augusti var vi hos Eva i Hansjö. 
Vi fick provsmaka dill, morot, rödbeta, 
selleri, rädisa och squash, och så fick vi 
smaka en massa olika kålsorter t  ex kål
rabbi, rödkål, vitkål och blomkål. Sen 
gick vi och tog upp lök. När vi hade tagit 
upp lök i en skottkärra så fick vi gå och 
klappa några kor som var i närheten. Sen 
gick vi och hängde upp löken på en vägg. 
Medan vi hängde upp löken så kom en 
gubbe från en tidning dit och knäppte 
kort. Sen åkte vi tillbaka till skolan.

Onsdag 25 september -91 
Den 2 5 september tog vi upp potatis hos 
Eva. Jag tog upp potatis tillsammans med 
Ki. Vi plockade jättemycket, tycker i alla 
fall jag. Det var ganska roligt. Vi turades 
om att gräva upp potatisen och plocka 
upp den. Jag kommer inte riktigt ihåg 
hur många hinkar vi plockade, men vi 
plockade i alla fall mer än fem hinkar.

Fredag 4 oktober
var vi hos Eva och band havrekärvar. Jag 
band med Päronet. Vi turades om att 
samla havre och binda kärvar. Vi band sju 
kärvar tror jag. Det var iskallt. Sen fick vi 
en morot av Eva. Dom var jättestora.

Onsdag 9 oktober
I onsdags tog vi upp morot. Jag var med 
Malin Masser. Först så blastade vi av, sen 
så turades vi om med Ki och Päronet att 
grepa och blasta av. Sen fick vi varsin en
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Det är kul a tt odla, forts.

jättestor morot. Sen åkte vi hem. En del
tog upp kålrot och vitkål.

Vad tycker eleverna?
En sammanställning av elevers tankar
kring deras medverkan på Eva Gustavs
sons grönsaksodlingar i Hansjö.

Vi tycker:
« att det har varit roligt hos Eva, fast 

ibland har de varit lite bråkigt. När vi 
skulle sätta potatis regnade det, och 
var kallt, men annars har det varit fint 
väder

■ att vi har lärt oss mycket om t ex hur 
man sår, omskolar och sätter ut växter

■ att det är bra att det vi odlar inte är gif
tigt

■ att våra land är stora, som en åker
■ att det är bra att vi får lära oss om jord

bruk
■ att vi har lärt oss mycket om odling 

och att vi ska vara rädda om vår planet
■ att vi har haft tur som har fått åka till 

Eva. Jag tycker att andra klasser också 
ska få ha nöjet att åka till Hansjö

■ att det är bra att man får smaka på 
olika grönsaker

■ att det är jättekul att odla, speciellt att 
sätta potatis efter häst

■ att det är bra att vi fick prova att slå 
med lie och att binda havrekärvar

■ att det är skönt att cykla upp till Han
sjö för att odla eller skörda

■ att vi ska odla mera i vår
■ att Eva varit snäll som låtit oss vara hos 

henne, även om det kanske gått fortare 
utan oss

■ att det är bra att våra grönsaker blir 
mat till skolbarn

■ att det är bra att vi får hjälp av Grin- 
dahls häst att ta upp vår potatis

■ att jag har lärt mig att man måste rätta 
sig efter vädret när man odlar

■ att det är bra att man fått lära sig att stå 
ut t ex om det är kallt och rått och 
man fryser om tårna. Då lär man sig att 
livet inte bara är en dans på rosor

■ att mat, föda, ska odlas så att männi
skorna kan leva vidare

■ att mat ska göras på sådant sätt som vi 
har gjort, och de som inte har någon 
jord, t  ex de som bor i Stockholm, kan 
ju köpa utav dem som har grönsaker 
och potatis som inte är besprutad

MUSIKSKOLAN
PREMIER OCH GÅVOR Vid vårens musik
uppvisning utdelades som vanligt skol
tidningens premium till elever i nian för 
att de visat särskilt stort intresse för sitt 
musicerande. Följande musikanter fick 
denna gång ta emot sitt premium: Fredrik 
Gropman som spelar klarinett, Marie 
Larsson blockflöjt, Britt-Marie Björkkvist 
tvärflöjt, Johan Wilhelmsson trumpet, 
Kristin Nääs fiol och Åsa Nilsson fiol. Vi 
gratulerar och önskar lycka till!

Varje år brukar det skänkas en del 
pengar till musikskolan. I år har gåvor 
mottagits till minne av följande avlidna: 
Anna Brus, Uno Lundstrand, Erik 
Nyberg, Anna Lofvars, Margit Stanis, 
Atle Lenner, Elsa Haglöf, Erik Hassis, 
Carl Strömlid, Anders Svahn, Bertil 
Jonsson, Anselm Martinsson, Nicke 
Bierke, Karin Bonde, Erik Walles, Erik 
Damm, Tur Anna Jonsson, Byss Hans 
Hansson, och Henning Snitt. Det sam
manlagda beloppet för dessa gåvor fram 
till vårterminens slut var 1600 kronor.

Från musikskolan framförs ett varmt 
tack för dessa gåvor som bidrar till att 
täcka kostnader för kurser och läger som 
våra elever deltar i. Eleverna Åsa Nilsson 
och Kristin Nääs har varit på Dalarnas 
Spelmansförbunds låtspelarkurs
i Fryksås. Det har också varit ett orkester
läger i Venjan under en sommarvecka. 
Där deltog Olof Öjeskog, Per Mårtens
son, Daniel Quentino, Daniel Bruse, 
Martin Moraeus, Karin Wahlström, Erik 
Back, Maria Svahn och Helena Eriksson.

In s t r u m e n t f ö r d e l n in g  Antalet ele
ver i musikskolan brukar vara omkring 
300-talet. I år var 294 st anmälda vid ter- 
minsstarten. Så här ser instrumentfördel
ningen ut: 9 altsaxofon, 3 blockflöjt, 3 
cello, 19 dragspel, 2 elbas, 46 fiol,

35 gitarr, 70 keyboard, 14 klarinett, 36 
piano, 1 tenorsaxofon, 1 trombon, 6 
trummor, 24 trumpet, 1 tuba och 24 
tvärflöjt.

N YA  LÄRARE Två nya timlärare hälsar vi 
välkomna: Inga-Lid Sörlin, som undervi
sar i tvärflöjt och piano, samt Torbjörn 
Borgert, som tagit över efter tjänstlediga 
Åsa Persson-Nordlings pianoelever.

Leif Göras

SKOLNYTT
Vid läsårsstarten hälsades följande nya 
medarbetare välkomna:

Karin Lamberg-Skoog, mellanstadiet, 
Berget.

Maja Ohlsén, mellanstadiet, Kyrkbyn.

Inga-Lill Sörlin, mellan- och högstadiet, 
musik och idrott.

Under sommaren har taken på lågstadie- 
byggnade och matsalsbyggnaden vid 
Kyrkbyns skola fått en välbehövlig upp
rustning.

I Kyrkbyskolans mellanstadiebygg- 
nad har under början av höstterminen 
personal och elever fått samsas med 
hantverkare som installerar ny ventila
tionsanläggning.

Totalt satsar kommunen över 2 miljo
ner på upprustning av Kyrkbyskolans 
lokaler under sommaren och hösten.

Bergets och Digerbergets skolor har 
ytterligare handikappanpassats genom 
nya ytterdörrar med automatisk dörr
öppnare och vid Digerberget yttre hiss.

Olle Bjärkmar

Begravningsbyrån
i Orsa, Lars-Olov Uleander, får
ny adress och profil
Besöksadress, kontor och lager finns nu i 
Gula huset vid Stackmora Trädgård.
Allt under samma tak.

-\0it/,y Ni kan nå oss på tel 0250-430 95,404 66 eller 010- 
55 31 80.

| K 3  $ Begravningsbyrån i Orsa, Lars-Olov Uleander

Stackmora 5524,794 93 ORSA.

6

Teckning: Johan Björkkvist, åk 1



ORSA SKOLTIDNING

Får vi presentera ett unikt foto: Det allra 
äldsta skolkortet! För ett par år sedan 
trodde vi att fotot med barn och lärare 
i Mickelvåls byskola 1881 var äldst, men 
nu kan bildarkivets Mikael Ståhlberg 
visa upp ett som har ytterligare några år 
på nacken. Han har efter en tids detektiv
arbete lyckats lokalisera bilden i tid och 
rum. Han har kommit fram till att den är 
tagen i Kallmora 1876.

Varför just Kallmora? Jo, bilden har 
omtänksamt nog överlämnats arkivet av 
Sven Hindrika i Kallmora. På baksidan 
står skrivet: Hindrika Erik Ersson, som 
var Svens farfars far, bonde i byn och 
under året 1873 lärare i byskolan.

Men årtalet då? Kan man vara säker? 
Svar: så gott som. Mikaels slutsats grun
dar sig på fotografens namnstämpel i hör
net. Där står: L. Larsson, Vestra Boda. 
Om denne fotograf och hans sällsamma 
karriär står att läsa i en artikel i Hem
bygdsförbundets årsskrift 1985.

Här är i korthet hans levnadsbeskriv
ning: Med gårdsnamnet Finn föddes han 
i Västbjörka by i Rättvik år 1858. Som 
ganska ung utbildade han sig till smås- 
kollärare, blev gift med en flicka från 
Boda och flyttade hem till henne. På 7 0-

talet försökte han med fotoateljéer på 
diverse platser i norra Dalarna och 
i Norrland, men det gick inte så bra. Året 
1886 tillbringade han i Nordamerika. 
1890 vände lyckan när han öppnade en 
ateljé på Östermalm i Stockholm. Hur 
det nu gick till, han lyckades intressera 
självaste kung Oscar II att bli fotografe
rad. Kungen blev förtjust och utnämnde 
Lars från Boda till Kunglig hovfotograf. 
Som sådan fick Larsson avkonterfeja flera 
kungligheter och annat fint folk. Det gick 
så bra att han utökade företaget med flera 
ateljéer och fick många anställda. Firman 
var faktiskt en av landets största. År 1900 
fick Larsson guldmedalj på Parisutställ
ningen. Så småningom kom han också att 
ägna sig åt fastighetsaffärer. Finn Lars 
Larsson dog 1932.

Orsa var en av de platser där Larsson 
utan framgång öppnade ateljé. Året var 
just 1876. Nog lär det väl ha varit det året 
som han besökte sin lärarkollega i Kall
mora och tog vår bild.

Själva fotot utgör en bit kulturhistoria 
bara det. Gripna av stundens allvar pose
rar de 28 barnen för den märkvärdiga 
kameramannen. Det gällde att sitta 
dropp stilla under fl°ra sekunder. Se på

"klädmodet” och pojkarnas frisyrer! Vi 
har ingen aning om vilka eleverna är, men 
den stränge skolmästaren är identifierad. 
Bränd Per Larsson hette han och kom 
från Mickelvål. I gamla skolhandlingar 
finns uppgiften att han tjänstgjorde 
i Kallmora byskola 1874-76. På bilden är 
han 2 4 år gammal. Hur han såg ut tjugo
talet år senare kan du se i artikeln om 
järnvägsjubileet i detta nummer.

Pelle Jakobsson

Kung Oscar och fotografen
Kung Oscar II lät fotografera sig åtskil
liga gånger hos Lars Larsson. Det berät

tas att sista gången Oscar II var på 
besök i ateljén , kungen var vid det 
laget ganska gammal, lät han hakan 

sjunka ned mot bröstet, varför Larsson 
undrade om inte Hans Majestät ville 

stänga munnen. ”Det märks att Larsson 
är dalmas, som är djärv nog att be mig 
hålla mun", sa kungen och skrattade.

Ur Christer Bergin: Fotograf Lars Larsson 
på spåren (Dalarnas Hembygdsförbunds 

årsskrift 1985).
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SKOLTAVLINGAR
Orsa Skolors IF har traditionsenligt 
arrangerat tävlingar i friidrott med 
deltagare från alla skolor, årskur
serna 3-6 . Tävlingarna för åk 3-4  
regnade bort första dagen. Därför 
blev den äldre gruppen först ut p å  
plan, onsdagen de 9  september. H är 
är de bästa resultaten från den täv
lingen:

POJKAR, ÅRSKURS 5, Höjdhopp:
1. Johan Starell, St 125
2. A drian Berlekom, Di, 123
3. D avid Barreiro, Be

Kast med liten boll
1. Tom as H edm an, Di, 41 ,10
2. Stefan Stenberg, Di, 38 ,90
3. David Barreiro, Be, 38 ,75

Slungboll
1. Charlie V estergren, Be, 28 ,57
2. Johan Starell, St, 27 ,10
3. Tom as H edm an, Di, 26 ,52

Längdhopp
1. Charlie V estergren, Be, 379
2. Magnus Berglund, Ky B, 367
3. M agnus G ustavsson, Ky A, 351

800 m

800 m
1. Jon Lovén, Ky A, 2 .39 .34
2. Peter Asp, Ky A, 2 .50 .96
3. Niklas Brandt, Ky A, 2 .58 .99

Kula
1. Johan Hoffinan, Ky B, 9,03
2. Jim m y Danielsson, Ky A, 8,29
3. N iklas Brandt, Ky A, 28 ,05

POJKAR & FLICKOR, ÅRSKURS 5 
Stafett
1. Berget
2. Stackm ora
3. K yrkbyn B, lag 1

POJKAR & FLICKOR, ÅRSKURS 6 
Stafett
1 .  K yB , lag 1
2. D igerberget
3. K yrkbyn A

FLICKOR, ÅRSKURS 5, Höjdhopp
1. Sara Sundin, Di, 114
2. K atrin A lexandersson, Sk, 112
3. M im m i Jem th, Sk, 110

Kast med liten boll
1. Gunilla Fyhr, DI, 29 ,39
2. Sara Sundin, Di, 29 ,32
3. L iselott Bergman, Be, 26 ,39

Glada medaljörer i löpning 60 m, åk  
5: l:a Charlie Westergren, 2:a Magnus 
Berglund och 3:a D avid Barreiro

2. Ayse Kaya, Ky A, 30 ,50
3. M arie Spännar, Ky A, 30,11

1. Charlie V estergren, Be, 3 .02 ,58
2. Erik Kratz, Ky A, 3 .10,47
3. Lars A lm stedt, Di, 3 .14 ,92

POJKAR, ÅRSKURS 6, Höjdhopp
1. Ola Hållm arker, Di, 131
2. Jim m y Danielsson, Ky A, 130
3. Niklas Brandt, Ky A, 130

Kast med liten boll
1. Jim m y Danielsson, Ky A, 48 ,30
2. Sayan Bunthave, Ky B, 45 ,66
3. Johan Hoffm ann, Ky B, och 

Peter Asp, Ky A, 4 4 ,9 0

Slungboll
1. Jim m y Danielsson, Ky A, 30 ,59
2. Mikael Nääs, St, 28 ,88
3. M arcus M attsson, Di, 28 ,64

Längdhopp
1. Jon Lovén, Ky A, 386
2. O la Hållm arker, Di, 385
3. Jona Svälas, Sk, 374

60 m final
1. O la Hållm arker, Di, 8,75
2. Jon  Lovén, Ky A, 9 ,00
3. H ans Källberg, Ky B, 9,11

Slungboll
1. Lena Nilsson, St, 20 ,99
2. Ida Björklund, St, 20 ,69
3. M adelen Ben Henia, Ky B,

19,85

Längd
1. L iselott Bergman, Be, 341
2. K atrin A Lexandersson, Sk, 335
3. G unilla Fyhr, Di, 324

60 m final
1. K atarina A lexandersson, Sk, 9.14
2. L iselott Bergman, Be, 9.18
3. Kristina Strandberg, Ky Ä, 9.29

800 m
1. Sara Sundin, Di, 2 .57 ,93
2. M aria Bergqvist, Sk, 2 .58 ,82
3. K atrin A lexandersson, Sk,3.04,32

FLICKOR, ÅRSKURS 6, Höjdhopp
1. Camilla Nilsson, Di, 121
2. Sara Stigs, K yrkbyn A, och 

M arianne Nissen, Sk, 119

Kast med liten boll
1. Maria Kinell-Gabriels, Ky A, 

35 ,90

Slungboll
1. Kajsa Fjellstad, St, 26 ,75
2. Erika N yström , Di, 25 ,95
3. Linda T hörn, Be, 25 ,15

Längd
1. Maria Kinell-Gabriels, Ky A,

368
2. G unilla N orm an, Di, 365
3. Linda T hörn, Be, 3 5 0

60 m final
1. Sara Stigs, Ky A, 8,93
2. Caroline W assdahl, Ky B, 9,08
3. Carhilla Nilsson, Di, 9,12

800 m
1. K erstin H årdén, Di, 3.02.15
2. Caroline W assdahl, Ky B, 

3 .07.17
3. Johanna N ordström , Ky B, 

3.14.71

Kula
1. M arie Spännar, Ky A, 6,90
2. Camilla Nilsson, Di, 6,60
3. Maria Kinell-Gabriels, Ky A, 

6 ,44
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Inte förrän torsdagen den 1 7 sep
tember kunde barnen i åk  3 och 4 
klara av  sina tävlingar. I de t soliga 
vädret uppnåddes fina resultat. H är  
är de tre i varje gren som fick  kliva 
upp p å  prispallen:

FLICKOR, ÅK 3, Löpning 60 m
1. Linnea Parde, Ky B, 10,32
2. N ina Johansson, Di, 10,71
3. Julia Limby, St, 10,78

FLICKOR, ÅK 4, Löpning 60 m
1. R ut Svahn, Be, 9,76
2. Patricia Deyna, Ky B, 9,91
3. Linnea Eriksson, Be, 10,08

2. Jonas Ö rn, St, 31,71
3. Fredrik Liljedahl, Di, 30 ,80

POJKAR, AK 4, Kast m liten boll
1. Erik Strandberg, Ky B, 39 ,39
2. M ehm et Kaya, Ky B, 35 ,79
3. Rasmus Karner, Be, 35 ,58

2. Therese Spännar, Ky A, 105
3. Karin Jönsson, St, 103

FLICKOR, ÅK 4, Höjdhopp
1. Linnea Eriksson, Be, 108
2. Therese Spännar, Ky A, 105
3. Karin Jönsson, St, 103

POJKAR, ÅK 3, Löpning 60 m
1. Jonas Ö rn, St, 9,36
2. Fredrik Liljedahl, Di, 9,42
3. Torbjörn Engström , Ky, 9,52

POJKAR, ÅK 4, Löpning 60 m
1. Lars Öjeskog, Ky A, 9,12
2. U lf Asp, Ky A, 9,57
3. M attias Johansson, Be, 9,67

FLICKOR, ÅK 3, Längdhopp
1. Julia Limby, St, 2,97
2. N ina Johansson, Di, 2 ,89
3. Karolina Davidsson, Ky B, 2 ,84

FLICKOR, ÅK 4, Längdhopp
1. R ut Svahn, Be, 3,11
2. Em m a Hagm an, Ky A, 3,07
3. Emelie M odin, Ky B, 2,92

POJKAR, ÅK 3, Kast m liten boll
1. Torbjörn Engström , Ky B, 34 ,00

POJKAR, ÅK 3, Längdhopp
1. Jonas Ö rn, St, 3,53
2. Fredrik Liljedah, Di, 3,37
3. Torbjörn Engström, Ky B, 3,14

POJKAR, ÅK 4, Längdhopp
1. Daniel Kilstadius, Ky B, 3,42
2. Erik Strandberg, Ky B, 3,41
3. U lf Asp, Ky A, 3,36

FLICKOR, ÅK 3, Kast m liten boll
1. K untida Jobs, Ky A, 24 ,15
2. H elena N orm an, Ky B, 19,23
3. H anna Zackrisson, St, 16,32

FLICKOR, ÅK 4, Kast m liten boll
1. Therese Spännar, Ky A, 22,81
2. Elisabeth Eriksson, Be, 20 ,08
3. Johanna Björkqvist, Sk, 17,91

FLICKOR, ÅK 3, Höjdhopp
1. Linnea Eriksson, Be, 108

POJKAR & FLICKOR, ÅK 3, Stafett
1. K yrkbyn B
2. D igerberget
3. Stackm ora

POJKAR & FLICKOR, ÅK 4, Stafett
1. K yrkbyn B
2. K yrkbyn B
3. Berget I.

Orsa Läkarpraktik
finns pä 

KRISTALLEN 
i Skattungbyn.

Min specialitet är barn- 
och ungdomsmedicin.

Tel 0250-512 67 
Tidsbeställning vard 9-10

MATSBRATTBERG
Leg. läkare
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VÄLSORTERAD
NÅRHETSBUTIK

STACKMORA HANDEL
Tel 403  22

Nya och begagnade. 
Även hyrköp. 
Reparationer och 
stämningar.
Ring och ta la med 
FACKMANNEN

ANDERS
KLOCKAR

PIANODOKTORN 
Tel 0250-409 15 • 010-252 00 51

NISSE
KLOCKAR

PIANONISSE
Tel 0250-415 10 • 010-297 06 80

OK Orsa
Livs, tillbehör, 

biltvättmaskin, 
GDS-hallar, 

uthyrning av 
släpvagnar 
och video, 

bilverkstad.
T e l 4 0 2  8 0 , 417 9 4

Ska nästa 
nummer bli 
det sista? av Pelle Jakobsson
Som nämndes i förra numret är det snart 
dags för undertecknad att gå i pension. 
Trots ansträngningar har vi inte lyckats 
skaka fram någon ersättare, villig att ta 
över redaktörskapet. Redaktionskom
mittén har därför måst föreslå utgivaren, 
Orsa Lärarförening, att tidningen läggs 
ned från och med årskiftet. Lärarföre
ningen kommer att ta ställning till saken 
vid höstmötet. Om man där inte kom
mer fram till någon lösning på problemet 
blir det tyvärr så att julnumret 1992, 
som är nr 2 5 3 sedan starten 19 31, blir det 
sista.

Allt det här känns ju vemodigt, för 
mig och tydligen för många läsare. Reak
tioner jag fått tyder nämligen på detta. 
”Ni tänker väl inte lägga ned OS? Efter 
alla dessa år!” Så låter det. Men vad är att 
göra? En publikation av det här slaget 
måste ju ha en ansvarig redaktör som är 
aktiv inom skolan.

Nog för att det blir tomt efter vår skol
tidning. Emellertid kan det hända att 
den får en efterföljare. Inom hembygds
föreningen finns det nämligen idéer om 
att ge ut en hembygdstidning. Dessa tan
kar har ännu inte tagit slutlig form. För
hoppningsvis finns mer att berätta om 
detta i nästa nummer.

•lonsered
P R O  L I N E

Skogsutrusta hos

LILJEB E R G S
Blickusvägen 15 • ORSA 

Tel 0250-406 78 
Säkrast M 16-18.

Välkommen av Inger Kämekull
Välkommen! säger vi till vår nya skolpsy
kolog Inger Kärnekull, som nu tillträtt 
den sedan några år vakanta tjänsten. 
Inger kommer närmast från Älvsjö 
i Stockholm. Till att börja med ska hon 
arbeta halvtid i Orsa under jämna veckor 
för att ägna den övriga arbetstiden åt 
arbetsuppgifter i huvudstaden.

Vi har bett Inger att berätta om sina 
tidigare erfarenheter och om sina tankar 
inför arbetet i vår kommun. Så här skriver 
hon:
— Mitt första arbete var på Stockholms 
barnavårdsnämnd. Jag var då nybliven 
biträdande psykolog, men då det inte 
fanns psykologarbete att få, blev jag soci
alsekreterare. Min uppgift där var att 
utreda barns problem, men jag fick snart 
lust att göra något åt de svårigheter som 
jag kom i kontakt med. Mitt första pro
jekt, godkänt av Barnbyn Skå, gällde ett 
års arbete med ett ungdomsgäng inklu
sive föräldrar. Detta gav mig också mate
rial till min psykologuppsats.

Vid slutet av året födde jag min dotter 
Anna, och under hennes första år plug
gade jag vidare på psykologutbildningen. 
Efter barnledigheten fick jag arbete på en 
dagcentral, enhet för uppsökande och 
förebyggande arbete. Där byggde vi upp 
mammagrupper, samarbetsorgan för 
området m.m. Efter några år flyttades 
enheten från Östberga till Fruängen. Där 
byggde vi upp verksamhet för pensionä
rer och alkoholister.

Efter några år började jag längta efter 
arbete med barn och ungdomar igen. Jag

HEMBYGDSVÅNNER
När ni vill hedra någons 

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

medlar. Värt postgirokonto 
är 205580-4.

Hembygdsföreningen

f  \

Dam- & Herrsalong
Salong

fBlåsenborg
Prinsvägen 1 Orsa Tel 423 68

g

ALLHELGONAHELGEN ir
interflora

Smycka Era gravar
Vi har full sortering av

Vinterkransar, lyktor och ljus

A. L E V E N IU S  B LO M M O R  i O rsa  AB
Tel affären 400 92. trädgården 401 20
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blev projektledare i Huddinge kommun. 
Det projektet handlade om invandrar
ungdomars fritid, skola och arbetsliv. Det 
var spännade och intensiva år. När pro
jektet var färdigt fortsatte jag på social
kontoret i Vårbygård. Min första uppgift 
blev att tillsammans med en fältassistent 
ta hand om kriminella pojkar med föräl
drar och flickor på glid och ensamstå
ende mammor.

Nu blev jag också erbjuden uppgifter 
som handledare och utbildare för olika 
arbetsgrupper i Stockholm och andra 
kommuner. Detta kom jag att syssla med 
parallellt med jobbet i Vårbygård.

För sju år sedan blev jag tillfrågad om 
jag ville vara skolkurator för några av 
områdets låg- och mellanstadieskolor. 
Det kunde ju vara intressant. Jag åtog 
mig uppdraget, och det har jag inte ång
rat. Jag trivs verkligen med att arbeta 
inom skolan. Där finns många människor 
att samspela med, omväxlande arbets
uppgifter och en händelserik miljö. Som 
skolkurator i Vårbygård, ett område med 
många invandrare och flyktingar samt 
människor med sociala problem, har jag 
tillhört socialkontoret.

Jag har kallat mig ”pratfröken”, och

barnen har kommit till mig med sina pro
blem. En av mina rektorer har liknat mig 
vid en trädgårdsmästare: ”Du går och 
vattnar och ger näring här och där. Ibland 
får du plantera om en planta i bättre 
jord”. Jag har arbetat med stöd till bar
nen, enskilt eller i grupper, kontaktat för
äldrar och försökt stödja lärarna på olika 
sätt. Vi har bildat grupper mot mobb
ning på varje skola, precis som man gör 
i Orsa.

En grupp barn som just nu ligger mitt 
hjärta nära är barnen till alkohol- och 
tablettberoende föräldrar. Dessa barn 
har ett stort behov av att "bli lyssnade på” 
och att mötas i grupp. I ett program som 
ligger Minnesota-programmet nära har 
Ersta Vändpunkten i Stockholm utveck
lat en metod att arbeta i grupp med barn, 
ett program som jag har fått förmånen att 
lära mig. Jag tänker fortsätta att arbeta 
med en sådan grapp nere i Vårbygård 
varannan vecka. Barnen och föräldrarna 
har uppskattat detta grupparbete, och 
lärarna har redan sett positiva föränd
ringar hos barnen.

Nu undrar jag vilka behov som barn, 
lärare och föräldrar har här i Orsa. Jag tror 
att man kan arbeta på många olika sätt 
med människor som har det svårt, och jag 
hoppas jag kan vara lyhörd nog att 
utforma min roll så att den blir barnen till 
godo. Min förhoppning är att folk söker 
upp mig på ett så tidigt stadium som 
möjligt, innan problemen vuxit sig stora.

Jag är glad över att vara i Orsa som jag 
redan bekantat mig med. Mitt stora 
intresse är sång och musik, och jag har 
redan haft förmånen att få delta 
i bygdens rika musikliv.

Inger Kämekull

Välkomna till NTERNATONELL
PRESS

QrsaTobah P ik
Kyrkogatan 8 • ORSA w* *

Tel 419 19

-  TOBAK • LOTTER * GODIS -

TlPSinlömning till kl 17.00 fredagar.

N Ä S
GLASMÄSTERI

E ftr.
- Nyman & Johansson — 

O R S A

Vid södra järnvägsövergängen 
Moravägen 2

Tel 408 91

Bilglas * Fönsterglas 
Inramningar

Välj kvalité
När du köper hemslöjd 
och presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15. 
Tel 413 32

RÄTTVIKS ANTIK
Hans Rabenius 

Storgatan 5 • RÄTTVIK 
Tel 0248-133 10 

Ö ppet vardagar 13.00 - 17.30 
Köper och säljer

Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 
Auktionsuppdrag emottages

Orsa Trafikskola
Åsa & Inge Nyman 

Teori
TISDAGAR 17.30

Kyrkogatan 21 ■ Orsa • Tel 406 85

Språngs...
när det gäller färg, 

vägg och golv.

S P l l Å I W S  F Ä l l I »  /. j
Orsa Tel 403 30.
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Använd 
privatgiro 
även du.

Ett kostnads
fritt sätt 

att betala dina 
räkningar 
i din bank

Föreningsbanken K  

0250-430 50

VÄRDA DIN SYN
ALLTID

VÄLKOMMEN TILL

8RSA , I
p n ih

Kyrkogatan 10 • ORSA 
Tel 0250-400 90

V illa - 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

FRIIDROTT PÅ LILLÅVALLEN av Maria Smids, åk 3
Jag var med i kast med liten boll. När jag 
såg de andra springa ångrade jag att jag 
inte var med på löpningen. Fast nästa år 
ska jag vara med på allt. Det var jättekul.

Maria Smids, åk 3

JÄRNVÄGEN TILL ORSA 100 ÅR av Jennie Björk, åk 3
Idag har vi åkt rälsbuss, det var kul, fast 
varmt och trångt. Det fanns 58 sittplat
ser, fast alla fick inte sitta.

Vi åkte över Dalälven och förbi 
Kungshaga och sjukhuset och Vattnäs.

Jag satt bredvid Karolina och tre till, 
vi satt fem i sätet.

När vi kom hem fick vi rast en liten 

StunC '̂ Jennie Björk, åk 3

SIMLÄGER av Nina Blomqvist, åk 5
Jag var på simläger i Danmark. Resan var 
ganska jobbig, vi fick bo i en klubbstuga. 
Dom här var med på simlägret: Sara Sun
dm, Camilla Nilsson, Caroline Liljedal, 
Linda Blomqvist, Christina Andersson, 
Anna Elmquist och Alexandra Särström. 
Det var ganska många föräldrar och 
ledare. Min mamma var med, hon heter 
Ewa Blomqvist.

Vi fick ligga på madrasser på golvet 
när vi var där. Vi hade sovsäckar, det var 
jätteroligt. Vi fick spela pingis ner i källa
ren. Vi spelade rundpingis. Det var jag, 
Sara, Camilla och Carolin.

Vi var och simmade varje morgon och 
sprang ute varje kväll. Sen en dag skulle vi 
åka till ett annat badhus.

Vi gick ute och handlade. Vi åkte i två 
små bussar som vi parkerade vid bad
huset. När vi senare kom till bussarna var 
Marias och Shofis väskor borta. Vi hade 
blivit bestulna och ringde till polisen. 
Polisen sa att om vi hittar något skickar vi 
det till er. Vi skulle åka hem nästa dag.

Resan hem var roligr Teckning: Nina Blomqvist, åk 5

LINGONPLOCKNING av Fredrik Jönsson, åk 2
Fredag den 11 september plockade hela 
skolan bär. 1 -2 åkte bil, men 3-4 och 5-6 
fick cykla. Vi hade matsäck. Det var 
soligt väder och molnigt. Vi fick ca tio 
liter. Och sen tog vi hem bären och ren
sade och sen tog vi bären tillbaka till sko
lan och gjorde sylt. Nästa dag fick vi
pannkaka och sylt. r  , ., ... ,r  Fredrik Jönsson, åk 2

VÅRA DJUR av Moa Soling, åk 2
Vi har två katter och en hund. Vår hund 
heter Kia och våra katter Tusse och Sin- 
derella.-Sinderella är vit och Tusse svart. 
Kia har kort svans. Hon slickar våra kat
ter när vi är borta om dagarna, men när vi 
kommer hem jagar hon bort dem. Vår 
hund är en cockerspaniel och våra katter
är bondkatter. . , „

Moa Soling, åk 2

HÖST av Anders Larsson, åk 4
Solen ler glatt. Träden börjar tappa sina 
löv. Löven flyger iväg. Det är höst.

Anders Larsson, åk 4

SPEGELN av Elisabeth Löhf, åk 5
En gång när jag skulle fixa mitt hår såg jag 
något i spegeln. Det var en gubbe som 
skulle visa mig vägen till Spegellandet.

Jag blev så chockad att jag visste inte 
vad jag skulle säga. Han sa att vi skulle gå 
till det landet och hälsa på kungen och 
drottningen.

När jag var där så fick jag lov att gifta 
mig med den fula prinsen.

Men nar vi gift oss och gått ut från spe-

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

Det serviceinriktade och kundnära företaget.

Tel 409 60 O fS O plattan Tel 409 60
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geln, så blev han den snyggaste killen 
jag hade sett i hela mitt liv.

Elisabeth Löhf, åk 5

JOCKE av Johannes Lissdaniels, åk 2
Jocke var bra på att göra grejer. Jocke 
hade gjort en hemgjord helikopter. Han 
skulle just åka en liten tur med helikop
tern. När han var uppe i luften åkte han 
långt bort mot söder. Plötsligt blev det 
kolsvart. Bara en eldsprutande vulkan 
syntes på avstånd.

Jocke åkte förbi vulkanen. Plötsligt 
åkte han in i nåt. Så såg han en skog strax 
nedanför sig. Han landade där.

Johannes Lissdaniels, åk 2

hennes matte orolig och gick ut och 
letade. När hon hade kommit till trädet 
där Jolly satt och jamade så började Jollys 
matte springa till en telefonkiosk, men 
vinden var så stark att också hon flög upp 
i ett träd. Till slut fick grannen syn på 
dem och ringde brandkåren. När dom 
kommit ner igen, gick dom in i huset och 
värmde sig vid den öppan spisen.

Anna Knutsson, åk 4

LITEN VERS av Martin Melin, åk 3
En fågel flög bland trätopparna med så 
hög fart.

”Tänk om jag ramlar ner,” sa den lilla 
fågeln. "Det skulle inte vara så roligt!

Då skulle hela släkten bli så ledsna.” 
Martin Melin, åk 3

KATTEN JOLLY 
OCH DEN BLÅSIGA DAGEN av Anna Knutsson, åk 4

En blåsig höstmånad går katten Jolly ut, 
men när Jolly kommer ut så blåser hon 
upp i trädet. Jolly sitter där och jamar och 
jamar. Till slut hör Jollys matte henne. 
Och ringer efter brandkåren så dom kan 
ta ner Jolly. När Jolly hade gått en bit så 
ökade vinden ännu mer och Jolly flög 
upp i ett annat träd. När Jolly inte hade 
kommit hem efter några timmar så blev

I VILDA VÄSTERN av Madelaine Ben Henia, åk 5
När jag var ute och red i Vilda Västern 
med min häst Gulle, då såg jag en cow
boy och han skrek — HANDS UP!!!

Han tog mig med till sitt fängelse. Han 
var så klumpig och dum, så jag lyckades 
att rymma. När jag red där med min häst 
Gulle såg jag en stad. Det stod någon 
i porten och det var sheriffen. Han frå
gade var jag kom ifrån. Jag sa att jag bodde 
i en liten stad som hette Lillstaden.

Sheriffen var så snäll så han skickade 
mig tillbaka. Jag skickade honom pengar 
när jag kom tillbaka.

Madelaine Ben Henia, åk 5

LINGONPLOCKNING av Jens Borbos, åk 2
I fredags var vi och plockade lingon. Det 
var kul. Jag plockade mest. Det var kul, 
mycket kul.

Specialbutiken för HENNE
KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR • BYXOR 

JEAN S • MYSPLAGG • UNDERKLÄDER M M
—  Aktuella —

TYGER

SYBEHÖR

Kvalité 
vår specialité

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

AuaLarsspr^
läim rigagaU n 9 • 794 00 ORSA • 0250/400 21
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ORSA, tel 0250-409 25 vx

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

FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

DalaKalk 
Försäljnings AB

Tel 502 00

O R S A  R A M
Inram ning av  tavlor 

P ers ienner  
M ark iser

Järnvägsgatan 26 O RSA 
Tel 0250-425 74
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Vi såg en myrstack och det var kul. Vi 
tog med matsäck. Det var mycket lingon. 
Vi tog hem lingonen och rensade dem 
och Karin kokade lingonsylt och vi åt 
pannkaka med sylten. Det var smaskigt 
och det var soligt. Sen gick jag till Fritids.

Jens Borbos, åk 2

ORKESTERN av Frida Hedin, åk 5
Jag spelar fiol. Nu när jag började i 5:an 
fick jag börja spela i orkestern. Jag tycker 
det är JÄTTEKUL!

Det är tio fioler i orkestern. Det är 
roligt att spela tillsammans med andra 
instrument.

Utav dom låtar som vi har spelat hit
tills tycker jag att ”Diana” är bäst. Den 
låter så fint när man spelar den tillsam-

manS' Frida Hedin, åk 5

LITEN VERS av Malin Holmberg, åk 2
Långt borta på ängen på en liten stubbe, 
en tomte stod och gjorde sig en liten 
mössa, så fin och grann.

"Dansa, fina mössa!”
Jag dansar bra, sa tomten glatt.

Malin Holmberg, åk 2

JAKT OCH VILTVÅRD av Mikael Nääs, åk 6
Jag har varit på jakt och viltvård. Det var 
kul. Första dagen på morgonen började 
vi med att prata. Sen gick vi ut och tittade 
på fällor de hade gjort. Det var rävfällor, 
utterfällor, minkfällor, ekorrfällor och 
några fler fällor. Efter det så gick vi till 
fågeltornet och fikade högst upp. Sen slu
tade vi för den dagen.

Nästa dag så åkte vi upp till Slätt- 
bergsdammen. Först så satte vi upp om
kring 20 fågelholkar. Sen gick vi upp en 
väg bredvid Enån. Efter det tog vi upp till 
höger och kom till en bäverdamm. Men 
vi kunde inte se någon bäver. Sen slutade

Jörgen och Anders paddlade i samma 
kanot. Sen när vi kom ut på vattnet så 
gick det bra för vår grupp men inte för 
Toms grupp, för deras kanot välte av 
vågorna. Det var jättekul. När vi var på 
väg hem och jag skulle gå ur kanoten så 
plumsade jag i och blev helt genomvåt. 
Det var den roligaste dagen på hela 
veckan.

Fjärde dagen åkte vi till Laggars Fisk 
och fiskade. Alla fick fisk. När jagfick upp 
min fisk så fick Tobbe rensa den åt mig. 
När han hade rensat min fisk så gick vi 
och rökte den. Det blev jättegott. Sen 
slutade vi för den dagen.

Den femte dagen så skulle vi sova tre 
dagar uppe i Prästvallen. Det var jättekul. 
Den första dagen uppe i Prästvallen bör
jade vi med att packa upp vår packning 
och sen så åt vi och gick ner och fiskade. 
Fast jag fick ingen fisk så jag och Tobbe 
gick upp och sköt luftgevär. Det var kul. 
När vi hade skjutit färdigt gick vi in och 
spelade anden i glaset, men jag var inte 
med. När de hade spelat färdigt anden 
i glaset så fikade vi och sen så la vi oss.

Andra dagen åkte några ut med en eka 
till en liten ö och fiskade. Där fick de fisk, 
fast inte så många. Senare på dagen så 
hade vi säker vapenhantering. Det var 
kul. När alla hade gått igenom säker 
vapenhantering så gick vi ut och sköt. 
Efter det att vi hade skjutit så gick vi och 
satte ut minkfällor. När vi hade satt ut fål
lorna så gick vi hem. Den tredje dagen 
hade vi öppet hus, så vi gick upp och stä
dade hela huset och hela gården. När vi 
var färdiga med städningen så gick vi ned 
och fiskade och fick jättemycket. När vi 
kom upp från fisket så var det fullt med 
folk där t.ex. en från Mora Tidning som 
knäppte kort på oss. Jag, Tom, Mikael, 
Erik och Fredrik fick vara med i Mora 
Tidning. När allt folk hade åkt hem så 
hade det blivit mörkt så vi satte oss ned 
vid lägerelden och berättade historier. 
Nästa dag åkte vi hem. Det var jättekul 
uppe i Prästvallen. Mikael Nääs, å k  6

Sparbankens
kundförsäkring
Ett ekonomiskt skydd 
med många möjligheter

4^
S P A R B A N K E N

Sparbanken Dalarna

ORSA Tel 0250 436 00

LIVS • BENSIN 
LOTTER • TIPS • M.M.

SKATTUNGE LIVS
Tel 511 77

Orsa
Lastbilcentral
utför alla s lags transporter 

Tel 404 30, 404 31

AEG • AEG • AEG « AEG

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER 
Installationer - Service

HelgeSoni El
Knapptågsv. 8 - 794 00 Orsa 

Tel 0250-416 11

AEG • AEG • AEG • AEG

v i .

Tredje dagen paddlade vi kanot. Jag,

FRELINS GRÄND 14 794 OO ORSA 0250-431 35

Kom in så får vi ackordera1.
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Kyrkbyn 6A Främre raden: Daniel Bernhardsson, Andreas Hansen, Niklas Brandt, Henrik Spång, 
Jan Lovén, Peter Asph, Jimmy Danielsson, Jimmy Bössfall.

Bakre raden: Ayse Kaya, Gulistan Aksoy, Therese Persson, Maria Kinell-Gabriels, Pernilla Hans
son, Maria Soling, Jessica Lindgren, Sara Stigs, Malin Masser, Malin Larsson, Christin Hansson, Sara 
Elmquist, Carina Färnström, Emma Persson.

Lärare. Maja Ohlsén. Saknas på bilden: Lina Falk, Marie Spännar.

Kyrkbyn 6B Bakre raden fr vänster:Hanm Nordström, Marie Wallinder, Per-Arne Lind, Johan Hoff- 
man, Daniel Fjelstad, Elisabeth Ben Henia, Linda Eldblad.

Mellanraden: Marie-Lousie Hellmark, Joel Ståbis, Hans Källberg, Karin Lundell, Malin Karlsson, 
Sayan Bunthave, Anders Olsson.

Främre raden: Veronika Eriksson, Malin Engström, Jenny Knutsson, Caroline Wassdahl, Linda 
Björck.

Lärare: Christina Bengtsson.
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När det gäller Herr- och Barnkläder
-  gör som många andra -  gå till affärerna med

URVAL -  KVALITÉ -  SERVICE
JOBS! NY ADRESS: KYRKOGATAN 4. OBS!

tf&ujLuuis
BARN 402 19 SDavidsson  HERR 400 05

-  Där finns det mesta av det bästa -

V V S -p ro d lu k te r
o c h  e n e rg ib e sp a rin g a r
Kontakta oss!
Nilssons Rör AB, Orsa
Kontor och lager: Bergvägen 365 
Telefon 400 35, 423 17

Orsa Lås & Nyckeiservice
Jonas Karlbom Älvgatan 4, Orsa.

Nycklar tillverkas medan ni väntar!
Även bilnycklar. Lås och tillbehör. Byten och monteringar av lås. 
Dygnet-runt-jouri Tel 407 19

H Y u n u n i
NY TID, NY BIL

Mest för pengarna
FÖ RSÄLJNING  SERVICE
BERGLÖFS CAR CLINIC AB

TEL 0250-420 15 TEL 0250-428 63
BERGVÄGEN 362, ORSA BERGVÄGEN 362, ORSA

•  TIPS
• TIDNINGAR 
•LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER

NYA KL0CKARS
Tel 0250-419 06
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Prenumeration sker genom insätt
ning å tidningens postgiro av 40 kr. 
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kortets 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
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skriva ditt namn och din adress 
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