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ORSA SKOLTIDNING

Ung i Orsa på 20-talet II av Ingrid Marie von Post 

Järnvägsgatan på 1920-talet. Det närmaste huset härbärgerade Jonssons mjälk- 
affär. D är bakom Helgessons skrädderi och ett glasmästeri. I Slottsgården bakom 
kringlan fanns Nyströms kafé och bageri och Emma Olssons tygaffär. Hedvalb 
fastighet där Ingrid Marie bodde ligger längre bort.

Ingrid M arie von Post fortsätter här 
att berätta sina minnen från  barn
domsåren i O rsa. För nytillkomna 
läsare vill vi nämna, att hon som 
flicka hade efternamnet André. Hon 
bodde här under åren 1925 till 
1930 och gick i Kyrkbyns skola från  

första klass till sjätte.

Att resa bort på sommarlovet är 
ett nästan okänt begrepp för oss. Vi 
har ju vår fina badstrand nere vid Or- 
sasjön och så finns Tuben nere vid ån 
för den som är mera avancerad i sim
konsten, med torn och svikt, och 
ibland är det polomatch där. En gång 
kommer självaste Arne Borg dit.

Det är i stället vi som får sommar
gäster, ”turister”, som talar annorlun
da och "fint” och har bil och vill göra 
utflykter, helst upp till Fryksås eller 
till utsiktstornet på Digerberget. 
Men ibland kör bilarna med alla 
främmande bara förbi, från mitt fön
ster på Järnvägsgatan kan jag se dem 
och varifrån de kommer, lär mig läns
bokstäverna, och ibland står det till 
och med DK på någon bil, Danmark! 
Det är så mycket att se på från mitt 
fönster, tågen till exempel, den långa 
raden av godståg som rasslar iväg 
mot Sveg, eller tåget till Bollnäs, vä
gen ut till stora världen och Stock
holm. Bommarna pinglar vid över
gångsstället intill den långa allén, och 
länge ligger en grågul rökdimma kvar 
över spåren och luktar lite fränt söt
aktig. En smula sotigt är det allt efter 
hela gatan, om vintern syns det på 
sjön, men det här med miljöförstö
ring är ännu ett okänt begrepp. Jag 
gillar Järnvägsgatan och tycker om 
att bo där i stället för i Romsonska 
gården på Västeråkern, där jag bod
de tidigare. Här händer det så myc
ket, och här finns affärerna och riktigt 
stadsliknande hus, som till exempel 
Slottsgården och Titånik (d.v.s. Tita- 
nic) som byggdes samma år det stora 
fartyget förliste, därav namnet. På 
bara ett par stegs avstånd når man 
Lundblads Specerier med välför
sedd och frestande godisautomat: et
töres tuggummikulor, tvåöres ”rö'bi
tar” och kokosbollar för fem öre, 
”negerbollar” som de kallades dåför- 
tiden. I slottsgården kan man ta pia
nolektioner för Stig och Arne Böl- 
lings mamma. Och i samma hus

finns Damfriseringen, där mammor
na låter sina håruppsättningar falla 
för saxen, locktängerna går varma 
och mången backfish (tonåringens 
benämndes så) tar steget fullt ut och 
låter pojkklippa sig, gärna med en li
ten käck lugg till. Det är modernt att 
se pojkaktig ut, gå i overall och helst 
ha en liten vit seglarmössa på sned 
över örat. För mammorna blir det ett 
nytt hattmode, nackhatt med sväng
da brätten, så kallad ”filmstjärne- 
hatt", eller också en turban i silke el
ler en liten klockhatt, en hjälmlik- 
nande sak som ger mammorna och 
deras backfishar något av ett dockan
sikte. I hattaffären i Titånik tillhan- 
dahålles sådana skapelser; själv får 
jag en vit turban, det ser ut som jag 
går omkring med bandage om hu
vudet men man vill ju vara modem. 
Och ingen har den avlägsnaste tanke 
på att gå barhuvad ute på byn.

Tyget till våra examensklänning- 
ar, finklänningarna, inhandlas hos 
August Larssons, där Stens storasys
ter Vera och någon som heter Annie 
mäter till ur tygpackarna. Både cré- 
pe-de-chine och voile finns att välja 
på, samt cheviot och skotskrutigt till 
det mera vardagsbetonande. Och en 
nymodighet: Blixtlåsi ”Färdigt” finns 
inte att köpa, man håller sig med 
hemsömmerska ett par gånger om 
året men lika ofta är det mammorna

som står för sykunnigheten. Pappor
na däremot har det bättre, de kan gå 
till Berglinds herrekipering. Ibland 
händer det också att det kommer en 
resande till Järnvägshotellet och har 
”uppackning” av damkonfektion och 
stiliga underkläder, då den som har 
råd köper sig en klänning eller det se
naste, en "kombinäsch” av något sil
kigt med spetsar.

Ibland låtsas jag ha ärenden på 
byn. Men jag har ju bara min vecko
peng, tjugofem öre, att köpa för, så 
det blir mest titta i skylfönstren. Och 
så hoppas man att något spännande 
skall dyka upp. Ett nytt ansikte till 
exempel. Alla känner alla här, man 
niger för någons mamma eller pappa, 
och har man inget annat mål i sikte 
kan man alltid stanna just där gatan 
delar sig och blir till skolväg. Där 
finns en kiosk med en utfällbar lucka 
som disk och ett par svängande roli
ga vindsnurror på ömse sidor. Det är 
dock inte kiosken som så mycket till
drar sig mitt intresse som det lilla
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Av fröken Lundholm pä posten köper man frimärken.

glasskåpet på väggen intill. Här går 
det nämligen att få veta veckans bio
program, vad som går på Röda 
Kvarn. Här finns Hollywoodstjärnor 
att titta på: Clara Boov (d.v.s. Bow), 
stjärnan framför alla andra i "Rött 
hår”, Greta Garbo och John Gilbert 
i "Åtrå”, Ramon Novarro som shejk. 
Och så den där filmen som hette 
”Älskog”. Ett konstigt namn på en 
film, för några älgar finns ju inte på 
bilderna, eller någon skog. Bara ett 
halvliggande par på en divan, där han 
försöker kyssa henne och hon tittar 
bort med fjärrskådande blick. Barn- 
förbjudet förstås, men bilderna är 
det ju  tillåtet att se på, hur mycket 
som helst, de är som en aning från en 
värld långt borta, glittrig och spän
nande, där allt kan hända, bara man 
blir vuxen och tillräckligt vacker.
— Än så länge, dock, är det barnmati- 
néerna på söndagarna som gäller för 
den som längtar efter något annor
lunda. Och det finns det många som 
gör, många som lyckas tjata sig till de 
trettiofem öre biljetten kostar, och 
några ören till en kola, i bästa fall. 
Sådana söndagar är det fullsatt i den 
faluröda bioladan på vägen till Bom, 
och när filmen äntligen flimrar fram 
på den vita duken — ibland med 
flimmer hela föreställningen igenom
— uppstämmes ett samfällt glädje- 
vrål i salen; man hejar och stampar 
och skriker och lever med i Fyrtor
nets och Släpvagnens bravader eller 
när "Chaplins pojke”, favoriten bland 
barnstjärnorna, skickas ut på rackar
tyg i New Yorks undre värld. En 
Vilda Västern får biosalongen att 
bågna — ack, du ädle Buffalo Bill, du 
siste mohikani

En gång, alldeles före jul, finns det 
en annan slags affisch där i glaslådan: 
handskriven, textad, att ”Sällskapet 
Jultomtame" ämnar ha s-o-i-r-é på 
Röda Kvarn "för välgörande ända
mål”. Det skall bli tablåer och så dikt
läsning av Fröken Lisa Lorenz, ”alla 
hjärtligt välkomna!” Det blir en

minnnesrik afton; i stället för biosa
longens vita duk finns där både scen 
och ridå, och de flesta har sina mam
mor och pappor med, och när något 
är bra klappar man i händerna. Frö
ken Lorenz har övat in "Simon 
i Celle” med sjätte klassen, en förfär
ligt rolig danslek där pojkarna före
ställer olika slag av hantverksgesäller 
på friarestråt till en rad flickor, alla 
iförda den hiskligaste kostymering. 
Och så naturligtvis ”Ruskaby skola” 
— man kunde ju aldrig få nog av de 
dumheter som där kläcktes — ha-ha, 
sådana var ju inte vi i alla fall! — Så 
Fröken Lorenz som läser dikt; all
deles ensam på scenen står hon, vid 
ett bord med ett brinnande ljus, och 
nästan för varje ord hon säger rör hon 
på ögonbrynen och är så allvarlig. 
Alltsammans är mycket vackert och 
fint och obegripligt, inte ett knyst 
hörs nere i salen, och sedan applåde
rar alla länge och mycket.

Begivenheterna är ännu inte så 
många, trettio år före TV:s intåg 
i våra hem och i radioapparaternas 
tidigaste barndom. Lundblads har 
skalfat högtalare, så att flera på en 
gång obehindrat kan lyssna till 
utsändningen från Mora om Vasa

loppet, det är som ett under! och så 
finns det grammofoner, sådana där 
med tratt och en vev på sidan; ett 
dylikt underverk innehas av grannen 
i våningen bredvid. Så gott som varje 
kväll vaggas jag in i drömmarnas 
värld till tonerna av ”Du gamle 
måne” eller ”Aftonklockorna’' och så 
till något som handlar om heta nätter 
och kastanjetter. Så småningom 
berikas repertoaren med "Vinterga
tan och "Bröllopsklockor” till Sven 
Olof Sandbergs smältande stämma; 
han är schlagersångaren på modet 
och man gnolar hans melodier, alla 
gör det.

Men låt oss återvända till Järnvägs
gatan, just där den delar sig och blir 
till skolväg. Där ligger Berglunds 
kondis men det är inte bakelser och 
kakor jag minns i det sammanhanget 
— utan Max. Han är hund där och 
inte vilken hund som helst, snarare 
mer som människa. Åtminstone 
liknar han en sådan när han far omk
ring ute på byn i sidovagnen på hus
ses motorcykel, stolt och rak med en 
skärmmössa över den tmbbiga 
boxernosen. Det syns att han älskar 
att färdas omkring på det sättet, och 
han gör det ofta. Ett kostligt ekipage 
i den eljest så vardagliga gatubilden 
kan man tycka, men ingår ändå där 
som ett självklart inslag, liksom allt

VÄLSORTERAD
NÄRHETSBUTIK

STACKMORA HANDEL
Tel. 403 22

N i är välkomna in att titta på 
vårens och sommarens nyheter.
En glad sommar önskar vi alla.

( D a h U C fir Ywonne Carina
Kyrkogatan *  ORSA *  Tel 0250-401 91 *  LUNCHÖPPET
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annat åkandes, cyklar mest, hästkär
ror, flakvagnar och några enstaka 
tuffande bilar. Ännu är det inte så 
många här som har bil, inte fler än att 
man ser — och hör — vems det är som 
kommer.

Tnmnagårdens Ford hörs på långt 
håll, den är hög och har sufflett och 
ett väldigt signalhorn. Hedvalls Erik, 
vår husvärd, däremot, är ägare till en 
Fiat, en s.k. kupé av senaste modell, 
som vi barn ibland får ta en tur med
— några åt gången på gården, när det 
ser ut att bli bilfärd av. Att åka bil har 
nyhetens behag för. oss, det är ett 
äventyr som i ett huj kan förflytta en 
ända upp till Stackmora eller till och 
med till Skattungbyn! Så nog förstår 
man Max.

Gatan — slutar — eller börjar
— vid järnvägstationen. Där ligger 
det grå stationshuset, och ut på per
rongen kommer stinsen Tullström 
med sin röda flagga för att ta emot 
tågen från Kristinehamn ochKrylbo,

Ett ovanligt smart 
piano.

C lav inova  ä r  o tt d ig ita lt  p ian o  m e d  ta m p la d e  
f ly g i ll |u d  och r ik t ig  a n ila g s k ä n s la  i b a la n i« r a -  
dle ta n g o n te r . lr o t i  d e t fin a  Ijuctot, fu lls to ra  ta n -  
geirefor och r ä tt  samtal o k ta v e r  ä r  C lav in o va  ®ff 
Difeff och Oäft SBUStfrwmoinid som ©ÖDffSdl h ä lU r  s tä m 
n in g e n . Finns fråm  9 .9 9 5 :-  8€©m iin och p rö v a .

CLP 2 5 0  AWM Tongene
rator och 76 tangenter 
med verklighetsnära ljud  
och skön p ianokänsla.
. i  ljud : Piano, elpiano och 
cem balo.
Cm p r ia i CXOQBi—

CLP 6 5 0  AP keyhoard  
med 88  tangenter och J  
fotpedaler. Med AWM 
tongenerator och Yama- 
h as nya högtalarsystem  
slår ljudet det mesta.
Cm p riss 2 3 40 01—

CLP 5 5 0  AE keyhoard med 
88  tangenter och A WM 
tongenerator som  g e r ett 
ljud som  i en stor konsert - 
flygel. Dessutom 6 an dra  
spännande ljud.
Cm p H s i 104001—

C V r  5  0  Med 88  tangenters 
AE keyhoard och sam plade  
flygelljud i A WM tonge
nerator. Avancerat komp 
i Yamaha Disk Orchestra 
Collection. Välj hland ett 
hundratal olika stycken. 
Ca p r is : 2 & 9O 0t—

Naturligtvis säljer vi också vanliga pianon. 
JU ST  NU! Vi har ett flertal begagnade 

flyglar och pianon med 5 års garanti 
och ett års fri bytesrätt.

Stämningar o. reparationer utföres.

l . L . i . M U U H
Järnvägsgatan 33, ORSA 0250-415 10

YAMAHA

som sedan ångar vidare norrut. Orsa 
är vad man kalllar en järnvägsknut 
och en livlig sådan med många 
anställda; de flesta bor i de röda fler
familjshusen intill stationen. En bit 
längre bort ligger ett väldigt lokstall 
för ånghästarnas rykt och ans, vatten 
och bränsle i form av kol skall de ha, 
de växlas fram och åter eller står bara 
stilla och pyser ut sin ånga i rytmiska 
drag; det är liv och rörelse över spå
ren, och en eller annan av karlarna 
i uniformsmössa känner jag igen som 
någons pappa. På perrongen kan det 
också vara händelserikt när det ser ut 
komma främmande men kanske 
ännu mer om det är någon som skall 
resa längre bort än till Mora eller 
Falun. Avundsvärd är den som får 
åka till Stockholm, som när sjätte 
klassen fick ha skolresa dit. Men när 
det bär så långt bort som till Amerika 
— och det händer då och då — är det 
inga glada miner vid tåget utan 
många som gråter, och i vagnsfön
stret står den bortfarande alldeles 
överhöljd med blommor, nästan all
tid någon som är ung och uppifrån 
byarna och någon släkting som rest 
tidigare. Men en del kommer tillbaka 
hem för att hälsa på också; deras barn 
har märkvärdiga namn som till 
exempel Kättrin och Jems och är fin- 
klädda till och med till vardags, och 
sedan reser de igen.

Snett bakom stationsplanen har 
det kommit upp nya hus, stiliga sten
hus, särskilt Birger Olssons, som bott 
i bottenplanet rymmer den stora 
järnhandeln och sedan reser sig 
i flera våningar med bostäder av 
modernaste slag; till och med varm
vatten och inbyggda badkar lär det 
finnas för de lyckliga som bor där. 
Huset mitt emot är minst lika fint 
men gulrappat med ett bulligt tak. 
Därinne har postkontoret fått sina 
nya lokaler efter att förut ha varit 
inrymt i Slottsgården. Postmästaren 
heter Lind och liknar kungen, Gus
tav V, och av fröken Lundholm köper 
man frimärken, femton öre kostar 
det att skicka brev och tio öre för 
vykort. I huset finns också doktor 
Carlstedt, en trappa upp har han sin 
mottagning, och eftersom jag är ett 
astmabarn har jag ofta anledning att 
göra honom ett besök; hans snälla 
bruna ögon minns jag ännu när han 
undersökte och ordinerade; det 
fanns en trygghet hos honom som 
säkert alla hans patienter kände. 
Länge var han den ende läkaren på 
orten, och ännu vid hög ålder utö
vade han sin sin läkargärning.

Fortsättning i nästa nummer.

Vårvinter
Nu är det vår,
fast snön faller som ett duntäcke. 
Flyttfåglarna har kommit 
men det var nog ingen idé. 
Talgoxen är tyst.
Bofinken sitter och huttrar 
under en gran.

Det blev mycket ljusare 
när snön föll,
helt pladask som ett magplask.
Men det blir snart vår igen.

Camilla Fredriksson, åk 4

V ä lkom na till

OrsaTobak
Kyrkogatan 8, ORSA 

Tel 419 19

— TOBAK • LOTTER • GODIS —

TIPSinlämning till kl 17.00 torsdagar.
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Vilken dag! av Karin Svensson. Foto: Börje Lindh
”Äntligen’” skulle jag vilja utbrista. 
I ett par år har vi väntat, sen den för
sta trevande kontakten togs med den 
ryska ortodoxa kyrkan, och tanken 
på ett vänstiftsutbyte föddes. Redan 
det var en stor dag, dagen då tanken 
böljade ta form i handling och få allt 
mer skönjbara konturer. Äntligen 
togs så kontakten för något år sedan! 
Äntligen är så det där äventyret att 
planera er ankomst ett minne blott. 
Äntligen har äventyret att planera er 
ankomst till oss bytts ut mot den 
stora och överväldigande känslan av 
att ni nu är här.
Kära vänner från Volokolamsk, jag 
hoppas att denna alltför korta vis
telse i Orsa församling skall få bli bör
jan till en stor och livslång vänskap. 
Hans Excellens Metropoliten Pite- 
rim, som vi också gärna hade velat 
hälsa välkommen till vår församling, 
är inte här. Han måste avbryta sin 
Sverigevistelse lite tidigare än det 
först var tänkt och återvände till 
Moskva. Vi ber Er, kära vänner från 
Ryssland: Ta med vår hälsning hem 
till honom, och önska honom allt 
gott från hans vänner i Orsa försam
ling.

När nu våra kyrkklockor skall 
ringa frid över vår rysk/svenska guds
tjänst får de också ringa in en önskan 
om ett nytt tänkesätt hos oss. En 
önskan och en bön om samarbete, 
vänskap och kärlek mellan folk och 
länder som allför länge varit skilda åt. 
ÄNTLIGEN kan vi få utbrista: ”Kära 
ryska vänner, VÄLKOM NA!”

Det var tisdagen den 13 mars, som 
jag under våra mäktiga kyrkovalv 
i Orsa Kyrka med dessa ord fick hälsa 
16 gäster från Ryssland välkomna till 
Orsa församling. Gudstjänsten blev 
ett minne, som ingen av oss var med 
kommer att glömma i första taget. 
Ett utbyte med en ortodox kyrka, en 
gemensam gudstjänst med inslag 
från våra olika, men ändå gemen
samma, traditioner. Av de 16 gäster 
tillhörde 11 en kyrkokör, och vi som 
upplevde deras sång har fått en liten 
aning av vad som menas med ”äng
larnas sång”. Hela gudstjänten, lugnt 
och fint tolkad av Hans Karlsson, 
lärare på St Mikaelsskolan i Mora, 
blev en högtid där alla kände att öst

Diakonen Petr Diatchenko mässar på kyrko-slaviska.

och väst växte samman, om än 
i liten skala — som "en droppe 
i havet’ . Men havet består av drop
par. Vi kände hur vi hörde ihop, hur 
vänskapsband knöts och hur gamla 
fördomar plånades ut.

Som framgår av ovanstående väl
komsthälsning, så hade detta "även
tyr” börjat långt tidigare på stiftspla
net. Att Orsa blev en av de få försam
lingar, och dessutom den enda i Dal
arna, som fick vara med och planera 
och ta emot våra vänner från Voloko
lamsk, såg vi redan från början som 
ett stort privilegium. En arbetsgrupp

med representanter från de motta
gande församlingen har regelbundet 
träffats. Vid dessa möten har vi dis
kuterat och planerat allt det där, som 
kanske ingen av oss visste, allt det där 
som var nytt och spännande och fan
tastiskt och nervöst och storslaget. 
Men vi kände på något vis, hur vi fick 
vara med och skriva historia, hur 
”glasnost” blev ett begrepp för oss.

Så småningom fick vi ihop ett 
arbetslag i Orsa också, ett arbetslag 
som hade till uppgift: att planera 
mottagandet på hemmaplan. Det 
gällde först och främst att få ihop ett
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På hembygdsgården sjunger den ryska kören ’som en 
återklang av änglasånger i himmelen".

program så våra gäster dels skulle få 
se lite av vår vackra bygd, dels få träffa 
så många som möjligt i församlingen. 
Det skulle ju vara ett utbyte mellan 
människor från öst och väst, värdfa
miljer skulle skaffas o.s.v. Entusias
men har det inte varit något fel på. 
Alla vi bett om hjälp har visat stör
sta intresse. Hembygdsföreningen, 
slöjdlaget, spelmanslaget, Kyrko
rådet, Orsa Kyrkokör och Ungdoms
kör, Frivilligkretsen och en lång rad 
privatpersoner ställde upp för att 
göra de båda dagarna besöket varade 
till ett minne för livet, både för oss 
här i Orsa och for våra vänner från 
Volokolamsk. Ett stort och varmt 
tack till er alla som varit med och 
plöjt upp ny mark och byggt en ny 
väg mellan öst och väst!

Ett bra betyg till Orsa gav ärke- 
prästen Vassili Stroganov vid tackta
let i Hembygdsgården sista kvällen 
i Orsa och Sverige: ”Att komma till 
Er här i Orsa, det var som att komma 
hem’ .

Torsdagen den 15 mars for vi, Tore 
Rhen, Ola Hassis och jag, med våra 
nya vänner i tre minibussar till 
Arlanda. Det var dags att säga Adjö, 
eller snarare på återseende. För vi alla 
som varit med under dessa dagar, 
knutit kontakter och vänskapsband 
hade gjort upp planer för fortsatta 
kontakter — i Orsa, i Volokolamsk 
eller på fisketurer i Sibirien och 
mycket annat. Drömmar kanske! 
Men vad vore livet utan drömmar? 
Och många drömmar visar sig ju slå 
in så småningom, och då blir verklig
heten inte sällan mer fantastisk än 
drömmarna.

Tack för besöket, den första kon
takten. Och välkomna åter Evgena 
Vassilieva, Tatiana Volguina, Gueen- 
nadi Voronine, Irina Guelakhova, 
Petr Diatchenko, Fedor Kolesnikov, 
Liudmila Krasnolojkina, Elena 
Molodtsova, Irina Nikolskaia, Viktor 
Novikov, Guannadi Oboukhov, Ari- 
adna Rybakova, Vassili Stroganov,

Boris Tchepikov, Mikhail Chtcher- 
batchev och Elena Iakoucheva 
önskar alla era vänner i Orsa

Erik Zachrisson

Jag har bett två av de sju familjerna 
som fick vara värdfamiljer för våra 
vänner skriva ner några rader om 
sina intryck av värdskapet.
Här följer deras skildringar.

Trevlig besök...
Vi skulle få främmande ett par dagar, 
Ethel och jag. Av ett par ryssar. Vi 
hade lovat att ta emot dem på mat 
och logi. Men i sanningens 
namn gruvade vi oss en del. För vi 
kunde inte ett ord ryska. Och de 
kunde ingen svenska. Så hur skulle 
nu det gå? Nåja vi fick väl försöka så 
gott det nu kan gå med teckenspråk 
och gott humör.

Så var vi med vid välkomstkaffet 
i Församlingshemmet för hela grup
pen av ryssar. Och de såg ju 
trevliga ut allesammans. Och det

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

•lonsered
PRO LINE

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

Tel 0250-406 78
Säkrast kl 15.00- 18.00
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Knut Edmarker berättade om kyrkan. Till höger på bilden syns tolken Hans Karlsson.
visade sig också, att några av dem 
kunde tyska och likaså engelska. Så 
med lite tur kanske vi fick med 
någon hem, som vi kunde prata med. 
De två som följde med oss var Irina 
och Guonnadi, som kanske var lika 
fundersamma som vi på hur kontak
terna skulle kunna utvecklas. Men 
nu kan jag avslöja, att det hela gick 
över förväntan, och att vi hade riktigt 
trevligt tillsammans.

Irina kunde förutom ryska också 
lite tyska, så när vi väl hade presente
rat oss hade vi inga som helst svårig
heter att komma till tals på alla möj
liga vis. Som t.ex. genom att hon med 
sin enastående altstämma lät oss 
njuta av flera kända kompositioner. 
Guonnadi var svårare att konversera 
med, för han talade enbart ryska. 
Men han hade en god känsla för 
humor, och det hjälpte till att få god 
kontakt med alla runt bordet. För att 
nu inte tala om hur hans goda tenor
stämma kunde få hela taket här 
hemma att lyfta sig.

Och vi hade ju god kontakt med 
våra nyvunna vänner vid alla träffar 
och sammankomster i kyrkan, på 
hembygdsgården och vid busstu
rerna till Hornberga, Grönklitt, 
Fryksås och Skattungbyn, då vi för
utom den goda kontakten hade stor 
glädje av vår duktiga tolk, Hans

Karlsson från Mora.
Och efter avfärden kände vi fak

tiskt saknad efter våra nya bekanta 
och skulle vara mycket glada, om det 
kunde bli ett nytt sammanträffande 
med dem redan i sommar. För de 
hade visst planer för en körresa till 
Stockholm inom en snar framtid!

Johannes Hasmats

Evgenia och Irina
I min gästbok har jag två namnteck
ningar som väcker fina minnen. Där 
står: ”13 and 14/III 1990 Evgenia 
Vassilieva and Irina Nikolskaja from 
Moscow (Moskva). We are very glad 
to be meet you, Karin! Much thanks 
for us”.

Evgenia 30 år och Irina 27 år var 
två av gästerna i den kör från Väs
terås’ vänstift Volokolamsk som 
under sin stiftsresa besökte också oss 
i Orsa. De hade ”daghem” hos mej 
under besöksdagarna här. Nattkvar

ter hade de på Rättviks Stiftsgård. 
Evgenia, lite mindre mörkare, var gift 
och hade sin man hemma i Moskva 
— sökte efter lämplig present till 
honom i Orsas affärer. Irina lång, res
lig, håret en aning åt rött, ännu ogift. 
Vi försökte tillsammans rådbråka en 
engelska, som varken de eller jag var 
så särskilt bevandrade i. Men vi lyck
ades fintmed kontakten: Evgenia och 
Irina var hjärtliga och varma — och 
kallade mej "babusjka” (mormor
farmor på ryska språket) — ingen av 
dom hade nån babusjka därhemma 
i Ryssland. På rundturen i Orsa med 
alla dess olika "sightseeing-pauser” 
försökte vi hålla samman — på Evge- 
nias och Irinas fritimmar såg vi oss 
om lite i Orsas affärer innan vi 
hemma på Koltrastvägen fick dela 
att par enkla måltider med varandra.

Tisdagen 6 mars anlände Voloko- 
lamsk-gmppen till Arlanda. Samma 
dags kväll fick jag vara med nere

V A N L IG H E T  O C H  P R IS T IL L F A L L E N  
F IN N S  H O S  SP V ID  R O N D E L L E N !
ORSA •  Tel 0250-411 10

ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL 24.00
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i Västerås vid den rysk-svenska 
gemenskapsgudstjänst som då fira
des i stiftets Domkyrka. Att rysk kyr
kosång är ”himmelens sång”, ”him
melens röst" upplevde vi redan då. 
Och vi upplevde i stiftsdomen Kristi 
Kyrkas enhet, när texten ”Gå ut och 
gör alla folk till lärjungar — döp dem, 
sjöngs av ärkediakon fader Josef på 
kyrkoslaviska och lästes på det gamla 
kyrkospråket latin av firanciskaner- 
munken Max Mizzi från Assisi. 
Ortodoxa kyrkan — romersk-katol
ska och kyrkan — evangeliska-luth
erska kyrkan — Kristi ena Kyrka.

Sången - den ortodoxa sången 
— här i Orsa, i kyrkan, i Skattunge 
kyrka, i Hornberga kapell, på Hem
bygdsgården, på Fryksås Fäbodpen
sionat och på många flera ställen 
under de intensivt utnyttjade l ‘/2 
dagarna. Vi som har fått lyssna till

den sången vet att det är så som den 
ryska kyrkan själv ser det: körens 
sång ska ses som en återklang av äng
lasången i himmelen.

Att den synen på körsången har 
präglat körmedlemmarna la jag 
märke till när jag satt i Orsa kyrka 
och väntade på gudstjänstens början. 
Kördeltagarna gick före gudstjänsten 
fram och åter — måste orientera sej 
i kyrkorummet, samråda. Men var 
gång de passerade altaret stannade 
de — i ett stillhetens ögonblick- och 
tecknade sej med korsets tecken. De 
lärde oss något om att kyrkan är ett 
heligt rum, vigt till möte mellan Gud 
och människan. Tack, Evgenia och 
Irina och alla ni andra för att ni lärde 
oss också något om det!

Karin Svensson 
Foto: Börje Lindh

Blomman och jag av Lisa Johansson, åk 1
En dag när jag gick från skolan, såg jag 
en liten blåsippa i dikeskanten. Den 
tog jag inte. För dom är fridlysta på 
många platser. Mamma hade skickat 
med mig en lapp. På den stod det att 
jag skulle gå till blomsteraffären och 
köpa påskliljor. I affären fanns det 
många olika blommor. Påskliljorna 
var finast. Jag tog dom och gick hem 

På vägen hem gick jag förbi den 
lilla blåsippan igen. Den var i alla fall 
allra, allra vackrast.

Lisa Johansson, åk 1

Våren är här av Anders Hanser, åk 2
Man kan plocka blommor och man 
kan spela fotboll. Jag tycker om att 
spela kula och jag tycker det är roligt 
att spela brännboll.

Anders Hanser, åk 2

Teckning: Erik Bergkvist, åk 4

M ö t V Å R E N
h o s  SSSB

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

TACK
W ASATRYCKERIET
Det är inte med anledning av miss
nöje med Wasatryckeriet som vi 
i och med detta nummer byter tryck
eri. Med personalen på Wasa har 
samarbetet varit det allra bästa sedan 
de tog över efter Beckmans 1983, 
och produkten, 27 nummer av vår 
tidning (45 900 ex!) har varit gedi
gen och priset humant.

Emellertid: Det har för redaktö
ren varit ett visst flängande mellan 
Orsa och Mora inför varje nummer 
av O.S. — tidsödande och ibland 
stressigt. Transporterna av den 
tryckta upplagan har inneburit kost
nader. Det har också höjts röster för 
att vi borde gynna en företagare på 
orten. Där har vi orsaken till redak 
tionskommitténs beslut att byta 
tryckeri.
Vi säger alltså ett VARMT TACK till 
alla på Wasatryckeriet för de gångna 
åren av samrbete! Ett tack också till 
Hammarlunds Reklam AB som på 
ett förnämligt sätt svarat för sätt- 
ningsjobbet!

Det blir Ohlséns tryckeri som tar 
över. Firman har nyligen flyttat in 
i nya, rymliga lokaler. Man kan nu 
säga att cirkeln är sluten. Det var 
nämligen Ohlséns som tryckte det 
första numret som kom ut till påsken

1931- Red.
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Orsa-Galan
Att årets Orsa-Gala, anordnad av vår 
Rotaryklubb den 8 april, blev en 
succé, därom är väl alla de drygt 600 
åhörarna överens. Den blev en mani
festation av bredden av musiklivet 
i bygden och dess goda kvalité.

Orsa kommunala musikskola får 
ta åt sig äran av framgången. Nästan 
alla medverkande har fått sin musi
kaliska skolning just i musikskolan. 
Arrangörerna hade bestämt att in
täkterna från galan ska delas mellan 
hjälporganisationen Rotary Found
ation och musikskolan. Därmed ville 
man hedra den bortgångne initia
tivtagaren, spelmansnestorn Erik 
Moraeus.

Här ska inte programmet presen
teras, det är redan gjort i lokal
pressen, men vi vill gärna erinra om 
vilka som var med. Här är den im
ponerande deltagarlistan: Musik
skolans Storband under ledning av 
Putte Snitt, Orsa Musiksällskap diri
gerat av Leif Göras, de samman
slagna musikkörerna Cega Hö, Ore 
Brus och Ungdomskören ledda av 
Ingrid Eriksson, Swingeliten, Spel
manslaget, Dragspelsklubben, Hell- 
zephyrs samt välkända Orsa Spel
män. Som solister medverkade viol
inisterna Anders Jakobsson, Kalle 
Moraeus och Johanna Tysk, pianis
ten Lars Hansson samt bluessång
aren Pelle Lindström. Radio Dalar
nas Marie Hemming och Janne 
Bäckman presenterade det hela.

Filifjonk på äventyr av Heléne Sommar, åk 2
Det var en gång ett ägg, som var stort 
som ett hus. Ägget var blått och det 
var en spricka i ägget.

Efter ett tag sprack ägget. Ut kom 
en filifjonk. Filifjonken hade två 
ögon, en mun och en näsa.

En gång gick han på stan. Alla blev 
rädda för honom. Han hittade en 
vän. Han tyckte filiijonken var fin.

Efter ett tag rymde filil] onken. 
Han rymde till en klädesaffär. Han 
tog en mössa och en kappa som var 
stor.

Sen rymde filifjonken till Afrika. 
Där mådde han bra.

Heléne Sommar, åk 2

Orsa-galans artister sjunger på orsa-måL Fr. v. Marie Flemming, Pelle Lindström, 
Janne Bäckman, Kalle Moreaus, Anders Jacobsson, Johanna Tysk och Lars Hansson.

"My way” på Orsamål
Finalen blev till något alldeles extra. 
Sinatralåten "My way” exekverad av 
sångare och musikanter framkallade 
stormande applåder. Då framträdde 
Orsas svar på Frank Sinatra, rotary- 
anen Bengt Granholm, och sjöng 
”My way” på sitt eget vis, på orsamål. 
Och inte nog med det. Solister och 
körsångare stämde in, och det blev 
en final som vi sent ska glömma.

Så här ter sig Granholms version av 
”My way”:

0  mätt sätt
Ja  nu ar i gart mätt 

nu ir i trätt 
i dug int rait mi.

Ja  nu int mer i dug
1 a livad nug.

Snärt bjar dem ait mi.

Kånstji att int ä  wart 
sö mitji gart 

precis o rätt sätt, 
men fän, ä  wart do gart 

precis å mätt sätt.

Ja  nug ar ä  ent 
att i a kent 
att i sjår ait 

rakt sum ön klait. 
Men se kum i iug, 

att ed e nug 
um i djer ed dug.
Um i djer mätt, 

sö ir ä rätt, 
fast ä bi snett, 

fär i djer ä o mätt sätt.

Specialbutiken för HENNE
KAPPOR •  BLUSAR •  KJOLAR •  BYXOR  

JEANS •  M YSPLAG G  • UNDERKLÄDER M M

—  Aktuella..... ................... ........
TYGER Kvalité

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

/iua Larssons
Järnvägsgatan W  •  794 00 ORSA • 0250/400 21 m m m a w
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Konstvecka på Bergetskolan av Daniel Johansson, åk 3
Under en temavecka om konst, ville 
vi titta p å  de konstverk som finns 
i O rsa och få  träffa några av byg
dens konstnärer. Atle Lenner, Lars 
Ols, Ove Gustavsson och Eva Berg- 
holm besökte skolan och visade hur 
de arbetade. En hel dag fick också 
eleverna själva besöka olika "konst
stationer" och prova olika tekniker. 
Sista dagen var det högtidlig vernis
sage med alla  elevalster utställda.

Så här berättar några elever ur 
trean om konstveckan:

En dag i Konstveckan
Vi fick gå till olika grupper. Jag gick 
först till fastlagsris och sen gick jag till 
keramik. Vi fick göra djur till Noaks 
ark om vi ville. Sen var det lunch. Vi 
fick korv Stroganoff med ris. Det var 
jätte-gott. Sen gick jag ut på rast. När 
jag kom in gick jag till textil. Där gjor- 
de vi skyltar. Det var kul. Sen när det 
var en halvtimme kvar så smet jag in 
på blomtillverkningen. Den dagen 
kommer jag aldrig att glömma.

Linda Thöm, åk 3

Konstveckan
På tisdag gick vi en promenad ner till 
byn från skolan. Vi fick gå omkring 
på många ställen. På Kulturhuset 
fanns det mycket av Lars Matsson. På 
måndag hade vi också grupper, t ex 
kurbits, blommor, med mera. Jag 
tyckte bäst om att göra blommor.

Anders Sundberg, åk 3

En promenad
Vi på lågstadiet gick ner på byn och 
tittade på statyer och vi gick ner til 
tidningshuset och tittade på bilder. 
Det var kul. Lena visade oss trädet 
som Adam åt av när han och Eva lev
de. Lena visade också vart dom rasta
de hästarna när riddarna ville vila ef
ter en lång färd. Vi hade gått mycket 
och länge och alla var rätt trötta. Ef
ter vi hade gått så länge på byn stan
nade vi och gick in i Kulturhuset för 
att titta på tavlor. Vi tittade på Lars 
Matssons skulpturer som han hade 
gjort i trä. Vi fick vatten i mugg och 
njöt av tavlorna, som hängde snyggt 
och prydligt på väggarna.

Christina Carlsson, åk 3

Konstvecka
Vi gick ner till byn och såg trästatyer 
i i Kulturhuset. Vi såg några gamla 
kläder och tavlor som det var grafik 
på. Vi var ute och titta på ett sand
torn av sand-sten. Vi tittade också på 
glas-bilder. Sen tittade vi på en staty 
som var av brons. Den hette korpral 
Gifting.

Magnus Sandqvist åk 3 

Promenaden
Idag gick vi en promenad med lågsta
diet. Vi gick och tittade på statyer på 
Orsa. Det fanns många olika stayer. 
Sen gick vi in på Kulturhuset och tit
tade på trägubbar, som var gjorda 
med motorsåg. Det var någon där 
som berättade om trägubbarna. Sen 
gick vi in i ett litet rum där det fanns 
gamla kläder. Sen gick vi in i ett annat 
stort rum där det fanns en massa tav
lor. Då fick vi titta på tavlorna ett tag. 
Sen berättade hon om tavlorna. Sen 
såg vi på tavlorna igen. Innan vi gick 
fick vi ett kort på gammel-dags klä
der. Sen gick vi till skolan igen.

Daniel Johansson, åk 3 Konstnären Atle Lenner 
demonstrerar tormålsgravyr. 
Foto: Bergetskolans fotogrupp.

Elevarbeten på vernissage.

10



ORSA SKOLTIDNING

Basketturneringar för mellanstadiet
Teckning: M attias Lissdaniels, åk 6

Orsa Hem- och Skolaförening

Vi har i år på försök gjort en ny orga
nisation för våra basketturneringar. 
Vi har lyckats få låna Orsaskolans 
sporthall under tre heldagar. 
Onsdagen den 9/3 spelades sexor
nas turnering måndagen den 12/3 
femmornas och måndagen den 19/3 
fyrornas.
De av barnen som inte spelat har dels 
hejat på kompisar, dels gått en tips
promenad. Äldre elever har fungerat 
som domare, vilket de har gjort 
mycket bra. Lärare och ibland föräl
drar har skött övriga funktionärs
sysslor och coachat sina lag.
Det har varit intensiva dagar och, en
ligt elever och lärare, lyckade, varför 
troligtvis fortsättning följer.

Janne

RESULTAT

åk 4, flickor:
1. Digerberget 4 p

2. Kyrkbyn 2 p
3. Berget 0 p

åk 4, pojkar:
1. Stackmora
2. Kyrkbyn A
3. Kyrkbyn B

4. Digerberget
5. Berget

åk 5, flickor:
1. Berget

2. Kyrkbyn

åk 5, pojkar:
1. Kyrkbyn

2. Digerberget
3. Stackmora

4. Berget

åk 6, flickor:
1. Kyrkbyn

2. Stackmora
3. Digerberget

4. Berget

åk 6, pojkar:
1. Berget

2. Kyrkbyn
3. Digerberget

har haft årsmöte med besök av Pelle 
Karlsson. Han sjöng och spelade till
sammans med Jens Fjelstad samt be
rättade från ungdomsverksamheten 
vid Nattcaféet. Tillfälle till frågor 
gavs och samtalet som kom igång om 
vuxnas och ungdomars alkoholva
nor. Det visade klart att föräldrars fö
redöme betyder väldigt mycket för 
undomarnas framtid.
Ur verksamhetsberättelsen kan no
teras:
De schemalagda föräldrabesöken på 
Orsaskolan fortsätter och är mycket 
uppskattade.
Intresset för föräldracirklarår mycket 
stort och 17 cirklar är igång fördelade 
på låg- mellan- och högstadiet. 
Teaterprojekt med ungdom i Orsa med 
Henrik Göthberg som ansvarig leda
re kom igång i december - 8 9 för ung
domar 13 — 20 år. Nu under våren

har två grupper för barn 8 — 10 år 
startat.
Klassombudsträffar har hållits vid tre 
tillfällen.
Skrivelser till skolstyrelsen angående 
grundbemanningen — vikarie-situa
tionen — vid skolorna i kommunen 
och till Hem- och Skolas riksförbund 
att de bör verka för att betald föräl
draledighet för besöksdagar på hög
stadiet genomförs.
Efter årsmötet har styrelsen delvis 
nytt utseende då Britt och Gudrun 
Björklund samt Maud Lindh avsagt 
sig omval.
I nya styrelsen ingår: Titti Hägg- 
ström ordf., Siv Heimer, Yngve 
Krång, Kjell Strandberg, Ann Till
man, Sussi Torell, Lennart Wilander 
och suppleanter Annica Erendal, 
Malou Frisk, Lars Gabriels och Eva
Laggar. Gudrun Björklund
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NÄS
G L A S å å Ä s n m

E f t r .
—  N ym a n  & Jo h a n s so n  —  

O R S A

Vid södra järnvägsövergången 
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 

öppet vard. 13.00 — 17.30 
Köper och säljer

Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages

Orsa trafikskola
Åsa och Inge Nyman 

Teori
TISDAGAR 17.30

Kyrkogatan 21 Orsa Tel 406 85

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

SPltANtiS fäiu; x
Orsa, tel. 403 40

SKOLNYTT
Läsåret 1990/91
kommer att få följande omfattning: 
Höstterminen: 17 augusti till 20 
december
Vårterminen: 7 januari till 9 juni 
Lovdagar: 1 — 2 november, 25 feb
ruari — 1 mars, 2 — 5 april och 10 
maj

Fortbildningen
för lärare kommer beträffande den 
s.k kompletteringsfortbildningen att 
omfatta två veckor kommande läsår, 
naturorientering för de låg- och mel
lanstadielärare som väljer matema
tik och naturvetenskap som huvud
inriktning.

Skolorganisationen i norra kom
mundelen
är ännu inte färdigutredd. Skolsty
relsens arbetsutskott, tillsammans 
med någon från vardera Skattung- 
byn och övriga byar, ska på kom
munstyrelsens uppdrag ytterligare 
utreda förläggningen av skola 
i denna del av kommunen.

Olle Bjärkmar

Påskvandring av Elias Dahl, åk 1
Vi gick till Orsa kyrka. Där fick vi hö
ra varför vi firar påsk och en som he
ter Mia talade om Jesus. Sen gick vi 
till Filadelfia. Där fick vi se på film 
om Jesus. Sen gick vi till Missions
kyrkan. Där fick vi se på teater. Sen 
gick vi till Kulturhuset. Där fick vi se 
på uppstoppade djur.

Elias Dahl, åk 1

När vi hittade en igelkott av Anna Andersson, åk 3
Jag och Jon var inne och ritade. Då 
kom vår lillasyster Sara och sa, att 
hon hade sett ett ”gossidjur". Vi trod
de förstås att det var en katt, men när 
vi kom ut, såg vi att det var en igel
kott. Pappa gav honom mjölk ut
spädd med vatten. När igelkotten var 
mätt, kilade den iväg, och sen såg vi 
den aldrig mer

Anna Andersson, åk 3

Våren är här av Anna Ersson, åk 2
Nu är våren äntligen här. Tussilago 
slår ut här och där. Djuren får ungar. 
Jag kan börja cykla, härligt! Björnen 
går ur ide. Jag har sett blåsippor, då är 
det nog vår.

Anna Ersson, åk 2

Susanne Österlund

12



ORSA SKOLTIDNING

Gamla skolkort
finns att beskåda i bibliotekets käll
arvåning under hela våren och som
maren. Det är en mycket sevärd ut
ställning som Mikael Stålberg på 
bildarkivet gjort i ordning med an
ledning av Ovansiljans Skolförenings 
110-årsjubileum. Där finns massor 
med skolbarn och lärare från gamla 
tider. Särskilt intressanta är väl bil
derna från de gamla, nu nedlagda 
byskolorna.

Vi rekommenderar ett besök på 
utställningen. Kanske kan du också 
hjälpa till med att identifiera folk på 
biidema. Rgd

När vi städade Lillåskogen av Martin Moraeus, åk 4
Vi i klass 4 B bestämde, att vi skulle 
gå ut i Lillåskogen och samla skräp.

Laggar tog sin traktor och "muku- 
låda”, en liten tvåhjulig kärra, som vi 
skulle lägga skrotet i. Jag trodde al
drig, att vi skulle få den full.

En bit på väg till skogen fick vi åka 
i kärran. Det blev förstås lite’ trångt, 
men ”finns det det hjärterum så finns 
det stjärterum”. Som sagt, vi packade 
in oss och rullade iväg. Det knakade 
och brakade.

När kom fram delade vi upp oss 
i grupperna, och en i gruppen gjorde 
upp eld. Några samlade skräp.

Jag och Björn hittade en gammal 
soptipp, som kommunen hade täckt 
över med jord. Men det stack fram li
te' plåtburkar, som vi rev fram. Lina 
och Anders hittade en brandspruta, 
men innehållet hade runnit ut.

Sedan åkte Björn, Anders och 
Laggar en vända med traktorn. Då 
hittade vi en hel hög med plåt.

När vi kom tillbaka, hade Linda B. 
kommit. Hon hade varit hos tandlä
karen och fått plast på tänderna. Så 
hon fick inte äta. Men vi andra åt gril
lad korv och drack nykokt honungs- 
vatten.

Vi fick gå grnpp för grupp till Lag
gar och vi fick frågor.
Han höll upp en död fågel. Vi fick gis

sa och sedan ta reda på vad det var för 
fågel. Sedan fick vi frågor om bäver.

När vi kom tillbaka till skolan gick 
jag och Anders med glas till en glasi- 
glo vid Domus.

När vi kom till klassrummet dis
kuterade vi, om vi skulle gå ut hela 
skolan och städa Orsa.

Nu vet vi att Lillåskogen är lite’ re-

M artin Moraeus, åk 4

När jag hittade spökhuset av Staffan Berglund, åk 2
När j ag var ute i skogen hittade jagen 
stig. Stigen var nästan igenvuxen. Jag 
följde efter stigen och kom fram till 
en glänta i skogen. Mitt på gläntan 
såg jag ett hus. Det var ett spökhus. 
Jag tog i handtaget och det var öppet. 
Jag öppnade dörren och jag gick in 
i huset. Därinne stod poliser. Poliser
na sa att jag skulle vara tyst. Senare 
kom spöket ut ur rummet och han 
hade guld i handen. När vi tog av ho
nom lakanet så såg vi att det var ett 
troll. Sedan åkte vi till polisstation. 
Där blev han häktad. När han kom ut 
igen blev vi kompisar. Han fick bo 
i lekstugan. Den andra dagen gick vi 
ut i skogen igen. Huset var borta. Po
liserna var borta. Gläntan var borta. 
Där var bara skog. Så gick vi hem.

Staffan Berglund, åk 2

En dag i skogen av Jörgen Hamrén, åk 4
På morgonen klär jag på mig alla klä
der jag ska ha på mig. Sen går jag ut 
och hjälper pappa. Jag får köra upp 
järnhästen på släpvagnen. Järnhäs
ten är lätt att köra men ibland är det 
ganska krångligt. När jag har kört 
upp järnhästen på släpvagnen åker 
vi. När vi kommer till skogen kör jag 
av järnhästen från släpvagnen. När 
jag har gjort det åker vi ner i skogen. 
När vi kommer ner i skogen börjar vi 
att hugga. Först hugger vi ett tag. 
Och sen lastar vi på järnhästen. Sen 
håller vi på ett tag. När det blir fullt 
åker vi och lastar av. Så där håller vi 
på hela dagen. På kvällen åker vi

 Jörgen Hamrén, åk 4

Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

jjjjj wesströms w s

ORSA, tel 0250-409 25 vx

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

FÖ R IN D U STR I 
och M ILJÖ VÅ R D

DalaKalk AB
Tel 502 00

O R S A  R A M
Inramning av tavlor 

Persienner 
Markiser

Järnvägsgatan 26 ORSA 
Tel 0250-425 74

& Nyckelservice
Jonas Karlbom OBS! N Y  ADRESS! Älvgatan 4, Orsa.

Nycklar tillverkas medan ni väntar!
Även bilnycklar. Lås och tillbehör. Byten och monteringar av lås.
Dygnet-runt-jour!
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ALLA barn kan 
spara i aktier 

med
Sparbankens

Aktiefondkonto

Sparbanken
D a la rn a

Det ekonomiska alternativet.

ORSA • Tel 0250-436 00

LIVS •  B EN SIN  
LOTTER •  T IP S  •  M .M .

SKATTUNGE LIVS
Tel 511 77

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter

Tel 404 30,404 31

AEG * AEG * AEG • AEG

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER 
Installationer - Service

HelgeSom EL
Knapptågsv. 8 - 794 00 Orsa 

Tel 0250-41611

AEG • AEG • AEG • AEG

Cheyenne - överfallet av Daniel Dahl, åk 6
Jag är en karavan-ledare, som leder 
en karavan södemt till Florida- 
området. Mitt namn är Mike Coo- 
per. Jag kommer norrifrån och har ta
git med mig en hel del guld för att 
köpa mark av indianerna. Just nu är 
jag orolig för att karavanen åker ige
nom cheyenneområdet. Cheyen- 
nerna är krigiska och gillar inte främ
lingar. Just nu sitter jag framför läger
brasan och spelar mitt munspel. Alla 
verkar lugna och sansade utom jag. 
Jag tycker mig höra ljud. Precis som 
om någon smög på oss. Nästa dag är 
alla mätta och välmående. Men var är 
spanaren någonstans? Jag säger till 
de andra, att jag går u t för att leta 
efter spanaren. Ju mer jag går desto 
mer känner jag en förfärlig stank, 
plötsligt snubblar jag, och bredvid 
mig ligger spanaren torterad och 
skalperad. Jag sätter genast min näs
duk för näsan för att slippa stanken. 
Jag ser att han har två st. spjutsår, och 
då förstår jag, att det är en av cheyen- 
nernas hundsoldater, som varit gjort 
detta. Jag blir genast arg, för jag var 
god vän med spanaren. Plötsligt 
dyker min gode vän David Smith 
upp. Han ser mycket bekymrad ut.
— Mike, utbrister han, vårat vatten
förråd är slut. Det är sabotage.
— Nu Börjar jag förstå. Den enda flo
den häromkring ligger vid cheyen- 
nernas område. När vi går dit och 
hämtar vatten blir vi överfallna. De 
vill åt vårat guld.
— Hur ska vi göra?
— Tja, vi måste ha vatten, och jag 
tycker vi ger oss av dit. David tycker 
det blir för farligt, men till slut ger 
han med sig. Vi börjar vandra mot 
cheyennernas område. Medan vi går 
tänker jag på hur krigiska och farliga 
cheyennerna är. Jag visste att cheyen 
kom av det franska ordet chien, som 
betyder hund. Det känns inte lika 
bra som förut när vi går in i byn. 
Hövdingen står och väntar på oss, 
som om han visste att vi skulle 
komma. David, som kan lite indian
ska, spekulerar med hövdingen, om 
vi får lite vatten. Plötsligt blir David 
rädd. Jag undrar vad hövdingen sade. 
Han säger att de tänker ta oss till 
fånga och vänta på resten av karava
nen. Just då hör vi ett stridsvrål, och 
byn omringas av cheyennernas ärke
fiender, siouxerna. Cheyennerna gil
lar inte att det sägs att siouxerna är 
överlägsna alla andra indianer både

fysiskt och psykiskt. David säger att 
han tycker vi flyr. En cheyenne-kri- 
gare hoppar fram, men han har inte 
en cahns mot våra pistoler. Vi flyr till 
en kulle och betraktar striden där
ifrån. Det står klart att siouxerna har 
vunnit. Vi går fram och tittar. Vi ser 
att hövdingen är död och skalperad. 
David går och hämtar karavanen. 
När den kommit tar vi vatten och 
fortsätter vår färd till Florida.

Daniel Dahl, åk 6

Våren är kommen! av Madelen Thoms, åk 3
När våren kommer, porlar det i bäck
arna. Blommor börjar spira, solen 
lyser, så det blir varmt. Lisa springer 
på en äng och plockar blommor. 
Rådjuren skuttar i gläntor i skogen. 
Korna betar i sina hagar. Hästarna 
skenar och springer fram och till

baka. Madelen Thoms, åk 3

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

URVAL • KVALITÉ • SERVICE!
VI H AR DET BÄSTA A V  DET MESTA!

O R S A
W . 4 0 0 0 5  

HiMiKIKRtNC • NERRKONFEmON
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Vår-Dikt av Caroline Lijedahl, åk 3
Jag och mamma gick ut och kratta
de. Jag sprang ner till bron och såg 
hur det porlade i bäcken. Jag såg en 
fjäril, tussilago och några blåsippor. 
Jag tittade upp och såg flyttfåglarna 
komma tillbaka. Dom kom ganska 
nära mig och kvittrade.

Caroline Lijedahl, åk 3

Stockholm av Jonas Sundström, åk 4
Birger Jarl gmndade Stockholm år 
1200. Idag bor ca: 150.000 inv. 
i Stockholm. Gamla stan ligger mitt 
inne i Stockholm. Gamla stan har 
mycket smala gator. I Globen gick 
VM 1988. Stadion byggdes för OS 
1912. Om alla sopor skulle kastas 
i Stadion skulle den vara full efter tio 
dagar. På Djurgården finns Skansen 
och Gröna Lund och Wasavarvet. 
Kaknästornet är nordens största 
byggnad den är 15 5 m. På Norrmalm 
är det mycket nytt och där är City. 
Södermalms sjukhus är mycket stort 
och har ett annat sjukhus under mar
ken. Vattnen runt Stockholm heter 
Riddarfjärden och Saltsjön.

Jonas Sundström, åk 4

Kalle, Malle och fjädrarna av Anna Holmberg, åk 2
Det var en gång två små kycklingar 
som hette Kalle och Malle. Kalle och 
Malle var ute och gick på landsvägen. 
Då kom det två fjärilar som hette Fjä
der och Sjuk. Sjuk var svart. Fjäder 
var orange. Kalle och Malle och Fjä
der och Sjuk var ute och sparkade 
fotboll. Då kom det ett gäng full
gubbar och kastade Kalle och Malle 
och Sjuk och Fjäder i en soptunna 
som det låg en massa äckel i. Det 
tyckte dom inte var roligt.

Anna Holmberg, åk 2

Den lilla bofinken av Anna Hellgren, åk 3
Det var en gång en bofinksunge som 
ramlade ner från sitt bo. Han kunde 
inte flyga. Han pep och pep, men 
mamma kom inte! Då såg en flicka 
den lilla övergivna fågelungen. Hon 
tänkte ta upp den, men den blev så 
rädd att den sprang iväg. Så småning
om lyckades hon fånga den. Flickan 
tog hem den och gav den mat. Den 
var jättehungrig. Efter några veckor 
var ungen en stor bofink. Men en dag,

när flickan hade varit till affären och 
handlat, var bofinken borta.
— Mamma mamma! ropade flickan.
— Vad är det? undrade mamma.
— Var är min fågel? utbrast flickan. 
Mamma visste inte det.
Då gick flickan ut, och nu såg hon, att 
katten hade tagit fågeln. Flickan blev 
ledsen, och det dröjde länge, innan 
hon blev glad igen.

Anna Hellgren, åk 3

Sagan om trädet av Nina Blomqvist, åk 2
Det var en gång ett träd som hette 
Nanna. Hon stodhelt ensam. Men en 
dag såg hon nåt som började växa 
upp ur marken. Hon blev så rädd så 
hon höll på att ramla omkull. Då såg 
hon att det växte upp ett träd. Hon 
blev jätteglad för hon fick en kompis. 
Och det andra trädet blev också glad. 
Sen lekte dom morgon till kväll. Så 
levde dom lyckliga i alla sina dagar.

Nina Blomqvist, åk 2

Vårko m ed 
blom sterkrans på huvudet

Teckning: David Samuelsson, åk 6

Välkommen in 
till oss.

Det finns säkert något 
som passar ju st Dig!

Frelins Gränd

ScÄnpe
^ S K O R 1

och

BABY SHOPEN
— Allt för baby —

• Barnkläder
• Barnartiklar
• Vagnar

TM. 0250-402 32

Känsla
förframtiden

VÄRDA DIN SYN
ALLTID

VÄLKOMMEN TILL

Kyrkogatan 10 • ORSA 
Tel 0250-400 90

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett 
Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Fridhemsgatan 3 
Tel. 0250-136 62
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S läng  - 
Snäbben

Aukt. HYCOP-återförsäljare

GREFS MASKINFÖRSÄLJNING AB
794 00 ORSA 

Tel 0250-430 65

o

BMW följer inte utvecklingen 
BMW leder den

O

BERGLÖFS BIL AB
Berget, ORSA Tel. 0250-42015, 010-52 02 70

• TIPS
• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER

NYA KLOCKARS
Tel 0250-419 06
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