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Kopparslagare Erik Eriksson
— En minnesbild —avG
ykng
otfridF
Gottfrid Fryking, ”,kopparslagarens pojke”, som här berättar barndomsminnen, har
i 14 år verkat som komminister i Djura och i 25 år som kyrkoherde i Bjursås för
samling. Bland hans insatser här i Orsa kan nämnas att han hör till pionjärerna fö r
scoutkåren. På inrådan av dåvarande prästen här, Axel Hambraeus, blev han en av de
första ledarna fö r Orsascouterna. Det var år 1927.
Gottfrid och hans maka bor nu som pensionärer i Leksand.
Under min barndom och min uppväxttid
i Orsa fanns det många hantverkare. Jag
minns skräddarmästarna Klas Helgesson
och Hans Lindholm, vilken hade verk
stad och bostad i sitt hus vid järnvägs
övergången mot Mora. Förutom kläder
hade han en specialité: han gjorde under
bara fårskinnshandskar. För oss pojkar
var det status att äga ett par sådana
handskar. Av skomakare minns jag Lars
Jonsson, värmlänning men mångårig
orsabo. Han bodde i sin villa mitt emot
C. A. Petterssons Möbelaffär. Erik Norling, som var Morakarl, hade efter en tid
i Älvdalen slagit sig ner i en liten röd
stuga på Västeråkern. I det ena rummet
hade han sin verkstad, i det andra bodde
familjen. Eftersom stugan låg nära mitt
barndomshem så gick jag ofta in till
honom. Jag såg hur han tillverkade beck
tråden. För det mesta satt han tyst. Då
hade han munnen full med pligg, som
han plockade fram en och en och slog fast
i sulan med sin skomakarhammare. Men
Erik Norling lagade inte bara gamla skor,
han gjorde också nya. Han gjorde ett par
fina vinterskor åt mig med höga skaft.
Bättre vinterskor har jag aldrig haft!
Sadelmakare var Albert Pettersson vid
skolallén och August Bonde, som hade
både verkstad och bostad i ekonomi
byggnaden vid Komministergården.
August Bonde tillhörde våra bästa vän
ner och vi besökte dem ofta.
På Västeråkern fanns också koppar
slagare Erik Eriksson — min far. Han
var född i Vika by i Mora den 30 juni
1870, alltså strax efter de svåra nödåren
1868 och 1869, då skörden slog fel och
man måste blanda bark i brödet. Han
hade många syskon och det var trångt i
den lilla grå stugan, dit man flyttade från
Siljansfors. ”Fattigdomen stod som rök
under taket”, som finnarna på Gran
gärde finnmark brukade säga. Men han
talade ofta med värme om granngemenskapen med byborna, som brukade sam
las i stugan framför den öppna spisen.
Här berättades om underliga ting, som
man upplevt i skogen vid kolmilorna.
Då min far var 14 år dog hans mor, och
farfar gifte om sig med en kulla från
södra Venjan, Spets Karin. Syskonskaran
skingrades och min pappa kom till sin
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syster Sara, som var gift med koppar
slagare Hans Lingstrand i Mora. Han
drev ett ganska stort kopparslageri med
gesäller och lärpojkar. En av dessa var
min far. Det var en utmärkt ”yrkesskola”.
Här lärde han sig att bli en mycket duktig
yrkesman. Gesällprovet, som jag har
kvar, var en fin kaffeserveringskanna,
tyvärr efter tidens sed förnicklad.
När han hade kommit så långt gifte
han sig med Kristina Hellström från
Norrbärke församling i Bergslagen. Hon
var född och uppvuxen på Vanbo Herr
gård, vackert belägen på stranden till
sjön Barken. Där hade hennes far ett helt
långt liv varit betrodd ladugårdsförman
— en trotjänare av den gamla stammen.
Varför hon lämnade sin hembygd för att
resa till Mora vet jag inte. Kanske hon
sökte arbete. Det var en lång och krånglig
resa. Först tåg med många byten. I Insjön
slutade järnvägen. Den sista biten färda
des hon med Gustaf Wasa till Mora över
hela Siljan.
Emellertid träffades min far och hon
och de vigde sig i den vackra Kaplagården, belägen strax nedanför klock
stapeln i Mora. Vigselförrättare var
skolprästen A. G. Mattson. Han hade två
kolleger i Mora, komministern Johan
Gabrielsson, vilken slutade som kyrko
herde i Orsa. Han var från Folkkärna i
södra Dalarna. Han hade som hobby att
snickra. Mattson hade en trädgård som
han ömt vårdade. Kyrkoherde var pros
ten Dennis Borg. Dennes syster var Elsa
Borg, känd under namnet Vita Bergens
ängel. Hon offrade sig helt för de många
fattiga i huvudstadens utkanter. Dessa
män var kända som stora väckelsepräster,
som ordnade missionsmöten vid mid
sommartid i Mora, besökta av folk från
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hela övre Dalarna och Nedansiljan. De
hade en kollega på Sollerön som också
deltog i detta arbete. Han var bördig från
Säfsnäs, utbildade sig först till Mäster
smed. Detta tog åtta år. Efter en om
vändelse beslöt han att bli präst. Han tog
studenten på rekordtid. Under stora um
bäranden fortsatte han teologiska studier
i Uppsala och prästvigdes i Västerås
Domkyrka. Sin första ordinarie plats
hade han i Idre — Stiftets sorgebarn på
grund av den stora fattigdom som rådde
bland befolkningen.
Emellertid blev han vald till kyrko
herde på Sollerön där han stannade i 25
år. Efter tidens sed skötte han själv jord
bruket, som hörde till prästgården. Med
tanke på deras fritidssysselsättningar
brukade moraborna säga om sina präs
ter: ”Gabriel snickrar, Dalin kör dinja
och Mattson odlar blommor”. På grund
av Dalins skicklighet att härma fåglar,
kallades han fåglalåtsprästen.
Trots allvaret i deras framträdande var
dessa präster mycket humoristiska. En
gång stannade Dalin utanför staketet till
Mattsons trädgård och sa: ”Ja, här Matt
son har du ditt paradis, men var är Eva?”.
Mattson var nämligen ogift. Han tittade
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upp och såg mot Sollerön till och replike
rade: ”Ja, där har du Eva. Men var är ditt
paradis?”. Det var nämligen känt att
Dalin och hans fru var minst sagt osams.
I slutet av 90-talet flyttade mina för
äldrar till Orsa. Sin första bostad hyrde
de av Smids Anders Larsson på Bom. De
bodde i ett rum på övre botten. Till verk
stad fick de använda en gammal gårds
smedja, som låg på en åker mellan går
den och järnvägen. Där började de sitt
kopparslageri. De hjälptes båda åt. De
fick mycket arbete. Orsaborna upptäckte
snart, att det kommit en duktig koppar
slagare till bygden. Efter några år hade de
fått ihop så mycket medel att de kunde
köpa en tomt på Västeråkern i kv. Staren.
Det kan nog hända, att Smids Anders
hjälpte till. Jag vet att han hade ett stort
förtroende för den duktige och ambitiöse
hantverkaren. På den inköpta tomten
stod en timmerbyggnad. I denna bygg
nad fanns två rum. Det större av rummen
blev verkstad och i det andra rummet
bodde man. Verkstaden förseddes med
allehanda verktyg, städ och bl.a. en ässja,
den sk. ”pusten”. Man hjälptes fort
farande åt att arbeta i verkstaden och
kunde så småningom låta bygga ett trev
ligt bostadshus på tomten. Det var Per
Backlund som var byggmästare. Jag tror
att det kostade omkring 3000 kronor. På
gården uppförde man också en bod, där
han bl.a. förvarade kolet till ässjan. Bön
derna kom med stora skrindor fullastade
med träkol. Måttet var stig.
Här satte man nu igång och tillverkade
olika kopparkärl: stora kittlar och även
små sådana med handtag, så att man
kunde hänga upp dem på tranun i spisen
och skjuta in dem över den öppna elden.
I dem kokades gröt, kött och potatis.
Vidare gjorde han kaffepettrar, bunkar,
varmvattencisterner som sköts in i en för
ut iordninggjord nisch bredvid spisen.
Cisternen var försedd med kran. Det var
den tidens sätt att få varmvatten.
I regel var de tillverkade kärlen beställ
da, men han tillverkade också på lager.
Han sålde dessa kärl på Orsa marknad
där han hade ett bord.
Till kopparslagaryrket hörde också
förtenning av kopparkärl. Det gick så till
att han först värmde upp kärlet i ässjan,
slog i släckt saltsyra och torkade runt
med en trasselsudd. Då utvecklades en
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stickig rök. I all hast måste han då
springa ut och fortsätta arbetet ute. Det
var både sommar och vinter. Efter denna
procedur lade han på nytt tenn.
Pappa var en stor barnavän. Barn tyck
te om honom och han hade ofta en stor
klunga omkring sig. De kunde sjunga för
honom: ”Kopparslagarn, kopparslagarn
lider ingen nöd. När han är utan pengar
sjunger han för bröd”. — Jag skämdes!
Men inte han. Han hade alltid en strut
karameller och bjöd laget runt. Undrar
någon på, att han var en älskad farbror.
Men tyckte han någon gång att det blev
för hindersamt med alla barnen omkring
sig, satte han i gång med förtenning med
åtföljande rökutveckling och alla ungar
na var borta på nolltid.
Men sorgen klappade också på deras
dörr. De hade en liten pojke som hette
Bertil. Han var sex år och skulle börja
skolan till hösten. Men vid påsktiden var
han ute och lekte en kall dag. Blev för
kyld och fick en svårartad, livshotande
varbildning bakom örat. Doktorn för
stod inte till att börja med vad det var.
Men när han kom underfund om vad det
var, beordrade han resa till Falu lasarett.
Dit fick de åka tåg med den dödssjuke
pojken. Operation gjordes, men livet
stod inte att rädda. De kom hem utan
Bertil, som de hade haft som lån och
solstråle en kort tid. Den dag han skulle
begravas hade lärarinnan samlat hans
blivande klasskamrater och de sjöng en
avskedssång för Bertil. Men föräldrarna
glömde honom aldrig.
Jag minns att varje lördagsafton om
sommaren gick de till graven med ”rullkrattan” för att göra graven fin.
Men tiderna förändrades. Snart be
hövde man inga nya kopparkärl, inte
heller förtenning av gamla kärl. Man
köpte nytt av rostfritt eller aluminium.
Då började han med plåtslageri. Bl.a.
fick han beställning av många skogs
bolag på skorstenshuvar. Man använde
dem i skogskojorna över eldpallen.
Av Dalälvarnas Flottningsförening
fick han beställning på flottningsrännor
av plåt. Men under första världskriget
kom det stora lyftet. Hans barndomsvän
Anders Wikstrand i Mora hade upp
funnit ett nytt sätt att bränna tjära. Man
brände stubbarna i stora murade ugnar.
Finessen med det nya sättet var att man

kunde renodla terpentinet som rann ner i
kopparkärl. Dessa, jämte mycket annat,
hade pappa tillverkat. Han var också
med, när man startade bränningen och
såg till att allt fungerade. Det betydde att
han var borta från hemmet långa tider.
Min pappa hade en stor gåva: han hade
arbetsglädje. Varje morgon började han
sin dag klockan 4 i verkstaden. Många
gånger undrar jag vad grannarna tyckte
om att bli väckta så tidigt av hammar
slagen. Men jag hörde aldrig talas om att
någon klagade. Tvärtom, alla respektera
de nog den gamle kopparslagaren och
hans arbetsglädje.
Men till sist orkade inte kroppen läng
re. Han fick en svårtartad ledgångs
reumatism. Det kunde ju inte bli annat:
ut och in med kastruller från verkstan.
Från värme till kyla med tunna arbets
kläder.
Han låg ett par omgångar på sjukhus.
Men när han blev utskriven, gällde det att
finna någonstans för konvalecens. Då
kom han till oss i Djura prästgård. Vi var
nygifta och undrade väl hur det det skulle
gå. Men han vann allas hjärtan genom
sin humoristiska livssyn och genom att
han i all sin klenhet dock orkade bjuda
på sig själv. Med beundran och tacksam
het — och förvåning — tänker jag på
honom. Av de slantar han förtjänade
bekostade han mina studier. När jag var
färdig präst hade jag inte ett öre i skuld.
För mig var det en stor glädje och för
mån att han kunde vara med på min
prästvigning i Västerås Domkyrka den 16
december 1934. Efter gudstjänsten i kyr
kan var vi inbjudna till middag i Biskops
gården. Inbjudna var de nyprästvigda,
anhöriga och assistenter. Min assistent
var kontraktprosten Otto Berggren i
Orsa. Vidare fanns Domkapitlets leda
möter med, m.fl. Men jag tänker än med
tacksamhet på hur den lärde och blide
Biskopen och hans Biskopinna tog hand
om sina gäster. All ängslan var som bort
blåst. För pappa och mig var det en stor
glädje att ha min fästmö Margareta med
(sedan 50 år min hustru). Med sin trygg
het, människokännedom och glädje,
hjälpte hon oss över all nervositet. Den
middagen blev en stor högtid för mig,
därför att min gamla pappa satt på en av
hedersplatserna vid Biskopens bord i
Västerås.

VVS -p r o d u k te r
och e n e rg ib e s p a rin g a r

Kontakta oss!

Dam- och Herrsalong

Nilsons Rör AB • Orsa
Kontor och lager, Bergvägen 365

Tel 0250-423 68

Tel. 400 35, 42317
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När vi bodde i Djura prästgård och
pappa vistades hos oss som konvalecent,
hade vi en djuraflicka, Martas Karin, till
hemhjälp. Varje gång hon besöker Orsa
under sin semester, går hon till pappas
grav och sätter en tacksamhetens blom
ma där. Hon tyckte så mycket om ho
nom.
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Pappa avled på Älvgårdens sjukstuga,
Marie Bebådelsedag den 27 mars 1944,
medan våren gjorde sitt intåg över vårt
Dalarna.
Jag tänker ofta på E. A. Karlfeldts ord
om En gammal rocksvarvare: ”Bort går
de, bort går din tid”. Min pappa var en
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Anna-Karin, kompositör
Vid den stora Orsagalan på Skeer i slutet
av mars fick den fulltaliga och entusias
tiska publiken bl.a. vara med om ett ur
uppförande. Kyrkokören, Orsa Musik
sällskap och organisten Åsa PerssonNordling framförde då för första gången
Folklig svit, komponerad av Anna-Karin
Klockar. Stycket i fråga var Anna-Karins
gåva till kören som förra året fyllde 70 år.
Anna-Karin är nu bosatt i Rom, men
hon var hemma på besök, och hon med
verkade med sin cello. Vi passade på att
besöka henne för en intervju. Det kunde
vara intressant att veta hur det är att ha
komponerande som levebröd. AnnaKarin kan nämligen titulera sig komposi
tör och tillhör därmed en verklig minori
tet bland våra konstnärer. Kvinnliga ton
sättare finns det som bekant inte många
av.
Musikaliskt påbrå saknas inte min
sann. Pappa Piano-Nisse tillhör den
genommusikaliska Klockarsläkten och
mamma Inga-Britt är duktig körsångare.
Vår första fråga till Anna-Karin blir
helt naturligt denna:
—
Hur började det?
— Jag tog faktiskt min första piano
lektion när jag var fyra år, för musiklära

Kom in till oss!
VI ÄR PÅ BETTET!
REPARATIONER och
JUSTERINGAR
på el-gitarrer och elbasar,
gitarrer, fioler och blåsin1
strument.
Vi har strängar och tillbehör.

re Oskar Hedqvist. Sen blev det piano
spel av och till för honom och andra lära
re, t.ex. Joanna Svensson. Men när det
var dags för musikskolan valde jag att
spela cello. Min första cellolärare var
Pelle Jakobsson, det minns du väl?
(Ack ja! Vad gör man som musikledare
när det inte finns musiklärare till hands?
Undertecknad icke-cellist fick efter bästa
förmåga försöka lära ut grunderna till
den spelsugna flickan. Snart nog var det
emellertid dags att anförtro eleven i mer
erfarna händer.)
Jag fick fortsätta med cellospel för
Nils Wennström i Mora för att så små
ningom ta lektioner för en cellist i Falun.
När så Leif Göras kom hit 1973 fick jag
en bra lärare på hemmaplan. Efter nian
kom jag in på landstingets musikskola i
Falun, där jag spelade cello i två år.
Sen höll Anna-Karin sig hemma i ett
par år. Hon deltog då mycket aktivt i vårt
musikliv. Hon spelade cello i musiksäll
skapet, fiol i spelmanslaget. Hon sjöng
sopranstämman i kammarkören och kyr
kokören. Hon tog lektioner i orgel och
piano och jobbade som lärare i cello och
piano i Mora. Som synes är det många
aktiviteter, särdeles nyttiga för den som
vill ägna sig åt komponerande. Men hur
hann hon med allt? Och vi undrar:
—
Men det här med komponerandet.
Hann du med det också?
— Ända sedan jag var liten har jag
velat ”hitta på” melodier själv, och det
har nog hela tiden funnits en önskan hos
mig att få komponera på riktigt. Så när
jag bodde hemma efter åren i Falun
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Skogsutrusta hos
NISSE KLOCKAR
Järnvägsgatan 33, ORSA
Tel 0250-415 10, 406 94

hedersman av stora mått. På honom
passar verkligen ett annat skaldeord:
”Giv andra stora namn, nämn oss de
trogna”.

LILJEBERGS
Blickusvägen 15 • ORSA
Tel. 0250/406 78
Säkrast kl. 16.00-19.00

Anna-Karin Klockar.
pendlade jag till Stockholm och tog
privatlektioner i komposition. I samma
veva sökte jag in på cellolinjen i Göte
borgs musikhögskola. Men jag kom inte
in. Som tur var! För när jag sedan sökte
in på komponistklassen i Stockholms
musikhögskola, då kom jag in.

Att studera till kompositör
Den linjen jag kom in på heter arrangörsoch kompositionslinjen. Dessa studier
tog fyra år i anspråk. Tre huvudlärare ha
de jag, Arne Mellnäs, Daniel Börtz och
Lars-Erik Rosell. De viktigaste ämnena
var satslära, komposition och instrumen
tation. Så pluggade vi andra ämnen
också t.ex. musikhistoria och gehörslära,
studier i jazzarrangering för Bengt-Arne
Wallin ingick också.
Efter ett tag flyttade jag till Ingesunds
musikhögskola i Arvika. Jag var ju en
sam tjej i Stockholm och jag ville träffa
nya människor och läsa fler ämnen. Men
jag pendlade regelbundet till Stockholm
och fortsate studierna där.
—
Det måste ha varit jobbiga år?
— Javisst, men roligt också. I synner
het i Ingesund, för där träffade jag en
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trevlig italienare, pianisten Maurizio
Abeni, som var gäststudent. Tycke upp
stod, och vi har hållit ihop sen dess.
—
Ä r du nöjd annars med dina studier
till kompositör?
— Ja, i stort sett. Men en sak var inte
så bra, det att vi så sällan fick höra våra
kompositioner. Visserligen fick instru
mentaleleverna spela dem ibland, och
visserligen fick vi någon gång höra
regionmusiken spela dem, men det var på
tok för lite tycker jag.
—
Och efter de fyra åren var det exa
men?
— Nja, någon offentlig examen var
det väl inte. Några av våra kompositioner
spelades upp internt, varefter vi fick
papper på att vi gått igenom utbild
ningen med godkända betyg. Sen blev det
att ge sig ut i arbetslivet.

Att skapa filmmusik
Anna-Karin och Maurizio flyttade
efter studierna till hans hemland, där de
i Rom kom över en lägenhet ”under tak
åsen” i ett stort hus — vid en bullrande
gata. Något arbete hade de inte på lut.
Ändå gällde det att försöka omsätta för
värvade kunskaper i praktiken. Kärvt var
det till en början. Så här berättar AnnaKarin:
— Vi spelade in våra kompositioner i
lägenheten. Synt, cello, piano och sång
presenterade vi på bandet. Vi tänkte satsa
på filmmusik och sökte därför upp film
musikförlag för att erbjuda våra tjänster.
Det var segt i början. En del förlags
chefer ville inte ens lyssna på bandet
eftersom det inte var inspelat i studio.
Och inte hade vi kontaktpersoner som
kunde rekommendera oss heller. Så det
var knapert. Men till slut var det ett för
lag som nappade. Och det var ett viktigt
sådant. CAM heter det och producerar
film till många länder, bl.a. USA. Fellinifilmerna har de gjort musik till.
—
Nu måste du du förklara det här
med filmmusikförlag. Vad är det?
— Jo, man kan jämföra ett sådant för
lag med ett bokförlag. När en filmprodu
cent eller en regissör vill ha musik till en
film vänder han sig till förlaget. Det i sin
tur skaffar fram lämplig kompositör
samt organiserar allt som hör ihop med
musikinslaget, ordnar med musiker,
repetitioner samt sätter till slut musiken
på filmremsan.
—
Nu fic k ni alltså jobb båda två.
Efter vad jag förstår sä samarbetar du
och Maurizio. H ur många film er har ni
hunnit med hittills.
—
Fem långfilmer har vi musiksatt.
Det har varit jobbigt men spännande.
—
Hur går det till?
— Regissören eller producenten ger

oss instruktioner om vilken typ av musik
han vill ha, om det ska vara stor orkester
eller inte, om det ska vara mycket eller
litet musikinslag osv. Ibland har de två
olika åsikter om hur musiken ska vara,
och ibland har vi kompositörer vår åsikt.
Vi vet ju bättre hur det kommer att låta!
Det kan till och med hända att vi gör på
ett annorlunda sätt än man önskat. Men
som regel blir resultatet till belåtenhet.
Det brukar fungera bra.
Vi måste förstås sätta oss in i filmens
handling, och det gör vi genom att stude
ra manus. Vi kan också få tillgång till en
kopia på videokasett. Sen är det bara att
sätta igång. Vi numrerar de olika insla
gen och tar tid. Det hela måste ju stämma
med filmscenerna, på sekunden. Därför
måste anges, med metronomangivelse,
hur fort musikerna ska spela.
När det är klart och utskrivet i partitur
och stämmor vidtar repetitionerna. Då
måste vi vara med. Ibland får någon av
oss dirigera och ibland spelar vi också.
Så kommer det spännande ögonblic
ket, då det hela ska ”sättas” på film
remsan. Då kan det mycket väl hända, att
klipparen eller regissören varit framme
och kortat av vissa frekvenser. Då gäller
det att improvisera och ändra!

—
Vilket jobb! Det tar väl lång tid allt
det där?
— Det är olika det. För det mesta är
det bråttom. En gång hade vi sex dagar
på oss att skriva ihop musiken och tre
dagar för inspelning. Med en hel symfo
niorkester. På tionde dagen var musiken
monterad på filmen. Då gäller det att
ligga i.
En gång var producent och regissör
oense om det skulle vara mycket eller litet
musik till en film. Producenten tyckte att
filmen för att sälja bra behövde rikligt
med musik som ”stöd”, medan regissö
ren av konstnärliga skäl önskade spar
samt med musik. Den gången fick vi göra
två versioner.
— En rolig uppgift fick jag en annan
gång av en regissör. Han ville ha cello
musik som skulle låta som Bach men vara
nykomponerad. Så det blev för mig att
komponera i den store mästarens anda.
Det var stimulerande.
—
Jag som filmskådare tycker att det
här m edfilmmusik är viktigt. Men tycker
du som jag att den är styvmoderligt
behandlad? Den nämns ju så sällan.
— Ja, det kan du ha rätt i. Men kom
positörerna står ju nämnda i slutet av
filmerna. Eftersom Maurizio och jag

I många former
trivs det sköna...
Titta bara på en av Berglinds kvalitetskostymer från SIR, den har det snittet
som god konfektion skall ha. Det väl
utarbetade bröstpartiet, de eleganta
slagen, den perfekta längden på kava
jen - allt har den måttfulla elegans,
som bevisar att ”i många former trivs
det sköna”.
Föredrar Ni en blazeroch udda byxor,
då bör Ni titta in och se vad vi har att
bjuda på.
Vi har den rätta skjortan och slipsen
till Er nya sommarekipering. Vackra
färger, trevliga mönster och en ut
märkt passform - där har Ni tre egen
skaper som gjort våra skjortor så om
tyckta.
En lätt poplinrock är just vad Ni behö
ver för den varmare årstiden, då vädret
hastigt kan växla från sol till regn.
Vi har mycket att välja på av sådana
praktiska och trivsamma plagg.
Vänd Er till oss, så skall vi tillsammans
lösa Ert klädproblem på ett tillfreds
ställande sätt.
Våra många stamkunder kan intyga,
att vi alltid håller höga kvaliteter och
rimliga priser.
När d et gäller kläder — gör so m så många
andra — gå till affären med

StR

Vårens mohairkostvm är pressbeständig och lätt, luftig att
bära. Perfekt för bl.a. resan. Välkommen in och prova.
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jobbar tillsammans brukar bådas namn
stå där. Men oftast går ju de frekvenserna
så fort att man knappast hinner läsa
dem.
Ofta händer det att vi får stå tillbaka
för en kändis för att filmen ska sälja
bättre. Kändisen kanske har hittat på en
melodi. Men det är vi som får göra grov
jobbet, arrangera, orkestrera och kanske
spela. Det blir ändå kändisen som får stå
först och med större bokstäver.

Vad hemlängtan kan ställa till
med
Det är inte bara filmmusik i Anna-Karins
huvud. Det blir faktiskt tid över till andra
kompositioner också, sånger, kammar
musik och annat. Inspirationen kan
uppenbara sig när vår Orsakulla prome
nerar i någon av Roms parker. Hon bär
alltid med sig notpapper utifall någon idé
ska dyka upp.
Sviten som vi nämnde om är AnnaKarins eget verk, både musik och text.
Den har fyra satser: Blå, Dansen, Höst
ljung och som avslutning en uppsluppen
gånglåt som hon kallar Mandelkubben.
Vi undrar:
—
De tre första satserna i din fin a svit
verkar ganska vemodiga? Längtade du
hem till Orsa när du skrev den?
— Det var sommar. I vår lilla lägenhet
var det hett och kvavt. Trafiken bullrade
utanför. Jo, visst längtade jag hem. Hem
till de blå bergen och svalkan i Orsa. Då
kom inspirationen och sviten blev till.
Vi tackar Anna-Karin för allt hon
berättat, och vi önskar henne och Maurizio lycka till med musiken.
Avslutningsvis presenteras här hennes
ord till de tre satser i sviten som är för
sedda med text:

Blå

Mandelkubben

Blå är bergen
blå är färgen
blå sjöars vatten
blå sommarnatten
blå är himlen
blå är gryningstimman
blå morgondimman.
Gul är solen
som lyser därpå.
Men grå är min längtan
till bergen de blå
till bergen de blå.

När gubben och gumman skulle plocka
bär, ja, dår for dom ut i skogen och vad
hände där?
Jo, käringen hon satt sej ner på sten och
stubb och ur kunten plocka' termosar
och mandelkubb.
— Var är du?
— Men jag kliver ju här!
— Vad gör du?
— Men jag plockar ju bär!
Så satt hon där och tjatade på gubben sin
och i väntan stoppa' kubbarna i munnen
in.
Nu skymmer det bland träden, ja, nu
blir det kväll, men på stubben sitter gum
man så trogen och snäll.
Hon såg en skymt av gubben sin tre tim
mar sen, och med tår i ögat ropar om och
om igen:
— Var är du? Vad gör du?
För gubben tog bären med till närmsta
by, och där bjöd han dem en flicka
bå'ung och bå'ny.
Så när han mindes gumman sin det mor
gon var men när han kom fram till skogen
fanns hon inte kvar.
— Var är du? Vad gör du?
Han letade bland mossa och bland
sten och stubb men det enda som han
hitta' var — en mandelkubb.

*

Höstljung
Nu är sommaren över,
i höstljungen
vilar en vän.
Här bland torkande klöver
går jag
och minns henne än
Lik ett övermoget äpple
i trädet
hänger jag kvar
och jag väntar den dag
då sommaren är över.
I höstljungen
vilar vi två.
Där bland torkande klöver
nära dej, som då.

^
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Invervjuare: Pelle Jakobsson
Foto: Janne Bäckman
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Oä-slöjd på lågstadiet av

MartinMoraeusochErikGöthe,åk2

För tre år sedan for två slöjdlärare på
kurs för att studera oä-slöjd på lågstadi
et. Det var ett projekt som Orsa hade sökt
och fått pengar till. Projektet gällde års
kurserna ett och två. Höstterminen där
på började oä-slöjden med textil inrikt
ning. Några arbetade med lin och en del
klasser gjorde tygfiskar. De senaste två
åren har vi haft trä- och pappslöjd. Lågstadieläraren och slöjdläraren Olle Berg
lund har tillsammans studerat läro
planen och kommit överens om olika
genomförbara moment att arbeta med i
klasserna. Därefter pratade vi med ele
verna och började planera. Här är några
exempel på vad vi gjort i de olika skolor
na.
Eftersom vi på oä-timmarna läste om
universum tyckte de flesta att vi skulle
göra rymdfarkoster och fantasifigurer
från rymden. När sedan vår slöjdlärare
kom, började vi med att göra ritningar.
Några barn arbetade tillsammans och
alla var ivriga att få komma till slöjd-

Rymdraketen Apollo lim e d astronauter.

LAGER
RENSNING
PÅGÅR
hos

(D a h lA & tr
IRIS FORSBERG/
Kyrkogatan • ORSA • Tel 401 91

Bondgård.
salen. Efter några lektioner var arbetena
klara. Då hade vi redan börjat skriva
berättelser om rymdresor och möten med
varelser från andra planeter. En dag ställ
de vi upp alla våra satelliter, raketer och
figurer och bjöd upp ettan och trean att
se och lyssna på fantastiska berättelser.
Det var uppskattat.
I religion kom vi överens om att bygga
upp staden Nasaret med de vita husen
med platt tak och mur runt staden.
Brunnen, där kvinnorna hämtade vatten,
fanns naturligtvis med. Varje gång vi
läste om Jesus kunde vi se på staden och
föreställa oss att vi var med där.
En annan mycket uppskattad uppgift
var att få snickra och måla alla hus i en
bondgård.
Vi hade mycket roligt, när vi gjorde
årshjulet. Att redan i ettan få komma in i
slöjdsalen och såga och spika var en stor
upplevelse för elverna. Först tänkte de
noga igenom hur hjulet skulle se ut, och
resultatet blev över all förväntan, tyckte
alla. Hjulet pryder verkligen sin plats i
klassrummet. Vi har glädje och nytta av
det året runt i undervisningen. För oss
som lärare var det intressant att iakttaga
eleverna i den nya arbetsmiljön, där man
såg andra sidor hos dem än i klassrum
met.
En grupp fick sin oä-slöjd förlagd till
veckan före jul. Någonting med tomtar
skulle förstås göras. Fröken berättade
hur hon som liten såg tomten bakom en
stor sten, och tomten bjöd in henne till
tomteverkstaden inne i stenen. Gissa om
fantasin satte igång hos eleverna! En stor
sten gjordes av papp och gipsbindor, och

allt som kan tänkas finnas i en tomte
verkstad, t.ex. tomtar, julklappar, ljus
stakar, möbler, kälke och lyktor tillverka
des med stor glädje. Sedan tog vi vår
sagosten med lucka, som kunde öppnas,

Tomtestenen.

Besök i tomtens verkstad.
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med oss till några lekis och dagis och
berättade vår tomtesaga.
Vad har vi då haft för utbyte av att
arbeta med slöjd redan i årskurs ett och
två?
• Glädje. De allra flesta tycker det är
roligt att skapa något med sina
händer.
• Självförtroende. Många fick uppleva
att det som verkade svårt var möjligt
att klara av.
• Motorisk träning.
• Samarbetsträning.
• Praktisk matematik. Mäta och kon
struera.
• Skrivande och berättande.
Säkert har de flesta sett projektet Oäslöjd som en stor tillgång i skolarbetet
och hoppas det får fortsätta.
Några lärare på lågstadiet
Foto: Olle Berglund
Å rs hjul med klocka.

Vi har i åk 2 i Kyrkbyns skola har haft oäslöjd några gånger på vårterminen. Vi
har gjort tuppar i trä. Så här såg tuppen
ut:
Vi satte fjädrar i stjärten och målade
den fint.
Nu håller vi på med en gemensam tavla
om saker, som man kan färdas med t.ex.
bil, buss, båt, hundsläde, flygplan, luft
skepp, luftballong och helikopter.
På höstterminen gjorde vi ljusstakar
av trä till advent. Vi gjorde varsin modell
t.ex. gris, tomte och paket. Vi gjorde jul
tomtar också.
Vi tycker träslöjden är rolig för att man
får göra saker och ta hem.
Martin Moraeus och Erik Göthe,
åk 2

Välkom na till

Ö rsaT o b ak
Kyrkogatan 8, ORSA
Tel 419 19

VÄLSORTERAD
NÄRHETSBUTIK

— TOBAK • LOTTER • GODIS —

STACKMORA HANDEL

TIPSinlämning till kl 17.00 torsdagar.

Tel. 403 22
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Det går bra när man hjälps åt.
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MusikbelöningarPelJakobsn,Ft:Bäcmav

^

^

^

»I»

^

^

Vid Orsagalan på Skeer fick två musik
begåvningar ta emot var sitt stipendium
av Rotary. Det var trombonisten Ulf
Borgert, Höglunda, och pianisten Lars
Hansson, Kyrkbyn. Pengarna kommer
säkert väl till pass, eftersom de två stude
rar på annan ort. Ulf går på Musikhög
skolan i Göteborg och Lars på Edsbergs
Musikinstitut i Sollentuna.
Musikanterna kvitterade förstås med
musik. Lars tolkade förnämnligt Brahms
och Debussy på pianot, medan Ulf till
sammans med sina blåsarkompisar pre
senterade ett egenhändigt komponerat
stycke för brasskvartett.
Den grundläggande instrumental
undervisningen har de fått i vår musik
skola, där Lars gått för Karin Ohlsén och
Ulf för Lennart Vestergård. Den senare
tillägnades förresten Ulfs opus.
Vi säger lycka till!
U lf Borgert, längst bort, spelar tillsam
mans med Christer Holm.
»1»
^

vL»

^
^

Lars Hansson spelar Brahms.

Pelle Jakobsson
Foto: Janne Bäckman
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Klassbasket Cup
Under vårterminen har det spelats myc
ket basket i våra skolor. Mellanstadie
klasserna har kämpat om segrar i basketcupen, och en lördag i april kom avgöran
det. Det var i Orsa sporthall. Dagen efter
fick så de segrande Orsalagen möta sina
motsvarigheter från Mora. Det blev
stundtals mycket spännande matcher.

Åk 5
Noret-Berget
Morkarlby-Digerberget

18—16
10—9

Åk 6
Sollerön-Berget
Kyrkbyn-Noret

38—8
23—18

Här är finalsegrarna i Orsa:
Åk 4
Pojkar: Berget. Flickor: Kyrkbyn
Åk 5
Pojkar: Berget. Flickor: Digerberget
Åk 6
Pojkar: Berget. Flickor: Kyrkbyn
Utmanarmötet fick följande resultat
(pojklagen först)
Åk 4
Morkarlby-Berget
Kyrkbyn-Bjäkenbacken

12—2
26—14

TACK!

Berget 6:
Främre raden: Stefan Sund, Kristoffer Näsström, Anders Hansson, N iklas Jonow,
Cecilia Karlberg, Terese Bergfeldt, Peter Broqvist.
Bakre raden: Thomas Nilsson, Malin Malmberg, Pernilla Grev, Tomas Eriksson, Per

Ett varmt tack för hyllningarna på min
60-årsdag!
Pelle Jakobsson

Lärare: Ann-Christine Petterson samt Berith Sundstedt (frånvarande).
Foto: Hoffmann

Wallin, Mattias Lindblom, Joacim Mårtensson, Pierre Rågstad, Jon Syrstad.
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Skoltidningens redaktör — en kulturpristagare
Oenighet rådde vid Orsa Skoltidnings
senaste sammanträde, när bidrag till
detta nummer diskuterades. Redaktören
var ensam om att framhålla, att en artikel
om årets kulturpristagare vore olämplig.
Vi övriga höll det för synnerligen lämp
ligt, att pristagaren borde presenteras. Så
nu blir det så, att vår redaktör blir om
skriven ändå.
I många år har Pelle Jakobsson haft
ansvaret för att skoltidningen har kom
mit ut som den ska. Många gånger har
han själv sett till, att en sista artikel
”smugit in sig” på en annars tom sida i
tidningen. Och då har han kanske själv
måst skriva artikeln! Vilken annan tid
ning kan ha en sådan redaktör?
Svårt var det att finna en redaktör —
men Pelle åtog sig den sysslan. Heder åt
en sådan kulturpristagare.
Men Pelle har också gjort en oerhörd
insats när det gäller musiklivet här i Orsa,

och inte bara här! Hur många gånger har
man inte suttit fängslad av den oändligt
fina tolkningen av violinkompositioner
vid konserter och i andra sammanhang.
Har du t.ex. hört honom spela Grunubergslåten av Axel Hambraeus tillsam
mans med Inge Thorsson och Backa
Gerd med flera. Och så fint han trakterar
horn och näverlur! En mer förtjänt kul
turpristagare hade man inte kunnat
finna.
Dock var han inte ensam om utmärkel
sen. Övriga, även de synnerligen förtjän
ta, var Orsaspelmännen Leif Göras,
Perra Moraeus, Olle Moraeus, Kalle
Moraeus, Nicke Göthe samt Benny
Andersson, som givit folkmusiken en
bredare lyssnarskara och som följd härav
erhållit en guldskiva. Detta uppmärk
sammades av Orsa Skoltidning med förra
numrets förstasida, och här följer nu
våra varma gratulationer!

MIN VÅRDIKT!avA
u,åk7
om
lexndrH
Nu är våren kommen.
Vägen är bar.
Äntligen kan man cykla.
Nu kan man ta sig vart man vill.
Ingen förälder behöver ställa upp och
skjutsa hit och dit.
MAN ÄR FRI!
Alexandra Holmlund,

VÅRENavJensB
,åk1
rotöm
När våren kommer, vaknar alla djuren:
björnarna, flugorna och många andra
djur. Och alla bäckar blir alldeles fulla
med vår-vatten. Och kanske kan man
spela fotboll. Sen slutar snart skolan.
Och sen kommer sommaren!
Jens Broström,

Pelle Jakobsson spelar spilåpipa.
Foto: B Lindh
-------------1
NU KOMMER SNART VÅRENavN
rs,åk4
inC
Det droppar från taken och på vägen
växer det fram vattenpölar som i ett
trollslag.
I dikena kommer de knallgula tussilagona fram.
Fåglarna flyger och gör konster i luften.
Nina Caris,
å k

4

å k

Känsla
förjramtiden

ORSA 0250-430 50
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:Daniel Johansson,
ig
ckn
e
T
åk 1

M AS
G LASM ÄSTER!
E ttr.
— Nyman & Johansson —

ORSA
Vid södra järnvägsövergången
Moravägen 2
Tel. 408 91

Bilglas • Fönsterglas
Inramningar

SPARKÖP

VÅRTECKENM
isé,k4vå
adelnN
Här sitter jag i min bänk och tittar ut
genom fönstret. Där är ett oxelträd. I det
trädet är det ett skatbo. Det är två skator,
som flyger dit med kvistar. Skatorna ska
ju snart lägga ägg och få ungar, så dom
måste ha ett bo, där äggen kan ligga. Men
när ungarna har kläckts får dom det
jättejobbigt, för då ska dom matas i ett i
ett.
Jag sitter och tänker på att det är vår.
Det är lerigt men bart, så jag har tagit
fram cykeln. Dom första flyttfåglarna
har kommit. I tisdags hittade jag jätte
många tussilago. Jag plockade några och
tog in och satte i en liten skål med vatten.
Madelene Nisén,
åk 4

VÅREN KOMMERavM
ikelJohns,2å
Vi tar bort sparkarna och tar fram cyk
larna. Solen lyser och det blir bara mer
slask. Fåglarna kommer i flockar. Myg
gorna kommer en efter en. Ibland värmer
solen vägen ren av snö. Då brukar jag åka
skateboard. Björnarna börjar komma
fram ur idet. Det är faktiskt riktigt kul.
Mikael Johansson,

VÅREN KOMMERavJokim
lsn,2å
O
Det börjar bli varmare och varmare.
Flyttfåglarna börjar komma. Snödrop
parna börjar titta fram. Blåsipporna
blommar snart. Snö och is smälter i bäc
kar och åar och älvar. Ibland snöar det
också. När jag är hemma brukar jag
cykla. I skolan brukar jag gunga. Vi
brukar också sparka fotboll. Flickorna
hoppar hopp-rep.
Joakim Olsson,
åk 2

Västeråkern, Kyrkogatan 23
Tel 400 48
Välsorterat • Lättparkerat
Öppet:
Månd.— Lörd. 9— 20, Sönd. 13—20

RÄTTVIKS ANTIK
Hans Rabenius
Storgatan 5 • RÄTTVIK
Tel 0248-133 10
Öppet vard. 13.00— 17.30
Köper och säljer
Guld, mynt, antikviteter, sterbhus

KOLTRASTENavJörgenR
h,k3å
När koltrasten kom vid mitten av april
såg jag koltrasten.
Det är en vacker fågel som håller till i
buskar. När koltrasten kommer, kommer
också flugor och andra småkryp.
Koltrasten är en väldigt nyttig fågel
som äter flugor och andra obehagliga
små kryp. Det är inte alla koltrastar som
flyttar på hösten, men de flesta gör nog
det.
Jörgen Rehn,

Åuktionsuppdrag emottages

Orsa Trafikskola
—

Inge Nyman —

Tel. 406 85, ORSA
Teori tisdagar kl 19
Kyrkogatan 21

åk 3

Språngs...

åk 2

när det gäller färg,
vägg och golv.

Möt VÅREN
hos

interflora

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

Orsa, tel. 403 40»
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VÅRENavk2H
,å
nägström
Snön försvinner. Det blir plaskigt. Isen
smälter och istappar börjar droppa.
Det blir solvärme och ljusare och tussilago kommer fram.
Fåglarna börjar komma tillbaks. Bäckar
porlar.
Barnen hoppar hopprep och sparkar
fotboll.
Jag tycker att våren är rolig.
Hanna Häggström,
å k

ig:Camilla Larsson,
eckn
T
å k

4

2

VÅRENk3L
ledr,vå
inaU
Nu är våren här. Snön smälter och det
blir blött. Ut med cyklarna!
Tussilagon lyser i dikena fåglarna kom
mer.
Hurra! Nu är våren här!
Lina Uleander,
å k

3

DEN LILLA FISKENk2E
,vå
olm
ricaH
Det var en liten fisk. Hennes mamma var
en rödspätta. Hennes pappa var en gädda
och hon själv var en ynklig liten sill.
En gång åt en val upp sillen. Den lilla
sillen åkte omkring där i hans runda
stora mage. En gång åt valen opp hans
mamma och pappa. Dom blev glada när
dom såg sitt lilla barn. Men dom kunde
ju inte komma ut därför fick dom bo där.
Men dom blev inte ledsna för dom inte
kunde komma ut utan dom blev glada för
nu kunde inte nån annan val äta opp
dom.
Erica Holm,
å k

JAG VANDRAR HEMÅTavk5JenyN
ohri,å
Jag vandrar hemåt i den stilla natten.
Månen speglar sig själv i den våta asfal
ten. Regnet börjar sakta droppa ner i mitt
hår.
Jag fäller upp mitt paraply. Kvällen
känns skön och sval. Det är alldeles tyst.
Under en gatlykta ligger en övergiven
katt.
Jag tar upp katten och vandrar sakta
hemåt i den regniga natten.
Jenny Nohrin,
å k

5

MITT LIV SOM BARNavk5JosefinStröm
,å
Jag är en helt vanlig tjej som gillar att gå
i skolan. Jag är ofta glad och pigg, för
söker göra livet glatt men lyckas inte varje
gång. Tänker ofta på barn, som har det
svårt.
— Tänk vad bra jag har det! Får gå i
skolan, lära mej nåt. Ett hem att gå till
varje dag. Medan barn i somliga länder
ser hur soldaterna för bort deras föräld
rar och bränner deras hus.
Josefin Ström,
å k

*

Specialbutiken

HENNE
KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR
BYXOR • JEANS • MYSPLAGG
UNDERKLÄDER mm.

—

5

2

A k tu e lla --TYGER
sybehör

--------------------

Kvalité
vår specialité

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

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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ig:Gunilla
eckn
T
Norman,
åk 1

Anlita W S fackmannen
-innan något
händer

1

wesströms w s
ORSA, tel 0250-409 25 vx

DEN ENSAMMA ORMEN k2L
qvst,å
lom
indaB
Det var en gång en ensam orm, som hette
Konrad. Han gick ensam varenda dag.
En dag när Konrad var ute och gick
fick han syn på en förtjusande ormflicka,
som hette Elionora. Då sa Elionora: Är
det du som är Konrad? Ja, sa Konrad. Då
är det dig jag söker, sa Elionora. Varför
söker du mig? sa Konrad. Då sa Elionora:
Jag har hört att du är så ensam så jag
tänkte flytta hem till dig. Då blev Konrad
glad.
Linda Blomqvist,
åk 2
GETINGEN KLASk2D
ruc,vå
anielB
Klas var en liten geting som bodde i en
gammal lada med hö i.
En dag kom en bonde. Han ställde sig
och såg på ladan och sa för sig själv:
— Fy vilken gammal lada! Den ska jag
riva! Men Klas hörde allting och sa:
— Det ska han inte få göra! Jag ska
flyga och sticka honom så att han blir
sängliggande! Då kan han inte riva
ladan!
Daniel Bruce,
åk 2

BOKENS DAGavk2SrL
indh,å
Den 11/3 -88 hade Kyrkbyns lågstadium
Bokens dag. Det var jättekul tycker jag.
Nu ska jag berätta om vilken ordning
vi tog stationerna i vår klass.
Först gjorde vi ett bokomslag.
Veckan efter skrev vi klart boken. Efter
det läste fröken Älskade lilla gris. Den var
mycket rolig. Och så gick vi till filmsalen
och såg på Klas Klättermus i knipa och
Labbolinas snubbeldag. Filmerna var
mycket bra helst Klas Klättermus.
Nästa station blev biblioteket. Där var
vi i två grupper, en med Pia och en med
Fröken. Det var roligt för först fick vi ha
fri läsning och sen berättade Pia om
biblioteket. Sista timmen var vi i Margots
klassrum. Fröken berättade om Elsa
Beskow. Hon har skrivit många barn
böcker. I alla böckerna har hon gjort
bilderna också. Bilderna tycker jag är
mycket fina.
Sara Lindh,
åk 2

*

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

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

vä lk o m n a till
W a s a tr y c k e r ie t A B
ö r ja s v ä g e n 1 5 ,
7 9 2 OO M O R A
T e l. 0 2 5 0 / 1 2 0 7 5
0 2 5 0 /1 0 3 42

FÖR INDUSTRI
och MILJÖVÅRD

DalaKalk AB
Tel 502 00

O R S A RAM och
G LASM ÄSTER I
Älvgatan 4, ORSA • Tel 0250-425 74

• Allt inom Glas och Ram
• Persienner och markiser
• Reservdelar

Jour dygnet runt!
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BESÖK AV EN FÖRFATTAREavåk2
Sven Nordqvist är författare och vi fick
besök av honom i dag. Han ville förklara
för oss hur man jobbar. Han har varit
författare i fem år. Då vann han en täv
ling med boken Agaton Öman och al
fabetet.
När han ska göra en bok, tänker han
först ut vad boken ska handla om. När
han tänkt färdigt så börjar han att skriva.
Sedan kan han börja skissa. Sedan bör
jar han fylla i konturerna med tusch. Till
sist målar han med akvarellfärger. Det tar
två—tre månader för honom att göra en
bok. Han tycker det är ganska svårt att
skriva, men roligt att illustrera.
Han är 41 år och bor på landet utanför
Tierp. Han skissade ett troll till oss.
Han har skrivit: Pannkakstårtan,
Julgröten, Minus och stora världen,
Hattjakten, Stackars Petson, Rävjakten
och Agaton Öman och alfabetet. Böcker
na är bra, roliga och spännande och har
fina bilder.
åk 2

DEN FÖRTROLLADE KAMMENavk2SrJnso,å
Det var en gång en flicka. Hon hittade en
kam. Hon tog upp kammen och kamma
de sig.
Poff! Plötsligt blev hon en blomma,
som blev en vitsippa. Det kom en tant och
top upp vitsippan och satte den i en vas.
Då sprack vasen och flickan blev en flic
ka igen.
Sara Jansson,
åk 2

Bengtssons
Begravnings
byrå Eftr
Trygghet är

OM HELHEN
Jag åkte till farmor och där åkte jag sko
ter med Einar. Vi åkte ganska långt in i
skogen. Och vi hade släden på och Einar
satt på släden och jag körde den själv.
Jonas Sommar
åk 2

FRILUFTSDAGENavk2M
riShn,å
På friluftsdagen skulle vi åka skidor. Fast
det var det stora spåret. Jag trodde att jag
aldrig skulle orka, men jag gjorde det i al
la fall. Det var Agneta, Maria, Lena, Titti
och jag som åkte tillsammans stora spå
ret. När vi hade kommit i mål så skulle vi
åka stafetten. Det var också roligt. Men
sen fick vi grilla korv. Och vi fick choklad
att dricka. Sen slutade vi. Jag åkte skidor
hem, för det går snabbast.
Maria Svahn,
åk 2

MYRAN OCH DEN STORA STEKENk3JörgenR
h,avå
Det var en liten myra som hette Per. Per
hade gått vilse och tappat vägen till sin
stack. Per var jättehungrig. Plötsligt såg
han en stor stek. Per åt sig mätt. Men en
sak var underlig. Det var, att när Per ätit,
så hittade han sin stack. Han berättade
för de andra myrorna om steken, och då
hämtade de den. Och sedan behövde de
inte vara hungriga på hela sommaren.
Jörgen Rehn,
åk 3

LARS OCH HUNDEN avk2JonsSudtröm
,å
Lars ville ha en hund. En dag hittade Lars
en hund. Lars blev glad. Lars sprang hem
med hunden. Lars trodde, att han skulle
få ha hunden, men det fick han inte. Näs
ta dag kom en farbror och hämtade hun
den. Lars grinade.
Jonas Sundström,
åk 2

att få sakkunnig

hjälp vid dödsfall!
Tel.: Affären
L.O. Uleander
Ernst Hållen
Eric Bengtsson

41840
42205
40466
44366

Blommor — Binderi
Presenter— Begravningsbyrå

Välkommen in
till oss
Det finns säkert något
som passar just Dig!
Frelins Gränd.

T e l0 2 5 0 « t ie 4 0 -F re ln s G rfrd 9 - 7 V 4 0 0 OBSft
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Begravningsbyrån
i Orsa
LEVENIUS
BLOMMOR
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IGELKOTTEN PIGGE TAGGavk5JenyÖ
strbäc,å
Det var en gång en igelkott som hette
Pigge Tagg. Han hade ett arbete som var
jobbigt. Han arbetade som hjälpreda,
han flyttade t.ex möbler åt andra igel
kottar.
En dag blev Pigge tillsagd att flytta en
stor tung TV, som fanns hos en gammal
igelkotts-gumma. Han åkte dit direkt.
Gumman stod i dörren och väntade på
honom. Han gick in och tog tag i TV:n.
Han ansträngde sig så taggarna stod rakt
ut.
Sen var jobbardagen slut. Pigge åkte hem
till sig. Han var väldigt trött. Han gick
och lade sig. Plötsligt så sa det BRAK!
Oj, tänkte Pigge och klev upp ur sängen.
Taggarna hade spräckt sönder madras
sen. Han tog bort madrassen och gick ut
i ladan och hämtade in hö som han
gjorde till en madrass.
Nästa dag hade han jobbat så han blev
jättetrött. Han åkte till ett fik och beställ
de in ett glas iskall saft. Så kom en jätte
söt servitris. Han satt kvar ända tills dom
stängde det. Då frågade han henne:
— Får jag skjutsa hem dig?
— Ja, det får du gärna.
Så åkte dom iväg. När han släppte av
henne vill han ge henne en kram. Då
stack han henne med alla sina taggar som
stod rakt ut. Hon blev jättesur och gick
in. Han blev ledsen och började gråta, en
tår föll på en av hans taggar, så den fällde
in sig.
Pigge Tagg fortsatte att gråta så alla
taggarna fällde in sig.
Nästa dag åkte han till fiket igen och
frågade om han fick skjutsa hem henne
och hon märkte att hans taggar hade fällt
in sig.
De kom fram till hennes hus och han gav
henne en kram. Hon blev kär i honom
och han i henne.
Nästa dag träffade dom varandra i en
park.
Efter ett år gifte dom sig och fick massor
av barn.
Jenny Österbäck,
åk 5

^SKO Rf

Tel 0250-402 32

ombesörjer allt inom branschen
Tel affären 400 92, bost. 413 21
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VÅR HUND avk2C
trinSoglud,å
Vi har en hund som heter Raija. Hon är
vit med en brun prick på ryggen. Raija
har en mamma, som heter Tanja. Raija
har en egen säng. Hon sover inne i sov
rummet. Hon har en matskål med hund
mat i och en med vatten. Jag brukar leka
med Raija när jag inte har någonting att
göra. Raija är jättesöt.
Catarina Skoglund,
åk 2

ig:Therese Westerhagen,
eckn
T
åk 5

MIN LILLEBROR avk1JohnF
ris,å
Min lillebror har ett eget rum. Nu går min
lillebror ut från sitt rum. Istället går han
in på mitt rum. Där stannar han. Sen
kom jag in. Sen lekte vi. Jag tycker om
min lillebror.
John Frisk,
åk 1
DAGBOK OM AFRIKA avk2R
onieågstd,å
V. 8 talade vi om Afrika. I måndags var
Eva Nyberg-Fast här. Hon berättade om
Sydafrika. Det var mest svarta och det
var minst vita människor. Jättemånga
svarta människor sitter i fängelse.
Ronnie Rågstad,
åk 2
TORKEL TUVAk1adelénT
s,M
hom
vå
Min kompis katt har fått ungar. En utav
dom heter Torkel Tuva. På hans skinn
står håret rakt upp.
Madelén Thoms,
åk 1

Välj kvalité

NÄR JAG LÄRDE MIG ÅKA SPARKL
olh-uck,vensaförS
idaK
Första gången var en dag i januari. Solen
sken och jag tyckte det var en bra dag för
sport. Jag frågade en kamrat om jag fick
låna hennes spark. Det fick jag och jag
provkörde sparken på en parkerings
plats. Det var svårt att balansera på den
men det gick snart bättre och bättre. Jag
åkte hem och hämtade min hund. Det är
bra för hundar att springa för att deras
muskler blir kraftigare. Jag satte på
honom hans sele och vi åkte tillsammans
till sjön. Det var svårt för att han brukade
inte dra någonting men sedan gick det
bättre och han drog mig. Han sprang så
fort att j ag inte kunde stanna och j ag åkte
rakt in i en snödriva. Jag slog mig inte
men jag tyckte att det räckte för en dag.
På vägen hem såg han en katt och sprang
fram till den men jag hade tur för att
katten klättrade upp i ett träd. Vi åkte
hem utan att jag gjorde mig illa den
dagen.
Nu har vintern tagit slut, jag försöker
cykla med hunden. Men det är svårare för
att om han drar cykeln så fort ramlar jag
och den här gången gör jag mig illa.
Lida Kolahi-Kouchaki
Svenska för invandrare

Bara hos

r?
Sparbanken
Dalarna
ORSA* Tel0250-43600

LIVS • BENSIN
LOTTER • TIPS • M.M.

SKATTUNGE LIVS
Te l 511 77

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter
Tel 404 30, 404 31

När Du skall köpa

PIANO
Vänd Dig till fackmannen

AEG * AEG • AEG » AEG

Kom in och provspela

AEG är KVALITET

STÄMNINGAR och
REPARATIONER
Utföres av fackman

AEG HUSHÅLLSMASKINER
Installationer - Service

HelgeSom El

när Du köper hemslöjd och
presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 41332

Bli
förmånskund
nu 5%
räntebonus
med
förmånen.

NISSE KLOCKAR
Järnvägsgatan 33, ORSA
Tel 0250-41510,406 94

Knapptägsv. 8 - 794 00 Orsa
Tel 0250-416 11

AEG » AEG * AEG • AEG
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Tänk ekonomiskt på längre sikt
satsa på
Kvalitet •Driftsäkerhet och närhet
till Service
— TÄNK —
FENDT och MASSEY-FERGUSON

• TIPS
• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER

NYA KLOCKARS
Tel 0250-419 06
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GRÄV KÅHLÉN AB

KÄHLÉNS ELEKTRISKA AB
Moravägen 4 • ORSA
Tel 0250-436 60

Moravägen 4 • ORSA
Tel 0250-410 37

Utför alla slags

Utför alla slags

INSTALLATIONSARBETEN och
ELVÄRME

GRÄVNINGSARBETEN

Upplaga 1.700 ex.
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