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60 år av DS

En aprildag för sextio år sedan gick
skolbarnen i Orsa omkring och sålde
en ”tillfällighetspublikation” som
hette Orsa Skoltidning. Priset var
överkomligt, 35 öre per exemplar.
Det hade en strykande åtgång, 787
tidningar såldes och inbringade en
vinst på 183 kr 33 öre. Inte så illa!
Någon tillfällighetspublikation
blev ju inte Orsa Skoltidning. Initia
tivtagaren Einar Nordland gladdes
liksom övriga inblandade lärare. Den
första redaktionskommittén bestå
ende av Karl Wennberg, Lisa Lorenz
och Erik Göransson började genast
tänka på fortsatt utgivning. Skolbar
nen fick knacka dörr även i fortsätt
ningen. 1932 utgavs fyra nummer,
och sedan dess har det bara fortsatt,
år efter år med fyra ellerfem nummer
årligen. Nu är vi framme vid 246. De
sextio åren torde innebära att OS är
unik i sitt slag.
Här ska vi inte gå in så mycket på
historiken. Det gjorde vi ganska fyl
ligt när vi fyllde femtio. I det jubileumsnumret (1/81) skrevs en fyrsidig krönika, ett par av ''pionjärerna’’
berättade om tillkomsten, läsarna
kom med många synpunkter osv.
I stället må det tillåtas redaktören
(som firar ett litet privat jubileum
efter femton års jobb) att komma
med lite funderingar kring vår tid
ning.
Målsättning
I det första numret presenteras
utgivarna som brukligt är en pro
gramförklaring avsedd som led
stjärna för redaktionen. Där står bl a:
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"Tidningens ändamål är att befrämja
skolan och dess arbete ....
Genom artiklar av lärare och barnens
föräldrar vill den medverka till samar
bete mellan dessa. Den vill uppmuntra
barnens arbete genom att låta trycka de
bästa uppsatser o dyl som barnen åstad
kommit. Den vill utvidga och befästa
kännedom om hembygden ..."
Skolan-hemmet-hembygden, det
är en målsättning som håller än
i dag. Fast — det ska erkännas — nog
har väl tidvis någon av de tre hörn
pelarna fått större utrymme i våra
spalter på de andras bekostnad.
Nuvarande redaktören må förlåtas
om hans intresse för Orsa och dess
historia kommit att dominera. Förmycket, kanske? Nå, det har hänt
tidigare också. Så här skrev t ex över
lärare Hjalmar Hedman vid tioårsjubiléet med tanke på allt skrivande
om hembygden: "Kanske det också
skulle kunna påstås, att tidningen
mer och mer blivit en sockentidning
än en skoltidning. I så fall intet ont
det! Tvärt om!”
För övrigt försöker vi nog spegla
det som händer inom skolans förän
derliga värld här i Orsa. Men vi kan ju
inte ta med allt, och vi menar att våra
kolleger i lokalpressen klarar av den
detaljen bra.
Synpunkter frän läsarna
I förra numret efterlyste vi synpunk
ter från våra läsare, och vi förväntade
oss både ris och möjligen någon ros.
Vår uppmaning klingade ohörd näs
tan. Hur ska man nu tolka detta? Ska
vi låta uttrycket "hälsan tiger still”
gälla eller....?

En ros fick vi i alla fall. Den kom
från Solweig Svanzäter i Stockholm,
prenumerant sedan många år. Sol
weig, med efternamnet Waltin som
flicka, berättar att hon gick i Hansjö
skola för Axel Rosén, "en underbar
lärare och pedagog”. 1946 tog hon
realen då Hellman var rektor. Hon
erinrar sig att hon medverkade flitigt
i skoltidningen som uppsatsskrivare.
Gärna vill hon se några av dom
”gamla” berättelserna liksom repor
tage om de gamla lärarna. Hennes
morbror Erik Stenkvist var en av
dem. Solweigs omdöme om OS är
kort och kärnfullt: "Tycker det varit
härliga artiklar om Orsa förr i värl
den. Som även våra barn läst med
förtjusning. Sikta på dom hundra!”
Man tackar!
Så ett tack till skolflickan Frida
Hedin, Kyrkbyn åk 3, som i förra
numret gav redaktionen följande
goda råd: ’Ni borde ta med flera teck
ningar och skrifter och dikter. Gör
tidningen tjockare!” Hon gjorde sig
också till tolk för många skolbarn när
hon skrev så här: "Det är kul med
Orsa Skoltidning. Men jag kommer
aldrig med. Och det är synd för jag
tycker det är roligt att rita och skriva
till skoltidningen”. Trägen vinner,
Frida. Du kom ju med!
Ack ja, vår barnredaktör har det
inte lätt när hon ska välja och vraka
bland massor av insända ”barnbi
drag”. Tyvärr finns det inte plats för
alla som skriver, med nog har det
publicerats många barnalster genom
åren. I 1981 års jubileumsnummer
gjordes ett överslag, och man kom
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Så här såg det första numret av Orsa Skoltidning ut. Foto från Skolmuseet: Mikael Stålberg.
fram till omkring 4 000! Det var då
sköttes detta av någon intresserad
Det bör väl gå. Uppdraget som red
det. Fram till denna dag får vi nog lärare, numera av personal på skol aktör är visserligen inte inkomst
lägga till ytterligare 500.
kontoret. På det sättet stöder skol bringande, men det är roligt, spän
styrelsen vår verksamhet, och det nande, intressant och stimulerande.
Tackl
tackar vi för.
Pelle Jakobsson
Känslor av tacksamhet tränger sig på
Tack, alla artikelförfattare, foto
när man tänker tillbaka på åren som
PS. När ovanstående var renskrivet
grafer och tecknare ingen nämnd och
gått, tacksamhet till dem som arbe
och klart för leverans till tryckeriet,
ingen glömd! Det har aldrig varit
tat ideellt och gjort det möjligt att
hamnade på redaktionens bord ett
några problem att få folk att ställa
kontinuerligt klara av utgivningen av
brev med många uppm untrande ord
upp med intressanta artiklar. Arvo
OS i hela sextio år.
och synpunkter. Vi tackar Ingrid
den efter förtjänst har det aldrig varit
Huvudansvaret har ju vilat på
Marie von Post för detta! Namnet
tal om. Skaparglädjen har fått utgöra
mina företrädare på redaktörsposkänns väl igen? Det var Ingrid Marie
belöningen.
ten, och till dessa går en tacksamhe
von Post som skrev vår uppmärk
Tack, alla skolbarn — som ritat,
tens tanke: Karl Wennerberg, som
sammade artikelserie ”Ung i Orsa på
skrivit verser, sagor m m! O ch som
med stor skicklighet svarade för de
20—talet”. Hon skriver bl a: "OS
i alla väder knackat dörr för att sälja
första nio åren, och som än i denna
borde alltid ha en eller ett par sidor
skoltidningen. Naturligtvis är det
dag följer oss med intresse, Hjalmar
som handlar om 'förr i världen' med
skolbarnens förtjänst att de flesta
Hedman, redaktör i nio år och ”allt
intressanta saker ur gamla arkiv.
tidningar av de 1 700 av varje num 
i allo”till sin död 1981, Daisy Holton,
Kanske lite mer skolhistoria, nu med
mer når ut till våra hushåll.
Christina Hjelte och Johannes Hasanledning av tidningens jubileum.
Slutligen: Tack alla annonsörer,
mats. Men redaktörerna har inte
Hvad hviska väggarne innanför
utan vilkas medverkan vi knappast
varit ensamma. Nej, här handlar det
'Älsken Sanning och Frid’ (hon
skulle klara ekonomin. Vi hoppas på
om lagarbetei Som hjälpredor och
menar Kyrkbyns gamla skola)?
fortsatt samarbete. En blomma till
idesprutor har fungerat barnredak
Någon kan kanske berätta, någon
dessa tre företag, som varit med oss
törer och redaktionskommittéer.
minns eller har en eller annan episod
sen starten: August Larssons, Ber
Det är så många (ca 30) att vi måste
på lager, en pensionär som låter sig
glinds och Sparbanken.
avstå att nämna dem vid namn —
intervjuas”.
utom en, Johannes Hasmats. "Still
Ingrid Marie berättar, att det i år är
Vågar vi?
going” har han medverkat med text,
precis 60 år sedan hon gick ut sjätte
"Med 60 år på nacken vågar vi nu
teckningar och kluriga pristävlingar
klass i Kyrkbyns skola. Gärna skulle
sikta mot de hundra”. Så lyder slut
i hela 38 år!
hon vilja få kontakt med några av sina
klämmen i julnumrets rebus. Visst
gamla klasskamrater. Så, du som gick
Till arbetslaget räknar vi också vågar vi sikta framåt. O.S går ju ihop
i samma sexa och som känner dig
alla klasslärare, som har mycket att
ekonomiskt (nätt och jäm t dock),
manad,
hör av dig till redaktionen!.
bestyra till varje nummer av OS.
tack vare att utgivningen sker på ide
I klassrummen görs nämligen alla ell basis, och den bör väl inte drabbas
DS
barnens teckningar och skriftliga
av tidningsdöden av ekonomiska
bidrag. När tidningarna så kommer skäl. Det är bara det, att det om ett
buntvis, ska de fördelas, försäljas och par år är dags för pensionering för
redovisas. Tack, alla ni! Räkenskaper undertecknad redaktör, och det kan
och kassaförvaltning tar sin tid. Förr bli problem att finna en efterträdare.
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Det var i Skoltidningen det började!va
äckm
JaneB

”Det var en gång en pojke som hette
Kalle. Han gjorde alltid tvärtemot
vad man sa åt honom. En dag sa hans
mamma: Gå nu till affären och köp
en liter mjölk och en påse socker och
kom ihåg att gå direkt till affären och
gå inte till någon kamrat och KÖP
INTE SNASK. Så gick Kalle. När han
gick där undrade han om han inte
skulle hälsa på hos Göran ett tag.
Han gick till Göran och lekte en
stund, men så kom han ihåg vad
mamma sagt. Han sprang till affären.
När han hade handlat åt mamman
såg han ett fat med kola. Han sa: Och
så tio kolor. Sen gick han med m un
nen full med kolor. Då fick mamma
syn på honom. Gissa vad han fick då?
Jo, han fick smaka riset. Sen gjorde
han alltid som mamma sa”.
Dessa sedelärande rader från Orsa
Skoltidning nr 4 1966, skrivna av en
lillgammal tredjeklassare, var de för
sta som jag någonsin fick publice
rade. Jag minns ännu känslan av att få
se sig i tryck, med namnunderskrift
och allt. Kanske var det en av de
”kickar” som ledde mig in på en
yrkesskrivarkarriär.
Så här i efterhand har jag måhända
vissa invändningar mot moralen
i historien. Man spöar inte folk till
lydnad och speciellt inte en pojke
som bär sig åt som barn brukar, som
Kalle gör i den här historien. Och för
att ingen skall tro något annat bör jag
kanske påpeka att mina föräldrar är
av samma uppfattning.
Ett visst sökande av sanning och
efter rätt och tel kan kanske trots allt
tolkas in i texten. Det sökandet hop
pasjag finns kvar någonstans än idag.
Tack vare historien om Kalle sam
manfaller mitt eget offentliga skriv
andes 25-årsjubileum med Orsa
Skoltidnings 60-årsjubileum. Som
”proffs”, vilket man väl får kalla sig
om man arbetat på tidningen, har jag
varit verksam i 15 år. Dessa år har fak
tiskt vid flera tillfallen gjorts mycket
lättare tack vare skoltidningen.
Orsa Skoltidnings samlade år
gångar är nämligen en ovärderlig
källa att söka bakgrundsmaterial ur,
speciellt när det gäller företeelser
i svunna tider. Axel Hambraeus och
andra skribenter gjorde ett stort jobb
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för att bevara sägner och
berättelser för all del även
ungdomens goda sidor.
I de samlade årgångarna av
Orsa Skoltidning finns
därför en viktig del av vår
historia bevarade. Och
inte minst viktigt: Tack
vare elevernas uppsatser
och teckningar ger den
också en unik bild av hur
barn tänkte och såg på
världen under de senaste
60 åren!
Att världen förändrats
under de 60 åren är natur
ligtvis självklart. Och även
om världshistorien — och
hur vi omvärderat den —
kan man läsa sig till i skol
tidningen. 1936 finns en berättelse
från invigningen av Berlinolympiaden. Fem orsaungdomar fanns med
i den 1195 personer stora svenska
gymnastiktrapp som höll uppvis
ning. När man passerade hedersläktaren beordrade ledaren: "Givakt;
armsträckning uppåt i ett tidmått.
NU!”
Med historiens avskyvärda facit
vet vi idag att de 1195 svenskarna
gjorde den hälsning som mer än
något symboliserar terror och
skräck. För dem var det naturligtvis
inte något annat än en artighets gest
mot värdarna. Ibland vet vi mycket
litet om nuet ...
Orsa Skoltidning har gett mig ota
liga uppslag till till artiklar under
mina tidningsår. Här har jag hittat
beskrivningar av marknader förr,
slipstensresor, klädesseder, finnmar
ken, våra gamla spelmän och fram
förallt har jag funnit källangivelser
som fört mig vidare i mitt sökande.
Inte sällan har jag stött på riktiga
pangstorys, för att prata journalist
slang. Min personliga favorit är berät
telsen om Erik Axel Karlfeldts dikt
”Kyrkosångare’’ som finns med
i hans sista diktsamling, "Hösthorn”.
Dikten handlar om tre män som
stämde in i kyrksången med hög och
klar stämma vid ett gudstjänstbesök.
Dikten har verklighetsbakgrund.
Kyrkobesökarna var Prins Willhelm,
Anders Zorn och Karlfeldt själv och
kyrkan de besökte var Orsa kyrka.

Numera äldre skoltidningsredaktör.
De firade midsommar tillsammans
1919 och på midsommardagen
begav man sig ut på en biltur runt
Orsasjön. "Inte blev det så värst
mycket uträttat före lunch, men
senare på dagen tyckte vi allesam
mans att det skulle kännas uppfri
skande med en åktur" som prinsen
skriver i sin bok Fritt Land.
Ni kan tänka er själva, uppstån
delsen när dessa tre sin tids jetsetare, kommer in i kyrkans just som
kyrkoherde Johan Gabrielsson pre
dikar om modern otro och sedernas
upplösning.
"Det är inte alls omöjligt att vi såg
en smula dävna ut efter nattvaket”
konstaterar prinsen. ”Kyrkosångare”
blev mycket uppmärksammad och
det spekulerades en hel del i vilka de
tre herrarna var, innan prinsen
avslöjade det.
Tidningsmänniskor är sällan
pigga på att ställa upp för andra
publikationer, åtminstone inte utan
en rejäl ersättning. För oss som varit
verksamma i Orsa är dock Orsa Skol
tidning det lysande undantaget. Vi
blir bara glada när redaktören frågar
oss om bilder eller andra bidrag. Fat
tas bara annat. Så mycket som skol
tidningen givit oss.
Vi ser fram mot de kommande 60
åren!
Janne Bäckman
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"När vi sitta i var bank

//

Här har vi samlat några tidstypiska
elevbidrag från årtionden, och vi har
valt bland de första årgångarna
i varje decennium. Korsordet från
det första num ret 1931 är konstrue
rat av Klas Johansson. Då gick han
i sexan i Kyrkbyns skola. N u är han
pensionerad typograf, som under sin
anställning på Beckmans tryckeri å
yrkets vägnar medverkat i åtskilliga
årgångar av OS.
ST
ecknig: k id tä v lin g i sko la n av

1931

I n g a Rosén, klass 5
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1971
N ÅG O T O M M IG SJÄ L V s2åken
aH
irE
L
v
Ja g tycker a tt d et ä r kul a tt v ara
jord -b ru k are.
Ja g kän n er en bonde, som ja g b ru 
kar v a ra hos. Ja g b ru k ar fö lja m ed
honom n ä r h an ska u t ocli skära på
hösten.
Ja g b ru k ar följa m ed honom n ä r han
plöjer, sår, harv ar, h ässjar hö och ta r
ner hö. J a g . b ru k ar m a ta k alvarna. H an
h a r sju kor.
M in far b ru k a r ja g a älg. J a g tycker
om a tt spela ishockey och fotboll och
bordtennis.
Ja g tycker d et är roligt a tt gå i skola.
Ja g liar e tt elektriskt tåg.
Lars Erik Hanses åk 2

1951
W it t ö r - r im a
v
A
n
L
eiljn
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a
h
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s4
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I wittör ire sö mitji sno
sö c sw årt tä öld upp wejön.
Ö .do intä roli sö löngt fre wejem bo,
dö ingån äst wi åm sö drar plöjön.
Ä snåjr warända da,
ö költ sö ä njop i stjinn
ö m itji kläda wi fomm o w öss.ta.
w i njosum, ö snörn bara rinn.
Men snårt skarä fär bi w&ri
ö snon biro smälta
ö kripper dem bi sö wåtör um låri,
fär dem sku bara w a ajti snon ö wälta.

Vågrätt:
1.
fl.
7.
8.
f).
1A,
12.
15.
10.
19.
20.
21.

Slätt och flod i Italien,
Samvets . . . .
Träd.
Mar handen.
Får skolbarnen under sommaren.
Ett par.
Bränsle.
Träd.
Järnvägsstation i Sverige.
lin Väll . .
Vad väcker den, som blir misshandlad?
YtmAtt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
13.
14.
16.
17.
18.

Bröd av blod.
Gossnamn.
Förkortning av klockan.
Flod i Ryssland.
Von.
Skratta.
Utväxt på hudeo.
Flicknamn.
Vad man har på bröd.
Den, som ej får åka, får
Dryck (läses baklänges).
Fisk.

Ö falla ån ölld ö biddjör niskolan a wöss,
dar w i skum gö nästa wittör.
Dar fom wi åka i bökköma den sö twöss,
fär dar lajtä färskretsjli nittör.
A n n a L e n a L ilje ndahl, klass 4

1961
D Å VÅREN KOMM ERN
IL
S
E
R
K
G
Ö
T
H
,lasv6

Lodrätt:

Nu blir det vår,
ny frisyr i damens här.
Alla gårdar bör nu städas,
nu behöver man cj rädas.
För nu blir det vår,
lärkan drillen slår.
Wfns

Inhnnssnn

1941
Orsa SkoltidningvaCurtEldh,kas4
Orsa Skoltidning är den bästa tidning vi får.
och. den kommer punktligt verandaste år.
När vi får den, påv.eti stol vi slå oss till ro.
Då får yi ha roligt och vi skratta, må ni tro.
I den får vi se hur de annonsera
ocn skriva och rita och fotografera.
Ibland får vi också in något i tidningen,
en dikt eller teckning eller skrivningei*.
ja, Orsa Skoltidning är den bästa jag minns,
och kommer nog att vara det, så" länge den
finns.
Curt Eldh, klass 4.

Nu blir det vår,
myrorna nu går
för att hämta skräp till stacken,
borta vid Stubbisbacken.
Nu blir det vår,
lärkan drillen slår.
Vårens fåglak ör,
sjunger så man hör
tydligt klart, ja väldigt bra:
”Det är bra med vår, ha ha!”
Nu blir det vår,
Larkan drillen slår.
NILS ERIK GÖTHL,
Klass 6

ecknig:EN T R O L L F A M I L J va
T
Ola R ehn åk 2

1981
K LA SSFESTEN n
åk4o
sJugavM
F redagen den 23/10-81 skulle vi h a
klassfest. J a g visste in te, vad ja g skulle
klä u t m ej till. M en m am m a sa, a tt
G u n n a r H åll hade m ån g a m asker, så vi
åkte till G u n n a r och lån ad e e tt p ar. Ja g
bestäm de mej för a tt klä u t mej till O la
U llsten. N är p ap p a kom hem , h ad e h a n
köpt två drickor, chips och serpentiner,
som ja g skulle h a m ed m ej. Klassfesten
skulle b ö rja kl. sex. M in kompis T o m as
skulle åk a m ed m ej till klassfesten. H an
hade lå n a t en skäm tm ask av m ej.
N är vi kom till klassfesten, v ar alla
d ä r: K arin, V eronica, Jonas, M agnus N
och de a n d ra . N ästan a lla var u tk läd d a.
M an u n d ra d e först, vilka d et var, m en
så sm åningom kände m an igen dem . E tt
p a r h ade band m ed sej: Kiss, S tatu s
Q uo ock G yllene tider. N ä r vi dan sad e,
film ade fröken oss. Ja g b jö d upp K a rin ,
för hon ville g ärn a bli m ed på film en.
E fter en stund drack vi saft o ch å t
bullar. D å film ade fröken igen. S ed an
lekte vi n åg ra lekar, och så fo rtsatte
dansen.
K lockan halv nio m åste vi b örja stä d a.
D ärefter fick vi d an sa till klockan nio.
D å v a r festen slut, och vi åkte h em .
J a g tyckte, a tt det v a r en kul klass
fest.
Magnus Jonsson åk 4
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'Allting är så annorlunda hära
v
elJakobsn
P

En dag i september förra året hölls
en intressant ”Amerikakväll" i kul
turhuset. Folklivsforskaren Marilyn
McGriff berättade då om dalska
utvandraröden (eller, sett från hen
nes synpunkt, invandraröden)
i hennes hemtrakt Isanti County,
vars historia hon studerat och skri
vit om.
Isanty County, beläget norr om
Minneapolis med staden Cam
bridge som centrum, har blivit kal
lad ”åmerikas Dalarna", och det
med rätta. Ditflyttade nämligen
från 1860-talet och framåt åtskil
liga familjer från vårt landskap.
Sommaren 1866 lär ett hundratal
familjer från Orsa ha slagit ner sina
bopålar just i detta område som var
så likt det svenska landet. Visste du
förresten att mellan 1851 och 1925
utvandrade 1918 personer från
Orsa till Nordamerika1
Under sina forskningar kring
hembygdens historia hittade Mari
lyn ett antal brev i en koffert
i Colemangården i Springvale
Toumship. Breven var skrivna av en
ung nyinvandrad kvinna från Orsa,
Carrie Colman (Brått Karin Ersdotter från Viborg). Marilyn fann bre
ven så intressanta, att hon skrev föl
jande, baserat på det som Carrie
hade skrivit. Här får vi stifta
bekantskap med en emigrantfamilj,
en ung mor och en liten gosse som
i ensamhet upplever en kall vinter
i väntan på pappan som sliter för
brödfödan långt hemifrån. Var det
så här de hade tänkt sig tillvaron
i det förlovade landet Nordame
rika? Berättelsen talar för sig själv.
Ett varmt tack till Marilyn
McGriff för att vi får publicera1.
Tack också till Folke Hansjons
i Rättvik som förmedlat kontakten
med Marilyn och till utvandrarexperten Margareta Hedblom
i Leksand som svarat för översätt
ningen.
Så där. Nu hoppas jag att lille Willie somnar snart. Jag lägger en filt till
om honom. Jag är orolig att han skall
bli förkyld de här kalla nättema. Men
han tycks vara härdigare än jag.
Ibland ryser jag fast jag sitter alldeles
framför spisen.
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Lewis Coleman — Kalmans Erik om
kring 1880.
Jag fick brev från Lewis idag. Han
är långt i norr och arbetar på skogshuggarläger i vinter igen. Han gav sig
iväg i november och han kommer
kanske inte hem förrän i slutet av
mars. Poststämpeln på brevet sade
”McGrath” och jag tror att det är
minst 80 kilometer härifrån och det
är alltför långt bort för att han skall
kunna komma hem i mellantiden.
Han har inte ens varit hemma vid jul
de senaste två åren. Förra året arbe
tade han på den nya järnvägen som
man höll på att bygga från Hinckley
till St.Cloud.
Det är en massa karlar som går
norrut på arbete i timmerhuggarlägren. Det finns inte mycket arbete
att få häromkring, på vintern, åtmin
stone inte om man vill ha betalt, och
genom att arbeta där uppe kan man
tjäna litet pengar så att man kan köpa
fler redskap till gården. Lewis hop
pas kunna köpa en ko och en häst till
i vår. Han tror att han kan fortsätta
och låna grannens plog ett år till.
Men förra året fick han inte sin lön
förrän i augusti. Och när den kom,
var den lägre än den skulle ha varit.

Han skulle ha fått 26 dollar i måna
den, men man hade dragit av en
del—chefen sade att det var för för
nödenheter. Men Lewis sade att han
inte kunde komma ihåg att han
någonsin hade köpt några förnöden
heter. Jag sade att han skulle höra
med chefen om det, men Lewis sade
att han var glad att få de pengar som
kom.
När han väntade på den där av
löningen, arbetade han här hemma
på gården. Han högg ner träd, bröt
stubb, och arbetade för att bryta upp
ytterligare några tunnland. D et är
nog så att våra åkrar blir större litet
i sänder, men det ser u t som skogen
aldrig tar slut.
En gång frågade jag Lewis om han
hade vetat att det fria land han skulle
få i Amerika skulle bestå av bara skog
och myrmark. Han sade bara: ”Det
kan väl hända att det bara är skog och
myr, kära Karin, men alltihopa är
vårt i alla fall. Det är sant att varenda
gård vi kunde haft i Sverige hade
varit mycket mindre, men åtm in
stone kunde vi fått vara tillsammans.
Det är så underligt. Här där vår gård
ligger, helt omgiven av skog, måste
ändå Lewis gå på skogsarbete normt.
Men han säger att träden där upp är
olika dem vi har här. Där uppe, där
han är nu, finns det stora tallar, vita
tallar, kallar han dem tror jag.
Häromkring är det mest ek och lönn.
Lewis säger att det skulle varit
mycket lättare att bygga vårt hus av
tall än av denna hårda ek, men vi fick
lov att använda det som fanns till
gängligt.
Lewis säger att Amerika var vår
stora chans att skapa ett nytt liv, och
det kan väl hända att han har rätt. Jag
ber till Gud att jag skall få kraft att
uthärda dessa ensamma vintrar.
Käre Gud, låt den här vintern vara
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Amerika"
den sista, som Lewis måste lämna
mig ensam.
Jag vet att jag inte borde klaga. Vi
har bra grannar. En av dem, herr
Eriksson, tittade in i dag, med det här
brevet från Lewis. Han hade varit
upp till Nelsons handelsbod längre
upp efter landsvägen och sett att jag
hade ett brev där. Han visste att jag
inte skulle komma iväg till handels
boden den närmaste tiden så han tog
det med till mig. Det var roligt att få
sällskap en stund och vi drack kaffe
tillsammans. Det var länge sedan jag
såg fru Eriksson.
Alla våra grannar är svenskar och
en hel del är som vi från Dalarna,
men jag har hört att det flyttar in tolk,
som inte ens är från Sverige.
Jag tycker så mycket om att få de
här breven från Lewis, men det tar så
lång tid för dem att komma fram. Nu
är det redan i mitten av januari och
han skrev det här den 2 3 december.
Han frågar till och med: ”Fick du din
nya klänning till jul?” Varför skulle
jag ens ha velat ha en klänning till jul?
Jag antar att jag kanske fortfa
rande längtar hem till Sverige. Jag
saknar mina vänner och undrar om
jag någonsin kommer att få träffa
dem igen. Och jag försöker låta bli att
tänka på att lille Willie nog aldrig får
se dem.
Allting är så annorlunda här i
Amerika. Våra namn till exempel.
I Sverige hette Lewis ”Erik"—”Kal
mans Erik Larsson”, men när han
kom till Amerika beslöt han sig för
att han vill heta ”Lewis" och eftersom
det var så många Larsöner, ändrade
han sitt efternamn till Coleman. Jag
arbetade i ett år som tjänsteflicka hos
en familj i Minneapolis innan vi gifte
oss och de kallade mig "Carrie*. Till
och med Lewis tycks ha glömt att
säga "Karin".

VÄLSORTERAD
N Ä R H E T S B U T IK
S TA C K M O R A H A N D E L
Tel 403 22

Ibland undrar jag om Willie
någonsin kommer att kunna prata
svenska när han blir stor. Jag har hört
att när barnen går i skolan, blir de
bestraffade om de talar svenska. Om
jag inte lär honom det, kommer han
aldrig att lära sig alla lustiga visor vi
brukade sjunga och dansa hemma
i Dalarna vid midsommar och jul.
Jag vet aldrig riktigt vad jag skall
skriva till Lewis. Jag vill inte att han
skall oroa sig för mig. Han skriver här:
”Det värsta som kunde hända mig,
vore att jag skulle veta att mina kära
lider nöd. Jag hoppas ni klarar er på
något sätt tills jag kommer hem. Jag
hoppas tiden går fort så att vi får
träffas igen, min kära Karin*.
Men vad jag önskar att han skulle
huggit lite mer spisved innan han gav
sig iväg! Det är bara januari och jag är
orolig att vi bara har ved för några
veckor om vädret fortsätter att vara
så här kallt. Borde jag berätta det för
honom? Nej, han skulle bara ängslas.
Kanske kan Eriksson hugga så pass
att vi hankar oss fram tills Lewis
kommer hem. Jag kan inte betala
honom men kanske Lewis kan
arbeta lite åt honom i sommar istäl
let.
Än så länge är vi båda friska, både
lille Willie och jag och det är huvud
saken. Vi har varit lite förkylda och
jag har haft tandvärk några veckor
men det är kanske ingenting att äng
läs för. Jag har faktiskt kommit till
stan en gång och fått köpa kaffe och
socker. Vi har gott om potatis i källa
ren och vi har så mycket mjöl så vi
inte behöver svälta, men det vore bra
om Willie kunde få lite mjölk då och
då.

Lewis sade att jag skulle handla
vad jag behövde i Nelsons handels
bod så skulle han betala när han kom
hem, men jag tycker inte att det är
särskilt klokt. Jag fick faktiskt ett par
nya skor häromdagen. Äntligen. Jag
var i stort behov av dem.
Nelson måste beställa hem dem
och det tog flera veckor och sedan
dröjde det en tid innan jag kunde
komma till affären. Det är svårt att
komma dit. Jag måste antingen gå till
fots eller åka skidor och det är nästan
omöjligt med barnet. Och sedan
upptäckte jag att skorna kostade två
dollar och femtio cent. Ja. Ni förstår
att om jag följde Lewis råd att handla
på kredit vad jag behöver, skulle hans
lön vara slut innan han ens kom hem.
Jag vet att Lewis liv ute i skogarna
inte är lätt. Förra året högg han sig

J

*.j

Carrie Coleman Brätt Karin. Fotot
taget när hon var i 90-årsåldem.

Välkomna till

OrsaTobak

—

t INTERNATIONELL
1PRESS

r a
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i foten. Jag skulle inte ens fått höra
det men hans bror Andrew försade
sig en gång. Och det är alltid en fara
i att träd kan falla åt fel håll eller att
en timmerstock faller av vagnen.
Men jag tror inte han känner sig
ensam. Han säger här: ”Vi är omkring
fyrtio karlar i lägret, där jag arbetar,
och alla är svenskar utom kusken. Jag
har aldrig varit tillsammans med så
många landsmän sedan jag kom till
Amerika. Vi har en snäll hjälpreda
som vi kallar Billie Beans och han
kommer med te och kaffe, smör och
kex till oss”.
Kanske att Lewis får bättre mat
i år. När han kom hem förra våren,
var han mager som en sticka. Och
alla lössen — Usch! Jag var tvungen
att tvätta hans kläder i fotogen! Kan
ske i år, när det är så många svenskar
där, att det inte är så mycket löss —
eller kanske ändå fler!
Han skriver, ”Mina tankar är alltid
hos Dig! Jag tänker på mina många
fel och brister men jag hoppas allt
sådant kan kastas i glömskans hav,
och att både Du, min kära hustm,
och den Allsmäktige Guden kan för
låta mig”.
Jag vet inte varför Gud eller jag
skall förlåta honom. Lewis är en bra
karl. Ja, visst är han väl lite av en
drömmare. Innan vi fick den här går
den i Spring Vale, reste han och hans
bror Andrew till Norddakota därför
att de hade hört att där fanns mycket
land att ta, fritt eller väldigt billigt
och där fanns inga träd att hugga ner
först. Men när de kom tillbaka, berät
tade Lewis för mig att visst fanns där
mycket land och att det var helt
skogslöst men närmsta granne
bodde sex kilometer bort och han
sade att vinden blåste hela tiden. Jag
är glad att vi inte flyttade till Nordda
kota.
Och i år tänkte han stanna borta
i skogen lite längre så att han skulle
kunna följa med i flottningen nerför
floden, när isen smälte. Han sade att
de arbetarna fick mycket mera betalt.

Då skulle han inte kommit hem för
rän i april. Men här i brevet säger han:
Jag har bestämt mig för att inte delta
i flottningen. Gudvarelov!
"Och nu slutligen mina varma
hälsningar och hälsningar med en
kärlekens kyss. Och kyss även lille
Willie från mig”. Asch, här sitter jag
och drömmer medan elden slocknar.
Det är bäst att jag inte bränner mera
ved i kväll. Det är nog bäst att jag går
och lägger mig. Jag skall skriva i mor
gon.

Dr Tom Coleman provar Orsadräkten
under ett besök hos familjen Laggar
i Oljonsbyn.
Familjebakgrund
Marilyn Mc Griff har forskat fram
våra utvandrares svenska rötter. Jag
har via kyrkböcker rätat ut några av
hennes frågetecken och kommit
fram till följande:
Carrie Coleman - Karin Ersdotter
Karin föddes på Brättgården
iViborg 1863. Fadern var soldat Erik
Ersson Örn (1822-1875) och
modern Karin Olsdotter, född 1822.
Karin hade fyra syskon: Erik
f 1850, död i Stockholm 1875, Ker
stin f 1854, Anna f 1860och Marga
reta f 1866.
År 1880 sålde änkan Brättgården
och emigrerade till Isanti County
tillsammans med alla sina döttrar.
Karin Olsdotter dog efter några få
år i det nya landet. Karin, hennes
dotter som efter giftemålet kom att
heta Carrie Coleman, dog 1956, 93
år gammal.

V V S -p ro d u k te r
och energibesparingar
Kontakta oss!

N ils s o n s R ö r A B , O rs a
Kontor och lager: Bergvägen 365
Telefon 400 35, 423 17
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Lewis Coleman - Kalmans Erik
Larsson
Erik föddes på Kalmansgården
i Hansjö 1853. Föräldrar var Kal
mans Lars Ersson (1841-1893) och
Anna Persdotter (1818-1904). Hela
den stora familjen föredrog att lämna
hembygden för Nordamerika, vid
olika tidpunkter dock. Som brukligt
var, utvandrade ett par familjemed
lemmar först för att ”sondera”, nämligen Hans Larssonf 1841 (tognamnet
Forsell) år 1871 och 'vår* Erik (Lewis
Coleman) år 1873. Resten av famil
jen, inklusive makar och barn, for
iväg 1880: far och mor, Per Larsson
f 1846 (Peter Coleman), Anna Larsdotter f 18 46 med make Jugås Hans,
Anders Larsson f 1856 (Andrew
Coleman) samt Kerstin Larsdotter
f 1859.
Lewis Coleman dog 1941, 88 år
gammal.
I husförhörsböckerna är anteck
nat för Kalmans Erik och hans familj
att de var baptister. Några av dem
sökte utträde ur kyrkan och skrevs in
i Våmhus, där det fanns en baptist
församling. Det är troligt att baptist
tillhörigheten var en bidragande
orsak till deras emigration. Kanske
hade de fått uppleva både förföljelse
och åsiktsförtryck.
I den nya hembygden
I min hand har jag nu en liten men
innehållsrik och intressant skrift
utgiven 1986:”100th Anniversary of
Spring Vale Baptist Church”, alltså
en jubileumsskrift för baptistför
samlingen i Spring Vale, Insanti
County. Det var just i Spring Vale
som Kalmansfolket från Hansjö
(Colemans) inklusive Brätt Karin
slog ner sina bopålar.
I boken vimlar det av svenska
namn: Blomgren, Andersson, Strom,
Melin, Björklund, Hedman, Fors
berg, Dahlin .... Släkten Coleman
figurerar många gånger i både ord
och bild i denna församlings historia
ända från starten. Sålunda återfinner

•lonsered
P R O
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LILJEBERGS
Blickusvägen 15
ORSA
Tel 0250-406 78
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vi bland de allra första medlemmar
na 1882, pionjärerna, Hansjöpojkarna Hans (Larsson) Forsell med hus
tru Anna och brodern per Coleman
benämd Peter.
Till en böijan hade församlingen
ingen byggnad att fira sin gudstjänst
i. Hans Forsell upplät då sin stora
lada för ändamålet. År 18 8 6 bestäm
des att man skulle bygga en egen
kyrka, och uppdraget att göra detta
anförtroddes Peter Coleman.
Givetvis känner man också igen
det strävsamma paret Carrie och
Lewis och deras ättlingar. William

(Willie), som firade en ensam jul till
sammans med sin mor Carrie i vår
berättelse, blev enda barnet i famil
jen. Han gifte sig senare med en
annan orsabördig, Christine, Jugås
Pers dotter. Det äktenskapet välsig
nades med fem barn, som alla kom
att verka inom baptistkyrkan.
Mycket vore att berätta om
gedigna insatser som Colemans har
gjort och gör i sitt hemland och
utomlands bl a som missionärer,
men det skulle föra för långt. Låt oss
bara dröja vid en av dem, doktor
Tom Coleman, Carries och Lewis’

sonson. 1935 döptes han i Baptist
kyrkan i Spring Vale. Efter intensiva
medicinska studier på flera universi
tet verkada han och hustrun Elaine
som läkarmissionärer i Etiopien
mellan åren 1956 och 1975 (12 1/2
år) varav åtta år på ett leprasjukhus.
När detta skrives lär de arbeta
i Kamerun i Afrika.
Tom Coleman känner mycket för
sina förfäders bygd, och han har varit
här. Men det skulle inte förvåna om
han snart dyker upp igen.
Pelle Jakobsson

Skidstafett
Det har blivit tradition att någon
skola varje år anordnar en skidstafett
för våra låg-och mellanstadieskolor.
Årets upplaga gick av stapeln den 20
feb i den kuperade terrängen nedom
Stackmora skola. Skolans lärare stod
för arrangemangen med spårläggningsbistånd av fritidsnämnden.
Tävlingen går så till, att varje skola
anmäler ett eller flera lag med alla
årskurser representerade i varje lag.
Två sträckor körs, 600 m för lågsta
diet och 1 500 m för övriga.
Inte mindre än 15 lag ställde upp
(90 åkare). Solen strålade och term o
meterns kvicksilver pendlade kring
fryspunkten, vilket orsakade en del
vallningsbekymmer. Det hindrade
inte att kämpahumöret stod på
topp-punkten!
Här är resultaten:
1. Kallmora-Skattungbyn lag 1
2. Stackmora lag 1
3. Kyrkbyn lag 1
4. Kallmora-Skattungbyn lag 2
5. Berget lag 1
6. St 2 7. Ky 2 8. Ky 3 9. St
3 10. Di 2 11. St 4 12. Be
2 13. Di 1 14. Be 3 15. Ky 4

De bästa stafeltlagen: Kallmora-Skattungbyn l.v. och Stackmora t.h.

I lär var det full fart från början. Foto: Asa Lindkvist.

TULPANER - eg en odling!
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Stackmora 5524, 794 00 ORSA • Tel. 0250-430 95

HEM BYGDSVÅNNER
När ni vill hedra nägons
minne. Tänk pä Orsa-Skattunge Hembygdsfond.
Föreningsbanken för
medlar. Värt postgirokonto
är 205580-4.
Hembygdsföreningen
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Kyrkbyn 6 Främre raden fr v: Veronica Gustavsson, Daniel Gref, Eva—Lena Kvarnström,
Per Eriksson, Nina Karbson, Malin Bäckström, Joakim Johansson, Jörgen
Nygårds, Kristian Engström, Magnus Stenberg.
Bakre raden: Anna Elmqubt, Linus Masser, Maria Lindh, Ulrika Johanssen,
Maria Hagman, Joakim Thelin, Anders Eliasson, Stefan Bergdahl, Jonatan Obson, Tomas Svensson.
Frånvarande: Noomi Fjebtad. Lärare: Birgit Johnson. Foto: Pelle Jakobsson.

Berget 6
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Främre raden fr v: Helén Spännar, Andreas Thöm, Mattias Johansson, Sara
Jordeskog, Emanuel Stigen, Pär Mårtensson, Patrik Mårtensson,
Bakre raden: Eleonor Ljusteräng, Magnus Myrlund, Patric Tysk, Alexandra Särström, Anna Nibson, Sara Lindström.
Frånvarande: Ulrika Örn, Karolina Lantz.
Lärare: Berith Sundstedt och Anne-Christine Pettersson.
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Julpristävlingen
var nog ganska knepig och krävde en
hel del tankearbete. Men skoltid
ningens läsare har varit överraskande
duktiga, eftersom mer än 30 svar
kommit — visserligen med några fel.
Så här skulle det vara:
SKULLE DETTA NUMMER AV
SKOLTIDNINGEN INGÅ I DEN
TOLFTE ÅRGÅNGEN, VORE
JAG UTAN KONKURRENS SVE
RIGES ÄLDSTA SKOLTIDNING.
HUR STOLT KAN MAN INTE DÅ
VARA MED 60 ÅR PÅ NACKENI
VÅGAR VI NU SIKTA MOT DE
HUNDRA?
Så ett par ord om felaktigheterna,
som visade sig vara likaratade. Det
rörde sig om årgången på skoltid
ningen. Och då är det ju så, att vi
gärna håller reda på när i historien
man första gången hört talas om vissa
saker. Hur var det nu med bussarna?
Jo, dom nämndes ju i början av
1700-talet, när svenskarna irrade
omkring i Ryssland. Så t ex när de
slogs vid Narva. Men deltog de då för
första gången? Nej, det står uttryckli
gen att de kämpade för Karl den
tolfte. Nån liten miss var det ytterligare, men det mesta var ju rätt, så här
blev prislistan:
1. Elisabeth Wikström, Orsa
2. Karin Lilja, Uppsala
3. Maj Oskarsson, Gävle
4. Christina Bengtar, Järfälla
5. Solweig Svanzäter, Stockholm

Nu är det påskR
gerbtav
ils,åk1D
onyN
Det är kul. Då får man påskägg. Före
påsk smäller man påsksmällare. Man
smäller för att skrämma bort häxor.
Ronny Nilsson, åk 1 Digerberget
Den stora jätten A
ui,åkv3
ndreasL
Det var en jätte som bodde i en
grotta i berget. Jätten var så stor.
Människorna var lika små som lilltån
på jätten.
En gång var det några bergsbestigare som trodde att jättens näsa var
högsta toppen. Men då blev jätten
arg och åt upp dem. Han tog en ek
som tandpetare. Men under eken
bodde en lojörn, som bet jätten i tån.
Då flyttade jätten. Det var väl tur!
Andreas Lundin, åk 3
Jägaren som blev räddavF
utg,å1
redikH

Det var en gång en jägare som bodde
i skogen. En gång såg han en räv. Jäga
ren blev så rädd så han sprang in
i sitt hus och kom aldrig mera ut igen.
Fredrik Hurtig, åk 1

Johannes Hasmats
Min hundavM
s,åk4
hom
delnT

Ligger och tänker på dig ...
Kan ännu känna din doft.
Du var mjuk och fin ...
Du var varm ... och god ...
Ja, du var faktiskt den
BÄSTA VÄN jag nån’sin haft.
Jag kan inte fatta, att du är borta
Madelen Thoms, åk 4

HAR DU PLANTERAT OM DINA VÄXTER?i
Jord, Krukor, Gödning, Fröer
finns hos

A . L E V E N IU S B L O M M O R i O r s a A B
Tel affären 400 92, trädgården 401 20

MAS
G lASM ÄSTERI
E ftr.
—

Nyman & Johansson —

ORSA
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 & ANTIKVARIAT
Hans Rabenius
Storgatan 5 RÄTTVIK Tel 0248-133 10

Ö ppet vardagar 13 - 17.30
Köper och säljer
Guld, mynt, böcker,
antikviteter, sterbhus
Auktlonsuppdrag emottages

Orsa Trafikskola
—

Inge Nyman —

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

Språngs...
när det gäller färg,
vägg och golv.
SPllAiXCiS F A llt; X
Orsa, tel. 403 40
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Välkommen
Vi säger välkommen till vår nya
barnbibliotekarie Catarina Skoog
som efterträder Pia Lundin som
ansvarig på bibliotekets barnavdel
ning.
Catarina är bördig från Uddevalla.
Hon har studerat sig till biblioteka
rie först i två år på universitet i Göte
borg och sedan två år på biblioteks
högskolan i Borås. Någon speciell
utbildning till just barnbiblioteka
rier finns det inte. Det är Catarinas
intresse för barn och deras läsning
som fått henne att söka tjänsten.
Hon har jobbat ett halvår i Sala innan
hon kom hit.
Vi bad Catarina berätta lite om
hur hon tänkt sig verksamheten,
främst med tanke på våra skolbarn.
— Först lite om barn i förskole
åldern. H it till biblioteket kommer
regelbundet en gång i veckan grup
per från förskolan och dagmam
morna. De får se filmer och bildband.
Så har vi sagostunder förstås. Den
här verksamheten, som har pågått
länge, gör barnen hemmastadda på

biblioteket och väcker förhopp
ningsvis deras intresse för böckerna.
När det gäller skolbarnen ser jag
som min uppgift att väcka läslust hos
dem som läser för lite. Många barn
har redan stor läslust, men nog finns
det åtskilliga som av olika skäl läser
allför sällan. Under den närmaste
tiden ska jag kontakta alla klasser
i kommunen och bjuda hit dem. Jag
ska visa dem hur man hittar bland
alla böcker, hur biblioteket är organi
serat och jag ska ge boktips och svara
på frågor om böcker och författare.
Men jag finns till för lärarna också.
Vid temaarbeten och olika projekt
kan faktaböcker behövas, och då kan
jag vara till hjälp. Jag ska också kunna
tipsa lärarna på lämplig litteratur för
läsundervisningen.
Arbetet med barnen tar inte hela
min tid i anspråk. Den tid som blir
över jobbar jag med många andra
sysslor som hör till ett bibliotek.
Vi önskar Catarina lycka till och
hoppas på ett gott samarbete- och att
hon ska trivas bra här i Orsa.

Orsa Läs & Nyck»
Jonas Karlbom

OBS! N Y ADRESS!

Älvgatan 4, Orsa.

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

D yg n e t-ru n t-jo u r!

Catarina Skoog, vår bambibliotekarie.
Upplysningsvis vill vi påminna
om, att Catarinas arbete inte gäller
skolans bokbestånd. Varje skola har
ju ett eget bibliotek som sköts av
någon lärare. Huvudansvarig för
dessa böcker är Erik Ullström i Skattungbyn.
Rgd
Dans i skolan U
sp,åk2av
lfA
Vi dansar på fredagar. Min roligaste
dans är tjeckisk polka. Våran danslärare heter Gerd. Hon är väldigt snäll.
Snurrebocken är också rolig. Hon
har band och spelar med dem. D et är
svensk musik. Lars tycker att dans är
den roligaste lektionen som finns.

Ulf Asp, åk 2

MUSIK
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ORSA RAM

Inramning av tavlor
Persienner
Markiser
Järnvägsgatan 26 ORSA
Tel 0250-425 74
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När vi sjöng på LillåhemavN
uo,åk2
rtnG
isM
Vi har sjungit på Lillåhem. D et var
kul. Vi sjöng många sånger. Vi gjorde
många glada. Våran musiklärare var
med. Hon heter Karin. Jag kände en
av dem på Lillåhem. hon heter tant
Anna. Sen fick vi fika. Det var gott. Vi
fick bullar och sockerkaka.
Nissa Martina Gustavsson, åk 2

SPÅNPLATTOR
D irektfö rsä ljn in g å r e t runt.
A vkap och spill till lå g t pris.
D e t s e rv ic e in rik ta d e och ku nd nära fö re ta g e t.

Tel 4 0 9 6 0

O r S C I^ ^ ^ p la tta n

Tel 4 0 9 6 0
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MarmeladmysterietavS
rlsn,åk9b
ofiK
— Mitt namn är Jansson, privatde
tektiv Krusbärt Jansson, sade han
och skakade hand med ...
— Agata Flispig heter jag, det var jag
som ringde.
— Jag anar, sade hon och sänkte rös
ten.
—Jag anar att vi har fått med ett mys
terium att göra.
— Vill du ha saft?
— Ja, egentligen inte i tjänst men ...
— Kom in och sätt dig så ska jag
hämta så länge.
Privatdetektiv Krusbärt Jansson
tog av sig hatten och en blanpolerad
flint avslöjades. Hangick in i vardags
rumm et och satte sig i en fåtölj.
Agata Hispigs steg närmade sig. Hon
kom in med en bricka, på brickan
fanns en tillbringare med saft och ett
fat med syltkakor.
— Flytta på dig, där ska jag sitta, det
är min favoritfåtölj I Krusbärt flyt
tade på sig till en stol. Han var van vid
att flytta på sig för han hade en syster
som var likadan.
— Nå, till problemet, sade han och
smuttade på sin saft —en mycket god
saft, tänkte han. Antagligen körs
bärssaft. Krusbärt var mycket svag
för körsbär.
—Ja, till problemet. Det kan förefalla
ovanligt, ja, rent besynnerligt förres
ten. Det är så att jag är mycket skick
lig på att göra marmelad. En speciell
sorts marmelad — körsbärsmarmelad.
Krusbärt satte saften i halsen —körsbärsmarmelad. Hjärtat böljade
dunka kraftigt och han kände sig ner
vös. Krusbärt älskade körsbärsmarmelad. Han tänkte på sin barndoms
somrar hos moster Ragnhild. Moster
Ragnhild som gjorde så god körs-

bärsmarmelad. Han kände tårarna
bränna under ögonlocken. Han fick
inte gråta, han fick inte. Han var stor
nu, 48 år, men han skulle aldrig
glömma moster Ragnhilds körsbärsmarmelad och moster Ragnhild.
Han behärskade sig.
— Och vad är det för besynnerligt
med just er körsbärsmarmelad, frö
ken Hispig?
— Jo, den är god, snarare utsökt om
jag får säga det själv, jag gör den efter
ett recept av min farmor. Det är ett
hemligt recept, många av de stora
marmeladfabrikerna har erbjudit
mig stora summor för receptet, men
jag har alltid sagt nej. Men nu är jag
villig att sälja receptet. Jag har tänkt
på att fler människor borde få njuta
av min utsökta marmelad. Och så är
det en annan sak, jag behöver peng
arna. Min son Acnebärt. Han har
hamnat i en smärre knipa, jag måste
hjälpa honom. Men receptet är
BORTA! Hon fick tårar i ögonen och
började skaka av snyftningar.
Krusbärt började vrida på sig, han
visste inte hur han skulle göra. Detta
var det största fall han hittills någon
sin haft.
— När försvann receptet?
— Jag, snyft, jag upptäckte det igår
kväll när jag skulle säga godnatt.
— Till vem skulle ni säga godnatt?
— Till receptet så klart.
Det här blir bara värre och värre
tänkte Krusbärt, Agata är verkligen
hispigl
—Nej, jag måste nog gå nu, sade han
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Anlita W S fackmannen
-innan något
händer

1

wesströms ws
ORSA, tel 0250-409 25 vx

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

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

OK Orsa
Livs, tillb e h ö r,
b iltv ä ttm a s k in ,
G D S -h allar,
u th yrn in g av
s lä p v a g n a r
o c h vid eo ,
b ilv e rk s ta d .
Tel 4 0 2 8 0 , 417 9 4

6

CLP 3 5 0 AWM Tongene

rator och 88 tangenter
ger dig verkligt bra ljud
och äkta pianokänsla.
Dessutom b l a cembalo

Piano ska du köpa
hos fackmannen!
Tveksam om du vill köpa ett instrument?
Vi har även förmånliga hyresvillkor!

missc:

p ia n o

NISSE KLOCKAR

Järnvägsgatan 33

Orsa

Tel 0250-415 10
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Gör det
hemma
med
Sparbanksgiro
Sparbanken
J P

D a la rn a

Det ekonomiska alternativet.

ORSA

Tel 0250436 00

LIV S • B E N S IN
L O T T E R • T IP S • M .M .

SKATTUNGE LIVS
Tel 511 77

Orsa
Lastbilcentral

Agata tittade upp med ett ett rödgrå
tet ansikte och nickade.
Han reste på sig, sade adjö, gick ut
i hallen, tog sin hatt och gick till sitt
lilla kontor på 36 East avenue. Han
somnade där och vaknade tidigt
nästa morgon med en förfärlig
huvudvärk. Det måste vara saften
från igår, tänkte han. Men det var ju
ändå lördag igår.
— RRRRRING, telefonen ringde,
krusbärt masade sig fram till telefo
nen med handen på det värkande
huvudet.
— Privatdetektiv Jansson, svarade
han.
— Det är jag, Agata. Jag hittade en
lapp i brevlådan när jag hämtade
Dala-Demokraten. Ni måste komma
hit genast, det är mycket viktigt.
—Jag kommer! sade han och lade på
luren. Han tog fram en burk tabletter
som han fått av sin gode vän doktor
Magnus Syl. han svalde 2 tabletter,
tog sin hatt, gick ut, låste dörren efter
sig och ropade på en taxi, klev in
i bilen, kom fram, betalade taxin och
klev ur. Agata stod redan på trappan
och väntade med papper i handen.
— Kom in kära herr Jansson.
Kmsbärt nickade lidande (hans
huvudvärk) gick in, tog av sig hatten,
gick och satte sig på samma stol som
på föregående besök.
—Nå, fröken Hispig, vad står det på
lappen?
Agata räckte fram ett blankt papper.
— Men det står ju ingenting på pap
peret!
— Nej, det är osynlig stil.

— Öh, jaha, hur får man den att bli
synlig då?
— Man blöter papperet i ättikssprit.
Kom med ut i köket. Krusbärt reste
på sig och följde med u t i köket.
Agata tog fram en flaska ättikssprit
och en skål, och lade ner papperet
i skålen och hällde sedan vätskan på
papperet, en text böijade synas, den
blev tydligare och tydligare, till slut
kunde Krusbärt läsa vad det stod:
Till Agata Hispie.
Du får receptet mot en miljon kronor
i omärkta sedlar. Blanda ej in polisen.
Lämna pengarna i er brevlåda ikväll
klockan 19.30!
Clerasil 4-ever
Krusbärt tog fram sin pistol och rik
tade den m ot Agata.
— Upp med händerna, ni är arreste
rad. ”You have the right to remain
silence, everything you say can be
used against you, bla, bla”
Han satte handklovar på Agata.
Ringde till sin gode vän Kommisarie
Brynolf Åkersork och meddelade att
han hade arresterat en misstänkt för
brytare. En polisbil kom genast och
hämtade dom. Senare arresterades
även Agatas son.
Varför arresterade privatdetektiv
Kmsbärt Jansson Agata Hispig och
hennes son?
Svar: Eftersom det var lördag dagen
innan arresteringen, måste det vara
söndag. Dala-Demokraten kommer
inte på söndagar. H ur kunde hon då
hämta lappen i brevlådan tillsam
mans med DD, och varför ljög hon.
Naturligtvis för att hon aldrig hämtat

utför alla slags transporter

Tel 404 30,404 31

Specialbutiken för H E N N E
KAPPOR • BLU SAR • K JO L A R • BYXOR

AEG * AEG * AEG « AEG

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER
Installationer - Service

HelgeSons EL
Knapptägsv. 8 - 794 00 Orsa
Tel 0250-41611
AEG • AEG • AEG • AEG
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JE A N S • M YSPLAG G • UN DERKLÄD ER M M
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A k tu e lla ...........
TYG ER
sybehör

...............■ .............................................

K valité
vår sp e c ia lité

Vi gratulerar Orsa Skoltidning till de 6 0 åren!
ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

Auq Larsson*
Jäm vägagatan W • 794 00 ORSA • 0250/400 21
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lappen i brevlådan utan hon hade
fått den av sin son, Acnebärt som
behövde pengar till finnmedel. Det
listade Krusbärt ut för lappen var
undertecknad: Clerasil 4-ever. Och
hur kunde Agata veta att det var
osynlig stil om hon inte hade varit
med och gjort den själv? Och hur
skulle hon annars veta hur man fick
texten synlig? Och till sist varför
anställde hon en privatdetektiv? Jo,
för att kunna fixa pengarna snabbt
och riskfritt. Ännu ett fall löst av
Krusbärt Jansson, privatdetektiv
Sofia Karlsson, åk 9b

Trulle trollM
ds,åk1v
ariSm
Det var en gång ett troll. Han var arg.
Det trollet bodde i en grotta. En gång
så gjorde han något hemskt. Han
skrämde en flicka, och flickan blev så
rädd att hon måste till sjukhuset. Då
blev ganska ledsen, så han sa förlåt åt
flickan.
Maria Smids, åk 1

Känsla
förframtiden

På vinternS
gåk3
dvson,JetH
arE
På vintern brukar man åka skridskor
och skidor. På vintern åker vi pulka.
Det är också roligt. På vinter är det
kallt. På vintern kan man åka spark.
På vintern är det också jobbigt för
man måste skotta snö. På vintern är
det fin vit snö som faller ner på
backen. Det är så mysigt. På vintern
brukar man också åka skidor och det
är roligt tycker jag.

Sara Edvardsson, Jaset Hedgårds,åk 3

ecknig:Emma Björklund, åk 4
T
Hinderhopp avjö
rkquist,å1M
lnB

Min sång som jag har hittat på självavM
hdi,åk3b
rynN
Det var en gång en liten man som
skuttade fram på tå.
Då kunde han inte gå fortare ändå.

Jag hoppade hinder med Wilma
idag. Då ramlade jag avi
Wilma är min häst. Hon är ljusbrun
och smal och ibland är hon busig.
Malin Björkquist, åk 1
Vinterdiktn
eltdvA
F
jm
åkso,3chM
riH
a-K
På vintern är det snö och vitt då får vi
skotta snö. En del åker pulka en del
åker skidor och dom andra åker
skridskor. På vintern är det kallt. Det
är mysigt att vara på Mora badhus
när det är kallt.
Anna-Karin Håkansson, åk 3
Mirjam Fjelstad, åk 3

Maryan Nahavandi, åk 3 b

Lilla höna lägg, lägg, lägg,
många vita vackra ägg,
lägg ett guldägg åt mig nu,
säger tuppen å t sin fru

Olga Wennergren, åk 1

När det gäller Herr- och Barnkläder
- gör som många andra - gå till affärerna med

URVAL - KVALITÉ - SERVICE
Vi gratulerar Orsa Skoltidning till de 60 åren!

n& ujUnxLs
BARN 402 19

SDavidsson

HERR 400 05

- Där finns det mesta av det bästa -

VÅRDA 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

g o lv a v d .
MORA, Fridhemsgatan 3
Tel. 0250-136 62

15

ORSA SKOLTIDNING

•TIPS
•TIDNINGAR
•LEKSAKER
•PRESENTER
•FURUSNICKERIER

NYA KL0CKARS
Tel 0250-419 06

S läng S näbben
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på Orsa Skoltidning är inte så
dumt —för dig som bor så till att
du inte kan nås av våra unga för
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som ett brev på posten! Lite dy
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KÅHLÉNS ELEKTRISKA AB

GRÄV KÅHLÉN AB

Moravägen 4 • ORSA
Tel 0250-436 60

Moravägen 4 • ORSA
Tel 0250-410 37
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INSTALLATIONSARBETEN och
ELVÄRME

GRÄVNINGSARBETEN

Upplaga: 1 700 ex

(Traktorgrävare)
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