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Du som någon förmiddag har besökt vårt bibliotek kanske dår har träffat en man
i 60-årsåldem, stödd p å en käpp. Med e m kroppshalvan delvis förlamad har han
vissa problem att ta sig fram mellan bokhyllorna. Men verkar trots sitt handikapp
vara en utåtriktad och gladlynt figur, som gäma vill ha en pratstund med den han
möter.
Berth Nordlund heter mannen. Hårt drabbad av ett oblitt öde är han, det kan
man alltså se. Men man kan också märka att han är en som inte ger upp i första
taget.
Undertecknad, som känt Berth i drygt 3 0 år, tycker att han är väl värd en artikel
i skoltidningen, en artikel som är ett försök till ett vänporträtt i ljusa färger.

Dala Foto i Orsa, Berth Nordlund i butiken 1980. Foto. Åsa Lindkvist.
Hur Tunakarlen blev Orsakarl
Berth såg dagens ljus en septemberdag
1931 i Övre Tjäma, St. Tuna. Efter skol
gången fick han anställning i Bergslaget,
nuvarande STORA, först i bolagets bos
tadsavdelning. Snart hamnade han inom
ett område som han skulle ägna sig åt
i många år framöver, foto. På bolagets
fotoavdelning i Falun fick han till en bör
jan syssla m ed registrering av bilder ur
dess förnämliga dokumentation. D et var
en bra lärotid för Berth. Av sin arbetsle
dare blev han invigd i fotokonstens fines
ser och mysterier, och det stod inte på
förrän han själv fick börja ’ta kort’. Det
gällde att, som brukligt är i alla muséer,
avfotografera föremål för registrering.
I detta fall handlade det om gruvmuséets
föremål.
Men, som man brukar säga, stugan
blev för trång för Berth. Han ville pröva
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på något nytt. Efter ett tiotal år i Bergsla
gets tjänst bar det iväg söderut. Först en
tids ateljejobb som ”mörkrumsslav”
i Nynäshamn. Sedan blev han anställd
i en fotogrossistfirma i Stockholm. Där
tillverkades och såldes fotoutrustning av
olika slag. Berth fick först jobba som
diversearbetare, bl. a. var han fotomodell
för. firmans broschyrer. Men han steg
snart i graderna. Rikt rustad som han var
i talets gåva, blev han snart utsedd till fir
mans resande försäljare landet runt.
Under fritiden låg inte Berth på latsi
dan. Redan därhemma hade han funnit
stort nöje i folkdans, och han var med och
startade Stora Tuna folkdanslag. I huvud
staden fanns det förstås också likasin
nade att dansa med, i synnerhet i Dala
föreningens folkdanslag, där han också
blev aktiv medlem. Han skaffade sig
också en fiol som han började gnida på.

Berth fick tidigt kontakt med folkdansarna från Orsa. När han så under en
affärsresa kom hit passade det så bra att
danslaget tränade i Kyrkbyskolan. Berth
gick dit, och han kände sig välkommen.
Kanske var det då det sa 'klick” inom
bords. Det var mycket som drog: den
vackra naturen, den rika kulturen, män
niskorna och, inte minst, en rar Orsakulla
vid namn Margareta. Berth flyttade hit.
Tunakarlen blev Orsakarl. 1961 stod
bröllopet.
Dala Foto
Berth fortsatte sin resande tillvaro en tid
efter bosättningen i Orsa. Men det stod
inte på förrän Tegmans Foto på Järnvägs
gatan fick en konkurrent längre norrut på
samma gata. Där öppnade nämligen
Berth en fotoateljé som han kallade DalaFoto. Där sysslade han med allt som hör
branschen till: ateljéfotografering, fram
kallning, kopiering och försäljning, kort
sagt sådant som han hade tidigare erfa
renhet av.
Snart kom han på att det fanns många
förnämliga motiv även utom ateljén.
Resultatet blev massor av bilder, särskilt
många med kulturell anknytning: hem
bygdsgården, Orsabor i sockendräkt,
dansare och spelmän. Tusental av dessa
bilder kom att spridas vida omkring.
Berth ansåg nämligen att vykorten var
utmärkta hjälpmedel för att marknads
föra en ort, så han bildade ett vykortsförlag.
Bland de många, fina bilderna från
Berths kamera förtjänar särskilt en att
nämnas. D et är den stora tavlan som
finns att betrakta i Slöjdstugan på hem
bygdsgården. Den skildrar en midsom
marfest på 60-talet, en färgsprakande
och livfull bild med virvlande dans kring
majstången, en sommarfest när den är
som bäst!
'Mitt hjärta klappar
för det kulturella!"
Så säger Berth om sina känslor för sin nya
hembygd. Dessa känslor kom att prägla
hans aktivitet i fortsättningen. Han blev
ledamot i kulturnämnden som represen-
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BerLh Nordlund spelar för UUa-Britts Nilsson och Ors Gunnar Andersson vid ett besök i Klövsjö 1968. Foto: Anders Fugelstad.
tant för centern. Som ordförande i stiftel
sen Skeer var han med om att påbörja
upprustningen av den smått förfallna
folkparken. Sångintresserad var han
också och gjorde sin stämma hörd bland
tenorerna i kyrkokören.
Flitigast verkade dock Berth inom
hembygdsföreningens domäner. Trots
sitt syddalska ursprung lärde han sig att
hantera våra krångliga låtar i spelmansla
get och han deltog naturligtvis också
i danslagets många övningar och fram
trädanden.
Det som intresserade honom m est var
ändå Orsamålet som han lärde sig på re
kordtid. Man kan undra över hur det kan
komma sig. Så här berättar han själv:
— Jo, jag blev genast intresserad av
Orsamålet. D et är så exotiskt och fasci
nerande. Jag är ju allmänt språkintresse
rad och känner mig dessutom musika
lisk. Jag tror att musikalitet och språkför
måga hör ihop, vilket gjorde att jag snart
lärde mig en hel del. Men man får inte
vara rädd för att prata mål fastän man är
nybörjare: O m man säger fel blir man ju
rättad, och då lär man sig. Alltså pratade
jag Orsamål så gott jag kunde med folk,
och jag snappade upp ord och uttryck.
Javisst, så gjorde Berth. Det hände
ofta att kunder i hans affär, kanske turis

ter, blev bemötta med det för dem obe
kanta tungomålet. En och annan blev väl
smått konfunderad, men de flesta tyckte
att det var roligt.
För vårt sockenmål har Berth gjort
betydelsefulla insatser. Som många
andra har han insett att målet är på väg
att bli utslätat, för att så småningom kan
ske helt försvinna. Rädda vad som räddas
kan, menade han och gick med i Ossmolslaget (Orsamålslaget). Med hjälp av Erik
Borgert och kulturnämnden skaffade
han en bra rullbandspelare. Så for han ut
i våra byar med den i bagaget, fick folk att
berätta på Orsamål. På så vis kunde han
dokumentera dels själva målet, dels hur
människorna levde och arbetade förr
i världen. Ett sextiotal personer hann
Berth spela in på detta sätt. De flesta av
dem är nu avlidna. Inspelningarna tog
mycket tid i anspråk, men Berth tycker
att det har varit en intressant och väl
använd tid. Banden, ett sextiotal, har han
lämnat till LMA, Landsmålsarkivet,
i Uppsala, där man var mycket impone
rad av hans arbete. LMA-folket har gjort
studiebesök hos Berth, och han har varit
deras ciceron när de var i Näckådalen för
att studera Finnmarkens avvikande dia
lekt. Allt material som Berth levererat till
arkivet lär inte få ligga oanvänt. Det utgör

ett värdefullt grundmaterial för framtida
forskningar.
Berth har angående Orsamålet skrivit
välformulerade artiklar i vår lokalpress
och medverkat i radioprogram.
Berth tycker det är viktigt att Orsamålstalandet får en bättre status. Bland
många Orsabor har det ju inte ansetts fint
att prata mål, men visst är väl målet en
del av vår speciella kultur. Det handlar
till syvende och sist om att värdera kultu
ren i Orsa. Så säger Tunalkarlen som blev
Orsakarl.
En riktig firiskus
Av ovanstående torde vär framgå att
Berth Nordlund varit en mycket aktiv
person. Men det räcker inte med det.
Han har också varit något av en sundhetsapostel i vår bygd. En sund själ ska
vara i en sund kropp, det har varit hans
valspråk. Tidigt insåg han t ex rökning
ens vådor, kostsamt för för individ och
samhälle. Berth ville göra en insats i kam
pen mot rökningen. 1 början av 70-talet
var han med och grundade VISIR (Vi
Som Inte Röker), avdelningen för Ovansiljan. Han kom att arbeta mycket
i denna förening med hundratalet m ed
lemmar. Också när det gäller kosten var
han en renlevnadsman. H an menade att
den vegetariska maten var bäst för hälsan
3
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och goda humör finns
också kvar.
Berth har sålt sin foto
affär och lever nu som
sjukpensionär. Tack och
adjö blev det till det
mesta som han tidigare så
intensivt ägnat sig åt.

Berth bland vännerna i Ossmolslag i början av 70-talet. pr.v. Åke Bäckman, Ernst Grandell, okänd gäst, Kerstin Masser, BengtarAnna Lindbeck, Greta Jakobsson, Berth,
Anna Grindal, KlockarAnna Persson, Anna Björkkvist. Foto: Bildarkivet.
och anpassade sin matsedel efter detta.
'Aldrig har jag m ått så bra som under den
tiden’, säger han.
Naturligtvis var han också mån om
den fysiska spänsten. Långa och snabba
promenader i naturen om sommaren
och skidturer om vintern hörde till ruti
nerna. Kort sagt: Berth var en riktig friskus.
Men en dag inträffade något som på
ett ögonblick ändrade hans tillvaro.
ödet slår till
Så ,här berättar Berth:
— Jag kommer förvånansvärt väl ihåg
det som hände. Det var den 23 oktober
1983 som var min ödesdag. Tillsammans
med vår labradorhund Tass gjorde jag en
motionstur i den fina terrängen norr om
gamla sopstationen. När jag ömsom gått,
ömsom sprungit en bra bit fick jag plöts
ligt en blixtrande huvudvärk. ”Nu dör
jag”, var min första tanke. Det var faktiskt
inte långt ifrån att jag fått rätt. Senare fick
jag veta att ett blodkärl brustit med en
stor hjärnblödning som följd. Det blev
förståss tvärstopp. Jag letade efter en
stubbe att vila på, men icke! Jag fick lägga
mig ned på bara marken. Efter en stund
var medvetandet borta.
Därhemma började Tull, som jag kal
lar min hustrn Margareta, att undra var
för jag inte kom hem. Hon anade oråd
och bad polisen om hjälp. Snabbt var
man vid min bil och sökandet med spåhund satte igång. Det var en lätt sak för
polishunden att spåra. Vittringen efter
Tass var ju tydlig. Efter nio kilometer fann
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de mig. Tass satt troget vi husses sida.
Ambulansen tog sig ända fram, och det
bar iväg till Mora för vidare befordran till
Uppsala Akademiska.
Jag vaknade till under resan, minns att
vi i trakten av Heby passerade en olycks
plats där en peronbil kört rakt in i en
långtradare. På akademiska blev jag
omhändertagen — och genast opererad.
Om det minns jag förstås ingenting. Men
efteråt, när jag vaknade upp ur narkosen,
kommer jag ihåg att någon frågade vad
jag hette. Man skulle kolla min grad av
medvetande. Jodå, jag kunde säga både
namn och personnummer. Kände mig
faktiskt mallig över detta. Jag fungerade
ju. Så kom frågan: ”Vem är det som står
vid sängens fotända?”Då kom Orsamålet
fram: ”Int' ä kelindji moj?” Som tur var
fanns ju Tull där och kunde förklara för
undrande personal vad min rotvälska
betydde: ”Är det inte min fru?’
Så långt Berths egna ord. Operationen
gick bra, men nu väntade en jobbig tid för
Berth. Han var ju förlamad i vänster sida
och här skulle tränas och tränas. Nu fick
Berth mobilisera upp all sin energi och
envishet på sjukgymnastik.
Vid det här laget har sjukgymnasterna
och Berth själv gjort vad som går att göra
i bättringsväg, och Berth får lov att accep
tera sin situation. Han har svårt med ork
och rörlighet och är beroende av en hjäl
pande hand vaije dag. Själv är han
tacksam för att ha en förstående hustru
och goda 'hemsamariter’ och att han har
fått behålla talandets konst. Hans humor

Berth ger inte upp
Av doktor Davidsson på
Mora lasarett fich Berth
rådet att inte ge upp utan
att fortsätta arbeta med
det han kan. Varför inte
fullfölja arbetet med
inspelningarna? Sagt och
gjort. Här får du äntligen
veta vad Berth har för sig
på biblioteket vaje arbets
dag. Jo, han har sitt tillhåll
i det lilla släktforskarrummet
i källarvåningen. Där sit
ter han nu och lyssnar på
sina gamla inspelningar, nu överförda på
kassettband, och han skriver ner vad som
sägs ord för ord. Därmed iullbordar han
sitt jobb för LMA. Det är ett omfattande
arbete som tar tid. D et handlar ju om
många och långa inspelningar.
Fort går det inte, även om skrivhanden, den högra, fungerar bra. Berth tar
igen sig på soffan då och då eller tar sig en
promenad mellan bokhyllorna i bibliote
ket. Han vill, som nämndes i början
gärna få en pratstund med någon. Strängt
taget gör det ingenting om det går lite
långsamt för Berth. T id , det har jag gott
om,” säger han och skrattar gott.
Berth Nordlunds arbete för kulturen
i Orsa har sin rot i kärlek till den bygd där
han bor. Någon ekonomisk vinning
handlar det inte om, men väl idealitet.
Han är inte ensam om detta som tu r är.
Många arbetar på samma grunder inom
olika organisationer. Men inte är det så
många som efter en svår sjukdom med
handikapp som följd, vill eller orkar fort
sätta utan att ge upp.
Det kändes gott, när jag för några år
sedan hade förmånen att till Berth få
överlämna
hembygdsföreningens
hedersdiplom. Det har följande text:
T ill Berth Nordlund med tack för flerå
rig värdefall insats i hembygdsarbetet.”
Pelle Jakobsson
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Det blåste liv i verksamhetena
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En hårtork, s k fön, blåste liv i frisersalongen i Vöhma. Salong Blåsenborg
skickade med en hårbiås, kammar och
borstar till en damfrisörska i vänörten
Vöhma, Estland. Med i bagaget fanns
också en stor mängd hårvårdspreparat
såsom shampo, balsam och spray från
L’Etage.
Väl framme i vänorten frågade vi
värdinnan om det fanns någon damnfrisör i staden. Jovisst, fen salong m ed två
verksamma frisörskor. 1 all hast en efter
middag efter klädutdelningen blev det
så tillfälle till besöket. M itt emot kom
munalhuset låg det lilla envåningshuset.
Vi hade passerat byggnaden varje dag
utan att veta att salongen låg där.

Tony Forsén hos damfrisörskoma
i Vöhma.
In i en ny värld kom vi, eller snarare
antik. En mjuk värme strömmade m ot
oss irån kakelugnen i hallen. Trätiljorna
i golvet knarrade lätt och därinne i rum 
met innanför kom damfrisörskoma emot
oss i blommiga rockar. Inredningen var
mycket, mycket enkel m ed stolar som
säkert hade 40-50 år bakom sig. Två sto
lar med bord och speglar var allt. På bor
den fanns kammar och saxar. Ett draperi
till ett bakomliggande rum. Vad fanns
där? Närmast e tt bord m ed en emaljerad
bunke med papiljotter modell 50-tal.
Så till gåvorna. De båda damfrisörskoma
visade stor glädje och överraskning för
gåvorna. En hårtork fanns inte i hela sta
den! Kanske var det den tillsammans
med hårvårdspreparaten som skulle
”rädda’ utkomsten åt frissorna för en tid
framåt. Salongen hade vare sig shampo

Brandbilen från Orsa är nu överlämnad
till Vöhma brandförsvar.
eller andra hårvårdspreparat.
Vatten fanns i en pum p ute på
gården. Salongen saknade
också avlopp.
Salongen hade ingen
kund, varför vi föreslog, att
den rikligt hårbeprydde
brandmannen Tony Forsén
skulle ställa kalufsen till för
fogande. Glatt slog han sig
ned. Raskt kom frissan fram
med ett vitt lakan, som hon
virade runt halsen på Tony.
Nu kom Saxen fram och hår
tofsarna rykte. Under glada
tillrop och med kamerorna
blixtrande fick Tony frisyren
putsad.
Företagare och hantver
kare kan göra stora insatser
för kollegorna i Estland!
Kerstin Clasén-Franzon
Foto: Per Pettersson.

En skolflicka i Vöhma med sin mamma.
Utrustningen, redan i Orsa packade kläder
och skor, lämnas i hemmet.

Tackbrev från Estland
Den 2 mars 1992
Kära vänner från Orsa!
Tack för vänliga ord och goda hälsningar.
Vårt möte var naturligtvis lärorikt
både för Er och oss. Ni fick lära Er litet om
vårt folk och hur vi lever. Ni såg vårt var
dagsliv. Vi blev också en god erfarenhet
rikare.
Många människor här är tacksamma
mot Er. De fick mycken hjälp till deras
familjer, med kläder både för barn och
vuxna. Det var bra att Ni var här.

Nu när allt har passerat och det gått en
tid kan vi i lugn och ro tänka tillbaka på
det och hoppas på en framtid.
Vi hoppas att vi kan träffas igen.
Våra varma hälsningar till Er alla.
För Vöhmas kommun och ledning
Heino Tiidla och Maaja Vaaks
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O M PROJEKTET SKOLA-ODLING:

"Det är
jättekul
att odla
- speciellt
att sätta
potatis
efter häst!"
Projektet Skola-Odling har nu varit
igång i två år, och det har hänt mycket
ute vid Eva Gustavssons gård i Hansjö,
i Kyrkbyskolans klassrum och Brantud
dens dagis. Om detta kan man läsa
i en spännande redovisning, utarbetad
av odlaren Eva Gustavsson, kommu
nens miljöpristagare, och Hans-Erik
Laggar, tillsynslärate i Kyrkbyskolan.
För skoltidningens läsare presenterar
vi här utdrag ur redovisningen. Vi bör
väl nämna, att odlingen i och med detta
inte alls är avslutad. Man har beslutat
att gå vidare. Förhoppningsvis sprider
sig projektet också till andra skolor.
Skola — odlingspiojekt
i Orsa kommun 1990 - 1991
En beskrivning av hur en idé, skapad av
Eva Gustavsson och Eva Janstad, för
verkligades i samarbete med Brantud
dens dagis samt med klasser från Kyrk
byns skolas låg och mellanstadium.
Målbeskrivning
Odlingsprojektets plan var att låta bar
nen uppleva "från frö till m at’, där det
skulle tillvaratagas en större skörd.
Samtidigt skulle alla tillfällen tas till
vara att se och lära om de växter, insekter,
fåglar m m som upptäcktes i odlings
landskapet. Samspelet i naturen skulle
belysas.
Färger, ljud, dofter och växlingarna
däremellan skulle uppmärksammas. Ar
betet och vistelsen i odlingen skulle kny
6

Sexorna binder kärvar å t fåglarna.

tas an till läroämnen och miljöundervis
ningen.
Ett mål var också, att efter första prov
året skulle verksamheten fortsätta i utkad form. Erfarenheterna skulle doku
menteras. "Bakgrunden till vår idé och
målbeskrivning är, att som barn och i sin
uppväxt måste man få deltaga i viktiga
arbeten, få veta att man som individ
behövs. Det blir lättare att tillgodogöra
sig teorin, om den kan sammankopplas
med praktisk verklighet.
En stressfaktor för många ungdomar
är dagens miljösituation, det handlar om
deras framtid. I det praktiska arbetet kan
barnen se hur naturen fungerar, både när
det gäller t ex insekternas levnadscyklar,
och vad vi själva kan skapa och ta tillvara.
Vi tror att detta kan motverka vilsenhe
ten och meningslösheten bland ungdom

e n '

Eva Gustavsson och Eva Janstad

Våren 1990
Projektet startade i mitten av februari
1990 med att eleverna i klass 4 B, mel
lanstadieklassen, sådde puijolöksfrön
i klassrummet. Sålådorna placerades i
klassrumsfönstren. För att öka ljusmäng
den till plantorna behövdes solfångarskärmar. Med starkt engagemang kon
struerade eleverna olika prototyper till
solfångare med hjälp av kartong, alumi
niumfolie och snören. Några veckor
senare såddes tagetes, tomat, vitkål samt
eternellen harsvans.

Omskolning av plantorna skedde
i klassrummet.
I slutet av maj var det dags för första
besöket ute i Hansjö, till Eva Gustavs
sons ägor. Morot såddes med hjälp av en
handsåmaskin. Diverse andra frön såd
des för hand. Dessutom sattes sättlök.
Eleverna var väldigt ivriga och glada.
Det gällde att ha sysslor åt dem hela
tiden, att styra deras entusiasm.
Några dagar senare var det dags för
potatissättning. Och det gjordes med
hjälp av häst. Leif Grindal med ardennern Röden körde upp fåror, i vilka ele
verna satte potatisarna. Sedan harvades
potatislandet igen med hästen som dragare. Vädret var kyligt, och en del elever
frös, men då hästen gjorde en paus, var
det skönt att värma sig m ot den.
Vid det tredje och sista besöket innan
sommarlovet, satte eleverna ut de plan
tor som de dragit upp i klassrummet,
purjolök, kål, tagetes och harsvans.
Den här vackra vårdagen gjordes en
naturvandring ner till Oreälven. Vattnets
erosion, olika träd och den giftiga busken
tibast studerades. Väl tillbaka uppe på
odlingar fick eleverna bekanta sig m ed
mindre strandpipare. Maskrosorna
blommade och sommarlovet väntade.
Klasserna 2a och 2b från lågstadiet
besökte odlingen en gång under våren.
De satte ut purjolöks- och kålplantor.
Barnen tyckte det var roligt, det blev
många plantor utsatta, när alla arbetade.
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Insekter studerades, och någon blev väl
digt skärrad över myrstacken, som fanns
i närheten.
Två stycken 6-årsgrupper var också
med och satte ut plantor. Det gick i flyg
ande fart. 6-åringarnas energi och rörel
sebehov passar fint ihop med utearbetet
på åkern.
Hösten 1990
Till hösten var det dags att åter besöka
odlingarna. Mellanstadieklassen, som nu
hette 5b, fick lukta, känna och framför
allt smaka på alla de grönsaker, som vuxit
och mognat under sommaren. Eleverna
provsmakade med stor nyfikenhet. Klas
sen fick också prova de olika ogräshackorna och även den tunga hjulhacken
i jordgubbslandet. De fick också upp
skatta och sedan räkna antalet plantor
i landet.
Lågstadieklasserna, nu 3:or, kom u t
till odlingarna och provsmakade. De fick
hjälpa till m ed att väga upp grönsaker,
som skulle levereras, samt att putsa lök.
D et var en svår uppgift, att putsa löken
riktigt snygg, så att den såg aptitlig u t
i butikshyllan.
Sjuåringarna, som nu börjat i första
klass, kom på besök en gång under hös
ten. De provsmakade medan regnet föll.
De arbetade också med lök, som skulle
torkas. Det var skönt att sitta i ladan
under fikarasten. Eleverna i klass lb
målade sina intryck efter besöket i falt.

Det var endast en elev som målade regn
droppar. Alla andra målade grönsaker,
blommor, m m, trots att det regnade
kraftigt när de var på besök i Hansjö.
Så var det dags att ta upp potatisen.
Med hästen plöjdes den upp, en fåra
i taget. Men mellanstadieklassen behöv
de också använda potatisgrävor för att få
upp knölarna ur myllan. Potatisen plock
ades i hinkar, säckades och lyftes med
förenade krafter upp i en vagn.
En vacker höstdag fick klass 5b vara
med om att skära havre. Några vuxna
slog med lie, men eleverna fick också
prova på att hålla i en lieorv. Det var svårt
att binda kärvar, det krävs både tålamod
och kraft i nyporna. Kärvarna ställdes på
åkern.
Nu var det dags för treorna tt skörda
grönsaker. De fick också vara med och
beräkna hur stor den totala skörden
skulle bli. De räknade också u t inkoms
ten av skörden, funderade på vilka utgif
ter som skulle dras ifrån, och konstate
rade om det blev något över.
I oktober inbjöds skolledning, skol
styrelse, lärare, representanter från hus
hållningssällskapet och kommunekologen till en träff vid odlingarna i Hansj ö. De
blev informerade om vad som gjorts och
om önskad fortsättning. Klass 5b deltog
vid träffen och framförde bl a en egen
sång om odlingen. I ladan visades också
en film om klassens odlingsarbete.
Strax innan julskyltningen tog klass
5b ett lass havrekärvar ner till Kyrkbyns
skola. Där snyggades kärvarna till och
sedan såldes de på julskyltningen i ett
stånd, ordnat av klassen. För pengarna
köpte klassen regnskog, vilket klassen
under stolt allvar beslutat på ett klassråd.
Under en lektion i klass 5b visade Eva
Gustavsson diabilder från odlingen. Stu
dierektor Ulla Skeppstedt deltog vid vis
ningen.
Eva Gustavsson och Eva Janstad
gjorde en utställning där det gångna året
visades i ord och bild. Bildskärmarna
visades sedan på Brantuddens dagis och
på Kyrkbyns låg- och mellanstadium.
Och året var slut, fortsättningen var
osäker.
Våren 1991
År 1991 inträdde med ett hopp om en
fortsättning av odlingsprojektet. Till slut
beslutades att söka nya medel till projek
tet. Skolan fick ett bidrag från gruppen
Orsa för Framtid. Tre stycken klasser från
mellanstadiet skulle odla grönsaker till
Kyrkbyns skolas matbespisning. Skolan
skulle alltså stå för kostnaderna och
sedan få grönsaker till köket. Beträffande

lågstadiet så ville fyra klasser komma
med i projektet.
Och så började detta år som det första,
med plantuppdragning i klassrummen.
Lågstadieklasserna fick sätta ett flertal
sorter. Eva Gustavsson besökte sedan
klasserna och hjälpte till att instruera ele
verna vid omskolningen av plantorna.
Klasserna indelades i små grnpper, och
arbetet fungerade mycket bra. Eleverna
på mellanstadiet fick så sådana sorter
som skulle planteras u t i skolans odling.
Det fick bli purjolök, vitkål och tagetes.
Omskolningen av plantorna skötte de
själva.
För mellanstadieklasserna började
uteverksamheten med potatissättning.
Under dagen cyklade klasserna med
någon timmes mellanrum ut till odling
arna och satte sin potatismängd som var
50 kg. Arbetet flöt väldigt fint, både för
häst, körkarl och elever. Vädret var kyligt
och blåsigt och flera elever var ej klädda
i lämpliga kläder.
Vid nästa besök för de tre mellansta
dieklasserna såddes frö med handsåningsmaskinen, plantor sattes ut och
samtidigt fick eleverna frågor kring det
de just sysslade med. En uppgift var att
tänka ut vilka olika saker som vi använ
der i odlingen, och vilka av dessa som åter
kan bli jord. Och svaren från eleverna
visade att de vet om det naturliga krets
loppet.
Klass 5b målade utomhus med vat
tenfärger. De fick först titta på hur jord
ser ut och sedan diskutera småkryp och
maskar innan de fick börja måla.
Övningen uppskattades och eleverna
provade till och med att måla med jord.
Klass lb fick också måla ute med
samma tema, jord och vad som finns
i den. Barnen tyckte att det var roligt och
att det blev fint.
Ute i fält var klasserna alltid delade
i grupper vid sådd och plantsättning. En
elev frågade läraren om det var tillåtet att
gå barfota, handledaren gjorde nämligen
det. Svaret var givetvis jakande. Skjut
sade av föräldrar kom lågstadiet u t till
odlingen och satte kålplantor, purjolök,
rotselleri och sallad. En del av föräldrarna
kunde ”inte låta bli’ att hjälpa till.
Hösten 1991
Höstterminen ute vid odlingen startade
med ett besök per klass, som fylldes med
smakprover, dofter, former och färger.
Påtagligt är att eleverna lättare vågar
provsmaka ute på åkern än i matbespis
ningen. Mellanstadieklasserna fick be
räkna och uppskatta skörden av skolans
rotsaker:
7
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Morötter
1. Gräv upp 1 mavmorotsraden.
2. Väg skörden.
3. Hur lång är hela raden ?
4. Beräkna hur stor skörden blir per rad.
5. Hur många rader tillhör skolan ?
6. Hur många kilogram morötter bör det bli
totalt?
Alla klasserna deltog i lökupptagningen.
Många elever uttryckte sin avsky över de
slemmiga lökstjälkama.
Så var det dags för årets potatisupp
tagning. Mellanstadieklasserna kom till
potatislandet i olika omgångar. Leif med
hästen körde upp en fåra i taget, eleverna
grävde och plockade. Klass 6b hade delat
upp fåran så att två stycken ansvarade för
ett visst antal meter, att dessa blev plock
ade. Det var en bra idé. Säckar lastades på
vagnen och kördes till vågen. Det blev en
stor skörd av 150 kg sättpotatis. När vägningarna summerades blev resultatet
1 600 kg totalt.
Skörden av havrekärvar gjordes
under en dag. Mellanstadieleverna kom
till havreåkern i olika omgångar. Det blev
mycket jobbigt att slå m ed lie för de
vuxna trots att de behärskade konsten.
Eleverna fick prova under uppsikt. A tt
binda kärvar är svårt. Det behövs mycket
hjälp och instruktion.
Lågstadiets tvåor fick skörda vitkål,

purjolök och blasta av palsternacka och
kålrot.
Treorna fick blasta av kålrot. De
målade också ute med vattenfärger.
Grönsakerna och de underbara höstfär
gerna inspirerade dem till fina målningar.
Mellanstadiets skörd av morot, kålrot
och vitkål blev intensiv. Varje klass dela
des i tre grupper. Några skördade kålrot,
några vitkål och de flesta skördade
morötter. Hanteringen av m orötter var
svårast. För att få loss rötterna behövdes
grep, och det var lätt att skada moröt
terna med redskapet. Det var också vik
tigt att skära av blasten på rätt ställe. Ele
verna fick instruktioner, men hade svårt
att uppfatta rätt, att komma ihåg och att
känna riktigt ansvar, delvis beroende på
att gruppen var för stor och att handleda
ren ej hann med alla eleverna.
Sorteringen av morotsskörden blev
följaktligen inte bra, men morötterna
sändes till skolan och köket tolererade
att det fanns avbrutna och skadade
m orötter i säckarna. Men sorteringen
hade inte blivit godkänd om morötterna
skulle ha sålts till kunder. De mindre
grupperna som skördade kålrötter och
vitkål fungerade mycket bra. Den rikliga
rotsakskörden medförde att mellansta
dieklassen 6a inbjöds för att hjälpa till
med skörden. För många barn blev det en
stark lyckoupplevelse att få åka med på
den fullastade vagnen efter traktorn.
Strax före jullovet tog de tre mellan
stadieklasserna hand om kärvarna. På
skolgården, under regnskyddet, bands
kärvarna om, snyggades till och försågs
med ett rött band. Två klasser fick kär
var, där var och en fick sin egen kärve att
ta med hem, medan en klass även detta år
sålde kärvar för att kunna köpa regnskog.
Fortsättning i nästa nummer
Fredag 6/3 sådde vi purjolök. Alla barn
fick varsin kruka som vi fyllde med jord. Vi
plattade till jorden och gjorde fyra hål.

Patientens krav måste hela tiden
hålla sig inom ramarna
för de tillgängliga resurserna.

Orsa Lökarpraktik
fin n s p ä
KRISTALLEN
i S k a ttu n g b y n .
M in s p e c ia lit e t ä r b a rn o c h u n g d o m s m e d ic in .

Tel 0250-512 67
T idsbeställning v a rd 9-10

m atsbr attber g
Leg. lä ka re
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Orsakyro
ö
har firat sin 75-åriga till
varo med en veckolång
vistelse i Rom - "den
eviga staden". Som resele
dare fungerade Inga-Britt
och Nisse Klockar, i Rom
assisterade av dottern
Anna-Karin som bor där
sedan sju år. Körledare
var Ronney Magnusson.
M ycket vore a tt berätta
om allt fantastiskt som
upplevdes med framträd
anden, vandringar bland
välkända historiska min
nen, turer i sköna omgiv
ningar i en trakt d it våren
gjort sitt intåg med grön
ska, fågelsång och glada
italienare. Men vi får nöja
oss med a tt i presslägg
ningen konstatera a tt
höjdpunkten ändå var del
tagandet i påvens audiens.
Petersplatsen var till
trängsel fylld med entusi
astiska katoliker från hela
världen. A v någon anled
ning blev vår lilla kör
anvisade platsen helt nära
Johannes Paulus. Vi fick
sjunga ett p a r sånger
i väntan p å påvens
ankomst. Säkert ar det
första gången "Vintern
rasat utför våra fjällar"
ljudit i Petersplatsens hög
talare.
H är är några bilder
från det för oss sällsamma
evenemanget.
Foto: Arturo Mari,
Citta del Vaticano

ecknig:Liza Åkerman, åk 1
T

V V S -p ro d u k te r
o c h e n e r g ib e s p a r in g a r
Kontakta oss!

Nilssons Rör AB, Orsa
Kontor och lager: Bergvägen 365
Telefon 400 35, 423 17

N u kommer han

Påvlig handpåläggning
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En del av folkhavet p å Petersplatsen. Foto. Nisse Klockar.

ier han. Foto: Nisse Klockar.

dpåläggning.

Solen strålade när påven poserade tillsammans med vår kyrkokör efter audiensen
framför Peterskyrkan i Rom.
9
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Hur ska d e t bli!a
vPelJakobsn
Ja, hur ska det bli med Orsa Skoltidning?
Det undrar undertecknad redaktör. Om
ett år går jag i pension, och efter detta är
jag inte beredd att fortsätta m ed redaktörskapet. Jag anser nämligen att den
som har hand om en skoltidning nödvän
digtvis ska vara aktiv inom skolan. Allt
hänger nu på om det går att få tag på en
lämplig efterträdare på redaktörsposten,
vilket inte synes så lätt. Går inte det, ja då
ser det inte bättre u t än att vår gamla tid
ning också blir pensionäri På tiden, kan
man tycka, 62 år är ju en avsevärd ålder
för en publikation av det här slaget. Men
nog känns det vemodigt också.
Finns det någon bland våra läsare som
är intresserad av att ”ta över” redaktörskapet, så är det bara att höra av sig. Syss
lan är rolig och intressant, det ekonomi
ska utbytet symboliskt. Skolan och hem
bygden bör du ha i åtanke om du vill leva
upp till tidningens målsättning alltsedan
starten. ”Tidningens ändamål är att
främja skolan och dess arbete" — och —
”Den vill utvidga och befästa känne
domen om hembygden’.
Pelle Jakobsson

Bergetskolan, åk 6. Bakre raden fr v: Ronnie Rågstad, Linda Carlsson, Therese Carlsson,
Helena Eriksson, Fredrik Melin, Linda Hellberg, Lena Andersson, Jonas Sömmar, Maria
Lindström, Björn Bergman. Andra raden fr v: Niklas Dehlén, Linda Jacobsson, Hanna
Häggström., Agneta Lind, Johan Nordin, Veronica Olpers, Helena Grew, Christina
Andersson, Daniel Barreiro, Monika Andersson. Första raden fr v: Karin Wahlström,
Katarina Tysk, Andreas Stembro, Erika Holm, Joakim Conradsson, Eva Johansson och
Maria Svahn. Lärare: Monika Anderson. Foto: Kungsfoto.

•lonsered
P R O

L IN E

Skogsutrusta hos

LILJEBERGS
Blickusvägen 15 • ORSA
Tel 0250-406 78

S äkrast kl 16-18.

Villa- och
husägare

Digerberget 6. Övre raden fr v: Emma Westergaard, TorbjömNääs, Johanna Andersson,
Maria Krång Per-Axel Westerhagen, Ann-Charlotte Wik, Linda Holmström, Anna-Lena
Martinsson. Mellanraden fr v: Jimmy Bruce, Nanna Berlekom, Fredrik Berglund, Ben
jamin Asp, Jerk Andersson, Gunilla Wik, Sara Lindevik. Nedre raden fr v: Tomas Hans
son, Theres Ribby, Johan Dahlberg Victoria Wohlmer, Per Byström, Lina Olsson.
Lärare: Ulf Malmsten. Foto: Kungsfoto.

Badrum, golv och parkett
Plast, kork och linoleum,
läggning och slipning.
H e ltä c k a n d e : Forshaga,
Tarkett. Även anpassade.

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

10

Alla vill ha en plats i solen och vi har två solar.
Vi har också fina examenskläder.
Vi önskar alla en glad sommarJ

carOnne

C a rin a & Y w o n n e ■ K y rk o g a ta n • ORSA • Tel 0250-401 91 • OBS! L u n c h ö p p e t. OBS!

ORSA SKOLTIDNING

I Orsa kyrkaavT
pän,åk3
hersS
Våran klass var på studiebesök i Orsa
kyrka. Vi fick gå in i sakristian också. På
golvet i sakristian finns det borrmärken.
Han som visade oss runt heter Ole
Dahl. Vi gick och kollade altartavlan.
Den var jättevacker tycker jag.
Vi fick också gå upp i tornet. Jag gick
längst upp. Vilken utsikt! Men det var
spännande. D et värsta var att gå upp.
Men jag lyckades!
I sakristian fanns det prästkläder. I ett
kassaskåp fanns det kyrksilver. I lådor låg

det fina mantlar. Många var sydda med
guld och silvertråd.
Det fanns en träbit också, som hade
varit det gamla kyrktaket. Det fanns en
karbas. D et är en sorts piska. På väggen
hängde ett armborst, som är en sorts pil
båge.
Jag tycker att det var roligt att vara
i kyrkan.
T
heres Spännar, åk 3

Det var en gångE
use,åk1av
linK
en lila nalle, som hade en ryggsäck, som
var ledsen för att han inte hade några
kompisar.
Men en dag fick han en kompis som
hette Pajas. Nu hör nallen och Pajas att
barnprogrammet börjar. De går in och
sätter sig.
— Nu går vi ut och leker, säger Pajas.
— Ja, det gör vi.
De hämtade kvistar och pinnar och
byggde en koja, Den blev så fin, så fin.
Elin Kusen, åk 1

OK Orsa

Begravningsbyrån
I O t S c lii, Lars-Olov Uleander, får
ny adress och profil

Livs, tillbehör,
biltvättmaskin,
GDS-hallar,
uthyrning av
släpvagnar
och video,
bilverkstad.
Te l 4 0 2 8 0 , 417 9 4

Besöksadress, kontor och lager finns nu i
Gula huset vid Stackm ora Trädgård.
A llt under sam m a tak.
j5 °Ris&>

Ni kan nå oss på tel 0250-430 95,4 04 66 eller 010-

•Pv)^

% Hgj 5

553180-

Begravningsbyrån i Orsa, Larsniovuieander
Stackm ora 5524,794 93 ORSA.

A

r

Dam- & Herrsalong

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

URVAL - KVALITÉ - SERVICE

Salong

föläsenborg
Prinsvägen 1

Orsa

Tel 423 68

OBS! NY ADRESS: KYRKOGATAN 4. OBS!

ft&ujUnxls
BARN 4 0 2 19

S D a vid sso n

HERR 4 0 0 05

- D ä r fin ns d e t m e sta a v d e t b ä s ta -

Välkomna till

OrsuTobah
Kyrkogatan 8 • ORSA
Tel 419 19

- TO BAK • LOTTER • GODIS TlPS-inläm ning till kl 17.00 torsdagar.

Använd
privatgiro
även du.
Ett kostnads
fritt sätt
att betala dina
räkningar
i din bank
Föreningsbanken JK

0250-430 50
n
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När Pelle spelade för oss i 3AP
én,åk3v
am
etrH
— Hej på er, säger Pelle!
—Hej, säger vi!
—N u ska ni få höra på några gamla instument. Nu ska vi se. — här har vi något.
Vad kan det vara?
— D et är ett kohorn, säger Daniel.
— Ni ska få höra hur ett kohom låter. Så
spelar Pelle.
—Vi ska se vad det här kan vara. D et vet
nog ingen.
— En slags lergök, säger Lars.
—Ja, det är en sorts lergök. D et är en ockarina. Så här låter den.
Sedan tog Pelle upp en flöjt, en näver
lur och andra instrument ur sin våmhuskunt.
Pelle har spelat fiol sedan han var 12 år.
Peter Hamrén, åk 3
NIKO APAarkusL
jngbe,å1M
v
Det var en gång en liten apa som hette
Niko. Niko Apa vaknade tidigt på mor
gonen. Först gick han och åt två bananer,
sen svingade han sig ner på grenen under
boet och sen svingade han sig ner på mar
ken. Sen gick han ner till stranden. Där
mötte han Fru Sköldpadda.
— God morgon, sa Niko Apa.
— God morgon, sa Fru Sköldpaddaa.
Jag ligger och ruvar på mina ägg, men har
du lust att prata, så är du välkommen.
Men det ville förstås inte apan. Nej,
apan sa till Fru Sköldpadda att han ville
åka över ån.
— Ja, det går väl för sig, sa Fru Sköld

padda. Hoppa bara upp på mig så åker vi
iväg.
När de hade kommit över på andra
sidan sa Niko Apa till Fru Sköldpadda:
— Tack för skjutsen!
— Äh, det var väl inget!
N u var det bara att leta efter Kalle
Kanin.
—Äh, det är nog ingen idé. Men precis
då såg han en liten dörr i en kulle. Han
plockade ner sin packning, men när han
kom fram till dörren såg han att det var
tomt.
— Jag fattar inte var han kan vara.
Nåja, jag hittar väl honom snart. Men när
han gick framåt på stigen m ötte han en
lysmask. Han frågade lysmasken om han
visste var Kalle Kanin fanns.
— Jo, jag såg honom igår. Han gick åt
höger. Niko Apa tackade för sig och gick
åt höger. När han hade gått en halv
timme m ötte han en uggla. Han frågade
ugglan om hon visste var Kalle Kanin
fanns.
— Ja, jag såg honom igår. Han gick åt
vänster. Niko Apa tackade för sig, men
sen m ötte han lysmasken igen. Lysmas
ken sa till Niko Apa:
—Mina kusiner och släktingar gick åt
höger på promenad. Plötsligt ramlade ett
stort nät ner ifrån ett stort träd, men jag
kom undan.
—Åt höger, sa Niko Apa upprört. Då
vet jag nog var min vän Kalle Kanin är.
— Ja, det är möjligt.
— Då ska jag gå och jag kommer inte

ORSA-SKATTUNGE
HEMBYGDSFÖRENING
SOMMARPROGRAM 1992
17 juni — Vi klär hembygdsgårdens majstång
Midsommardagen kl 16 — Midsommarfest med
majstångsresning. 2 juli — Lillspelmansstämma
på hembygdsgården. 9 juli — Slipstenskväll vid gruvbackarna i Kallmora.
15 juli — Sockenonsdag under Orsayran. 19 juli — Slöjddag på hembygds
gården. 30 juli — Fäbodkväll i Skräddar-Djurberga.
Exakta tider kommer i pressen. Kom och se våra samlingar!
Dagliga visningar kl 12-16 under veckorna 27-31. Välkomna!

A. LEVENIUS BLOMMOR i Orsa AB
Tel affären 400 92, trädgården 401 20
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tillbaka förrän jag har hittat honom. Niko
Apa gick åt höger. Plötsligt ramlade ett
stort nät över honom. N u var Niko Apa
också fast. Först visste han ingenting,
men sen förstod han att han också hade
blivit fångad. Han iunderade och funde
rade, men till slut kom han på någonting.
Han tog av sig ryggsäcken och tog en fick
kniv, som han hade tagit med ifall han
skulle råka ut för några faror. Så nu skar
han hål i säcken. Nu förstod han varför
bilmotorn hade stannat. Bilen hade stan
nat och lastat av säckarna i en båt. N u såg
han att han befann sig i ett stort lastrum.
1ett höm hittade han en brun kudde och
ett brunt snöre. Niko Apa gjorde en
docka som såg u t som han själv. Han lade
in dockan i säcken och stängde säcken.
Han vågade inte leta efter Kalle Kanin
i någon annan säck, för tänk om det istäl
let för Kalle kanin kom u t en krokodil.
Niko Apa tog fram sin fickkniv och pillrade sönder låset och smet ut, men när
han gick hörde han att någon kom, så han
skyndade sig att smita in genom en dörr
som stod på glänt. Där inne kunde han
tydligt höra vad de sa. De pratade om att
de skulle fälla ned landbryggan, men mitt
i alltihopa öppnades dörren. Niko Apa
skyndade sig att smita u t ur det lilla rum 
m et och nedför landbryggan och rusade
u t på torget. Där såg han massor med
burar. I en bur satt Pippi Pelikan.
— Hej, sa Niko Apa.
— Ser du vaktmästaren därborta, sa
Pippi Pelikan. Så gick Niko Apa vidare
och då såg han Peter Påfågel i en bur, och
när han hade gått ännu en liten bit såg
han Pelle Pingvin. Det började bli skym
ning, och alla arbetarna och vaktmästa
ren hade gått hem och Niko Apa sov
bakom en låda. När Niko Apa vaknade
nästa morgon förstod han ingenting, men
så kom han ihåg. Plötsligt hörde han
någon som skällde på någon. Det var che
fen. Niko Apa kikade försiktigt över

VÅRDA DIN SYN
ALLTID
VÄ LK O M M EN TILL

K yrko g a ta n 10 • ORSA
Tel 0250-400 90
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bredvid honom låg en fiskelina. Den
virade Niko Apa ner i fickan och fick upp
nyckeln. Sen låste han upp buren och
hjälpte de andra att komma ut och pape
gojan och pelikanen surrade fast alla som
arbetade där. Sen kom Nisse Noshörning
flygande i sitt plan och alla flög hem.
Snipp, snapp, snut, så var sagan slut.
Markus Ljungberg, åk 1

FÖR INDUSTRI
o c h M ILJÖ V Å R D

DalaKalk
Försäljnings AB
Tel 502 00
lådans kant, men när han såg vad det var
böljade han fnittra och fnittret övergick
i ett gapskratt, så han fick lov att använda
näsduken, för det var ju dockan som han
gjorde i lastrummet. Så fick han syn på
ett tält. Han kröp in i tältet och såg att
Kalle Kanin satt i en bur.
— Vaktmästaren står på andra sidan
dörren.
—Jaha, sa Niko Apa. Så han kröp u t ur
tältet och in på andra sidan. M itt på en
takbjälke såg han vaktmästaren, men

PeterA
jök,å1av
ndersB
Det var en gång en kille som hette Peter.
Han fick aldrig vara med när barnen
lekte. Men en dag började det en ny kille
i klassen. Han hette Ola. Ola såg Peter
ensam. Ola sa: — Var inte ledsen. Kom
nu, så går vi. Ola och Peter leker varje dag
Anders Björk, åk 1
En vänk2M
g,vå
ariH
En vän ska vara snäll. Man ska kunna lita
på en vän och berätta hemlisar utan att
dom skvallrar. Mina vänner heter Erica,
Stina, Linnea, Malin H, m m.

Anlita W S fackmannen
-innan något
händer
wesströms ws
ORSA, tel 0250-409 25 vx

'M U S IK
FRELINS GRÄND 14

794 30 ORSA

0250-431 35

Kom in så får vi ackordera J

Begravningsbyrån
i Orsa
LEVENIUS
BLOMMOR

Specialbutiken för HENNE

ombesörjer allt inom branschen.
Tel affären 400 92, bost. 413 21

KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR • BYXOR
JEA N S • M YSPLAGG • UNDERKLÄDER M M

- A ktu e lla TYGER
•

SYBEHÖR

K valité
vår s p e c ia lité

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

Jäm vägagaU n V • 794 00 ORSA • 0250/400 21

O rsa Läs & N ycke ise rvice
Jonas Karlbom

Tel 0 2 5 0 -4 0 7 1 9

Älvgatan 4, Orsa

HEMBYGDSVANNER
När ni vill hedra någons
minne. Tänk pä Orsa-Skattunge Hembygdsfond.
Föreningsbanken för
medlar. Värt postgirokonto
är 205580-4.

Hembygdsföreningen

ORSA RAM
Inramning av tavlor
Persienner
Markiser

N yc k la r tillv e rk a s m e d an ni v ä n ta r!
Även bilnycklar. Lås och tillbehör. Byten och monteringar av lås.

Dygnet-runt-jour!

Järnvägsgatan 26 ORSA
Tel 0250-425 74
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MÅS
GLASMÅSTERI
E ftr.
- N ym an & Jo h a n sso n —

ORSA

Man behöver inte ha en människa
som vän, man kan också ha djur som vän.
Vänner ska vara hyggliga. Om man är
snäll m ot sin vän är den snäll m ot dig.
Dom ka säga till bamen när dom slår mig.
Maria Harg åk 2
Sagan om flugan ochavS
ås,1
K
ck
b
R
er&
d
ln
yh
ofiB
Här sover hunden Murr
så hörs en flugas surr.
Murr tycker det är fräckt
att så plötsligt bli väckt.

Vid södra järnvägsövergängen
Moravögen 2
Tel 408 91

Bilglas * Fönsterglas
Inramningar

Välj kvalité

Han tänker ge ett nyp
åt detta dumma kryp.
Det surrar i hans öra
vad tänker hunden göra.
Nu hörs det inget surr
i stolen köser Murr.
När han klöst igenom stolen
så far han ända upp till solen.

När du köper hemslöjd
och presenter. Gå till
Järnvägsgatan 15.
Tel 413 32

T
ecknig:Sofia
Byhlinder &
Rebecka Knås, åk 1

RÄTTVIKS ANTIK
Hans Rabenius

Storgatan 5 • RÄTTVIK
Tel 0248-133 10
Öppet vardagar 13.00 - 17.30
Köper och säljer
Guld, mynt, antikviteter, sterbhus
Auktionsuppdrag emottages

Äntligen sommar!avK
3
l,åk
h
strd
yW
en
På sommaren är det varmt och skönt. Då
badar man och äter glass. På sommaren
brukar jag ta fram min bassäng. I år ska jag
köpa säsongskort för då tjänar man
mycket.

Orsa trafikskola
Åsa & Inge Nyman

Teori
TISDAGAR 17.30
Kyrkogatan 21 • Orsa • Tel 406 85

Språngs...
när det gäller färg,
vägg och golv.
S H IÅ X C S 1Ä 1u ;
Orsa Tel 403 30.
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Kenny Westerdahl, åk 3

önskestenen
Jag önskade att jag kunde hitta en
önskesten. Och en dag hittade jag en
önskesten. Den låg i en ask i källaren. Då
önskade jag mig en katt och att Charlie
kunde komma tillbaks till mig. Jag
önskade att jag aldrig skulle bli stor. Sen
la jag tillbaka stenen och gömde den. Nu
hade mina önskningar gått i uppfyllelse.
Hanna Zackrisson, åk 2

ecknig:Fredrik Nääs, åk 4
T
VårenavC
,å6
son
k
red
ilF
m
Den finaste årstiden är våren.
Allt föds på nytt.
Allt får nytt liv.
Rådjurskid vinglar på ostadiga ben.
Fåglar bygger bo,
fiskarna börjar leka.
Små knoppar börjar synas på träden.
Friska blad sticker upp
ur den blöta gräsmattan.
Det växer en glädje inom mig.
Camilla Fredriksson, åk 6
Sagan om hallonetavE
Stålberg,k1
m
Hallonet bor under en svamp. En dag
gick han ut i skogen. Han träffar en
häxa. Då sprang hallonet hem. Han
låste dörren. Han gick och lade sig.
Nästa dag gick han upp och åt fru
kost. Han gick till biblioteket. Han
lånade en bok om häxor. Sen gick han
hem. 1 boken stod det att häxor bodde
i en grotta. Han gick till sin kompis och
visade boken. De kollade i den. Kompi
sen tyckte den var lite hemsk. De gick
u t i skogen och hittade häxans grotta.
Häxan låg och sov. Häxan vaknade. Då
gömde de sig bakom en flaska. De tit
tade noga på häxan, och såg att hon
nog var snäll.
De sa: — Hej.
Häxan sa: — Va kul att få främ
mande . Och så bjöd hon på en kaka.
Emma Stålberg åk 1

SPÅNPLATTOR
Direktförsäljning året runt.
Avkap och spill till lägt pris
Det serviceinriktade och kundnära företaget.
Tel 409 60 O fS O

plattan

Tel409 60

ORSA SKOLTIDNING

Mitt drömsamhälleavA
nderso,åk3
Hej, jag heter Anders och bor i Orsa. Det
är så skönt att det inte finns några fabriker
och vapen. Det är så skönt när det är
FRED.
Jag älskar naturen och att man får bo
i timmerhus. Ångloken åker förbi en eller
två gånger om dagen. Och det finns inga
onödiga pengar, så tjuvar finns inte. Det
finns inte alsfalt, utan man har grus. Och
man cyklar. Jag älskar naturen.
Anders Andersson, åk 3

så sprang båda iväg, men H ubert märkte
inte någonting. Hubert sprang u t i sko
gen. H ubert sprang men han kom aldrig
till myrstacken. Hubert hade sprungit
vilse. H ubert fortsatte att springa tills
han kom till en stad. Där gick han till ett
varuhus. Men han tyckte att det var svårt
att ta sig upp på trottoaren. Till slut kom
han in på varuhuset. Han gick in i en
klädaffär. Han köpte jackan. Se3n kom
han till huset och gick tillbaka till myr
stacken. När han kom in i myrstacken så
fanns det ingen myra kvar.
Markus Hedberg, åk 4

Sparbankens
kundförsäkring
Ett ek o n o m isk t s k y d d
m ed många möjligheter

ÖnskestenenJoakim
ljedh,å2v
L
En dag när jag åt choklad, DÅ! ramlade
alla tänderna ut, och där var önskestenen
som trollkarlen hade gjort. Då önskade
jag allt jag ville ha. Joakim Liljedahl, åk 2

SPARBANKEN
Sparbanken Dalarna
ecknig:Linda Johansson, åk 1
T

O RSA

Myran HubertavM
edbg,å4
rkusH
Hubert är en spinkig liten myra. En dag
när Hubert var ute och gick träffade han
på ett stort hus. Det fanns en katt inne
i huset. Katten började jaga Hubert.
Hubert sprang in i ett råtthål. Där träffade
han på en råtta. Hubert sprang så fort
han kunde u t ur råtthålet. Därute stod
katten. Fast när katten fick syn på råttan

LIVS • B E N S IN
LOTTER • TIP S • M.IVL

SKATTUNGE LIVS
Tel 511 77

lim... .
Nya och begagnade.
Även hyrköp.
Reparationer och
stämningar.
Ring och tala med
FACKMANNEN

ANDERS
KLOCKAR
PIANODOKTORN

0250-409 15 ‘ 010-52 00 51

NISSE
KLOCKAR
PIANO-NISSE
0 2 5 0 -4 1 5 1 0 - 010-97 0 6 80

Tel 0 2 5 0 4 3 6 OO

ecknig:Christina Carlsson, åk 5
T
Draken och skattenavrneso,åk1IdA
Det var en gång en drake som vaktade sin
skatt. Den skatten var en stor diamant.
Den diamanten var den största i hela
världen. En dag gick en liten flicka förbi
grottan, och draken blev arg. Flickan
skrek. Då kom en riddare och dödade
draken och sen levde dom lyckliga i alla
sina dagar.

Ida A rnesson, åk 1

ZaireavJo
,å2
risk
F
n
h
Det kom en missionär till skolan i fre
dags. Hon hette Eivor. Hon berättade om
Afrika. Det var spännande. Hon hade ett
ormskinn med sig. Det var ett pytonormskinn. D et hade hon fått en gång när en
pytonorm hade kommit in i hönshuset.
Hon och en kompis hade hört ett ljud.
Då hade de sprungit u t och sett pytonormen. Då sprang de över till grannen och
han var jägare. Han sköt ormen. Så fick
hon skinnet.

Johan Frisk, åk 2

Orsa
Lastbilcentral
u tfö r alla slags transporter

Tel 404 30, 404 31

AEG • AEG « AEG » AEG

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER
Installationer - Service

HelgeSons El
Knapptågsv. 8 - 794 00 Orsa
Tel 0250-416 11

AEG • AEG • AEG • AEG
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• TIPS
• T ID N IN G A R
• LE K S A K E R
• P R E S E N TE R
• F U R U S N IC K E R IE R
NYA KLOCKARS
Tel 0250-419 06
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Att prenumerera

HYLinuni
N Y TID , N Y BIL
M e s t fö r pengarna
FÖRSÄLJNING

BERGLÖFS
TEL 0250-420 15
BERGVÄGEN 362, ORSA

KÄHLÉNS ELEKTRISKA AB

SERVICE

CAR CLINIC AB
TEL 0250-428 63
BERGVÄGEN 362, ORSA

på Orsa Skoltidning är inte så
dum t —för dig som bor så till att
du inte kan nås av våra unga för
säljare —och för dig som vill vara
säker på att få nästa nummer som
ett brev på posten! Lite dyrare
blir det dock. Vi har måst höja
prenumerationspriset till 40 kr.
Enklast är det att sätta in detta
belopp på vårt postgirokonto
13 65 58-4. Men kom ihåg att
skriva ditt namn och din adress
på talongen!

GRÄV KÅHLÉN AB

Moravägen 4 • ORSA
Tel 0250-436 60

Moravägen 4 • ORSA
Tel 0250-410 37

U tför alla slags

U tför alla slags

INSTALLATIONSARBETEN och
ELVÄRME

GRÄVNINGSARBETEN

U pplaga: 1 700 ex
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