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Ung i Orsa på 20-talet
”Minnena från barnaåren i Orsa har jag
länge gått och burit på, och till sist kän
des det nödvändigt att skriva ned dem,
nu med tanken att de kanske kunde vara
till glädje också fö r andra minnesgoda
med en eller annan relation till det fö r
gångna.” Så skriver författaren till ”Ung
i Orsa på 20-talet” då vi ber om en kom 
mentar. Ingrid André hette hon som
flicka, och hon bodde i Orsa under åren
1925 -1930. Pappan tjänstgjorde vid pos
ten. ”I det nya fina posthuset kunde jag
skymta honom vid någon kassadisk,
iförd en s.k. svalrock i svart atlas, det var
hans uniform som postassistent och tid
vis postmästare där”, berättar hon.
Ingrid gick i Kyrkbyns skola från första
klass till sjätte. Hennes bästa ämne var
uppsatsskrivning, vilken man väl kan
förstå efter genomläsning av hennes
manuskript.
Familjen flyttade 1930 till Kiruna, och
där kom Ingrid att så småningom träffa
sin blivande make, bergsingenjören
Birger von Post. Bröllopet stod i M a
lungs kyrka 1943, men hemmet förblev
uppe i de lappländska malmfälten. Efter
makens död 1966 flyttade Ingrid till
Uppsala. Hennes håg stod till studier.
Hon avlade fil.kandexamen 1972. N u
mera ägnar hon sig åt forskning. ”Mina
dagar tillbringar jag mest i arkiv och på
bibliotek”, säger hon om sina 1700-talsstudier och fortsätter: ”Skriver gör jag
bäst om nätterna — jag har alltid varit
en nattuggla.”
Vi på redaktionen är mycket glada fö r
att vi får publicera Ingrid Maries minnen.
Vi tror att de ska innebära igenkännan
dets glädje fö r många äldre orsabor, och
vi tror att också våra yngre läsare ska
finna åtskilligt av intresse.
Ett vykort i svart-vitt, ett flygfoto,
”parti av Orsa”, taget från skyn någon
stans ovan Orsasjön för ett okänt antal år
sedan. Ett svunnet ögonblick som nu
plötsligt blir ett återseende, väcker tankar
och minnen till liv.
Som om jag igen var sju eller kanske
tio-elva år — se, där ligger ju Väster
åkern med sina hus och villor och röda
stallängor! Det svart-vita får färg och
doft — där den lummiga Tingshuspar
ken med sina silvergranar och vatten
kiosken med det toppiga taket, där prästgårdsallén, vägarna som slingrar sig fram
mellan gröna gärden och vita björk
stammar ner mot byn — kyrktornets
stolta resning, skolan — ack, den sandstensröda med ”Älsken Sanning och
Frid” i gyllene skrift över porten och år
talet 1911! Och där Lillån, så speglande
blank på sin krökta väg ut mot sjön!
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Klass 2 vid Kyrkbyns skola i Orsa vårterminen 1927.
I främre raden från vänster: Roland Nyström, Karl Rickard Holmlin, Ingrid Frisk,
Britt Nykvist, Ellen Hallberg. Ingrid André, Gunnel Hellman, Kerstin Olsson,
Anna-Britta Johansson, Anna-Maria Stenberg.
I bakre raden från vänster: Sten Tengwall, Birger Ljungberg, Bertil Stjernman,
Gunnar Engkvist, Å ke Gustafsson, Börje Edwall, Evert Liljeström, Fritz Anders
son, Kurt Gref
Lärarinna: vik. fö r denna termin, Alfhild Borgström.
Frånvarande: Erik Boström, Waldemar von Knorring.
Från klass 3 tillkom också: Lisa Kilstadius och Gunvor Helgesson (Ön) samt Mait
Berggren, Karin Jonsson, Elsa Pettersson, Bo Dahlström, Gunnar Käck, Olle
Karlsson och Anders Hassis (Trunna).
Bron över till Ön kan jag inte se från min
utsiktspunkt men väl brandstationen,
och då undrar jag om den avbrända tom
ten intill med sina sotiga rester av en
kakelugnsmur finns kvar, hallonsnåren
bredvid. Där fanns också plats för ett
cirkustält en gång; Brazil Jack med hela
sitt följe av trapetskonstnärer och sköna
paljetterade konstberiderskor slog läger
där, det var en stor händelse. En annan
gång ett menageri med en dresserad
björn, som hela klassen fick gå och titta
på och förundra sig över.
Solen lyste för det mesta utom mid
sommaraftonen 1925 när det skulle bli
dans kring majstången på Ångbåtsudden
nere vid sjön. Och kanske någon annan
gång också. Och nog föll snön, när den
årstiden kom, mycket snö där slädspåren
låg som blanka strimmor längs gator och
vägar och man kunde ”frö sig” om näsan
i den bistra vinterkylan om man inte
aktade sig. Snön knarrade under pjäxorna, och vägen till skolan var alldeles
lagom lång för att i minnet hinna repete
ra psalmverserna man skulle kunna utan
till, eller bibelordet som alltid fanns i
slutet på varje kristendomsläxa.
Skoldagen börjar nästan alltid med
”Din klara sol går åter opp”. Fru Larsson

sitter vid orgeln; hon har blus och kjol
och knut i en kringla i nacken, hon är
ganska sträng mot den som stakar sig i
innantilläsningen eller inte kan sin läxa.
Men hon kan också ge beröm, när det vill
sig, och hon berättar hela bibliska histo
rien som en enda lång följetong, slutar
när det är som mest spännande, t.ex. om
Josef och hans bröder eller om Daniel i
lejongropen, och fortsättning följer
nästa gång. Min bänkkamrat heter
Anna-Britta, vi sitter två och två, flickor
na för sig och pojkarna för sig. Klass
rummet ligger till vänster på nedre
planet, vägg om vägg med den andra
småskoleklassen, där Fröken Pettersson
med mild och mjuk hand ger de första
lärospånen.
Vi lär oss att räkna på en ram med röda
och gröna kulor, som Fru Larsson har
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framför sig på katedern, ental och flertal
handlar det om. Tiotalen står bredvid
och ser ut som en sorts vita stavar. Och
när vi har hembygdskunskap hänger Fru
Larsson upp en karta över Dalarne, och
vi får veta vad Orsa Besparingsskog är
för något. Så får vi förstås läsa om bar
nen i Sörgården och Önnebo by.
Välskrivningen är ett kapitel för sig; vi
formar bokstäver, där staplar och mel
lanskikt skall rymmas inom en särskild
tredelad vågrät linje; bläck och stålpenna
får vi vänta med tills vi har blivit säkrare
på handen. Siffrorna är lättare. AnnaBritta hittar på att skriva sexorna nerif
rån och upp, och så gör jag än i denna
dag.
De stora pojkarna i sista klassen,
sjätte, turas om att sköta ringklockan, en
stadig sak som hanteras med kraft,
trappa upp och trappa ned, när det blir
dags för rast. Men att då bara resa sig och
rusa ut är inte tillåtet. Uppställning
mellan bänkarna först, därefter likadant
ute i korridoren, när vi fått på ytter
plaggen. En kvarts rast, sedan blir det
uppställning igen nedanför den breda
skoltrappan, klassvis, sjätteklassen
främst. Överst på trappsteget står lärare
Boström, en rödlätt man i sportkostym,
och
framsäger — ”rättning! — ställ
ning! — märschsch!!” Längst bak vän
tar småskolebarnen på sin tur, ser i grod
perspektiv skocken av ryggar framför sig,
guppande mössor, fladdrande hårband
och flygande flätor i rörelse framåt och
uppåt in genom porten.
Vid elvatiden är det frukostrast. Vi
som har lång väg hem har med oss mat
säck, vilken vi förtär på galoschhyllan i
korridoren utanför klassrummet. Limpsmörgås med korv och ost och hästkött;
vi smaskar och tuggar och klunkar mjölk
ur flaska med patentkork, en flicka har
en slurk med kaffe i och anses bort
skämd, någon skrattar med munnen full
av ägg. Av pojkarna är det en som alltid
har en snorrand under näsan men manöv
rerar den och sina smörgåsar ändå med
god aptit. Också här sitter naturligtvis
flickorna för sig och pojkarna för sig,
och förr eller senare börjar pojkarna all
tid retas med oss flickor och säga dumma

saker, fula ord, sådana där förbjudna
också, som vi inte låtsas höra förstås. I
stället byter vi bokmärken med varandra,
och på det hela taget är det ganska trev
ligt att sitta där tillsammans utan någon
lärares vaksamma blickar. Miljön är så
långt man kan komma från dagens skol
matsal; mellan de spontade korridor
väggarna härskar lukter av inpyrda klä
der och gammalt skoldamm samt något
odefinierbart som kan ha med våra smör
gåsar att göra, kanske osten. Men vi låter
oss väl smaka!
Vårterminen 1927, när vi går i små
skolans andra klass, får vi en ny lärarinna
i stället för Fru Larsson som är ledig för
att hon väntar barn. Alfhild Borgström
heter vår nya skolfröken, från Hansjö,
och ung är hon, så väldigt ung — ”nitton
år”, påstår någon — ”nä, tjutre”, säger
en annan. Allt hos henne väcker vårt
höga gillande, och så är det rent märk
värdigt att skamvrån i skolsalen inte en
enda gång den här terminen kommer till
användning; det är nästan som om hon
inte visste att den fanns.
En av dessa skinande vårdagar får vi
rada upp oss på skoltrappan inför foto
grafen, Elma Tegman. Och — klick! —
här finns vi nu allesammans med vår
Fröken; vi skall till att fylla nio år, och vi
har sträckt upp oss lite grand inför det
betydelsefulla ögonblicket.

Välkommen till ETHELS FOTVÅRD
Nu även avslappnande kroppsmassage
med aromatiska oljor.
Presentkort
Pensionärsrabatt vid fotvård
Tidsbest. 435 88, bost. 408 78
Medl. av Sv. Fotvårdsförb.
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I trean, dvs. folkskolan, får vi flytta till
ett klassrum en trappa upp, till Fröken
Lorenz. Hon är en så annorlunda lära
rinna, sitter sällan i katedern när hon
undervisar, hellre i fönstersmygen eller
ovanpå en ledig bänk. Och hon har
shinglat hår och korta kjolar, alldeles
efter sista modet, är ”chic” som det heter.
Men det är säkrast att kunna sina läxor
och inte vara försagd, hon tycker inte om
de försagda och uppskattar heller inte
några hyss, som den gången jag placera
de en naturtrogen bläckplump från
Buttericks i hennes journal på katedern.
Men riktigt trivsamt har vi på lördags
eftermiddagens sista lektion; då läser
Fröken Lorenz högt för oss ur ”Stjärnor
nas kungabarn” av Zackarias Topelius.
Klassen har nu utökats med barnen från
Ön, Trunna, Slättberg och Stenberg, men
alltjämt följs Anna-Britta och jag åt som
bänkkamrater. Bästa vännen blir dock
Mait från Trunna, en vänskap som be
stått genom åren.
Så händer det att Fröken Lorenz en
kulen höstdag, när vi går i fyran eller
femman, reser till Italien — tänk, ända
till Italien! Med halvtiotåget över Boll
näs; att flyga ligger ännu utom möjlig
heternas gräns, alltså går vägen till Rom
över Bollnäs. Nu får vi Daisy Holton som
vikarie, också hon från Hansjö, fastän
hennes namn klingar som taget ur en
engelsk flickbok. Några veckor gästar
hon oss; hon är modern, också hon, med
det mycket mörka håret kortklippt,

VÄLSORTERAD
NÄRHETSBUTIK
STACKMORA HANDEL
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”bobbat”, kliver omkring i vida gymna
stikbyxor av cheviot och är allmänt rätt
fram och rejäl så att vi tycker det är trev
ligt och lite spännande med en vikarie.
Men till Elisabethdagen skriver vi i alla
fall ett vykort till Fröken Lorenz i Italien.
Två trappor upp i skolbyggnaden finns
något mycket intressant, att längta till
varje lördag efter lektionernas slut — ett
bibliotek! Visserligen bara en enda hög
bokhylla, men välfylld. Där står rader av
Barnbiblioteket Saga, klassiker som
Robinson Crusoe, Barnen från Frostmofjället och Djungelboken, alla i brun
röda lite knottriga pärmar, varifrån en
säregen doft av äventyr och fantasins
obegränsade möjligheter tycks utgå.
Oinskränkt härskare över dessa skatter är
överläraren, Anders Montelius, vilken
jag minns som en något äldre respekt
ingivande person, lågmäld, lite grånad,
någon gång med aningen av ett leende i
mungipan. Hans ambition att väcka vår
läslust var inte att missta sig på. Men
ingalunda fick vi härja fritt bland hans
böcker; låntagningen tillgick ungefär

Ett ovanligt smart
piano.
C lavinova ä r ett digitalt p ia n o med sa m plad e
flygelljud och riktig anslagskänsla i b ala n se ra 
de tangenter. Trots det fina ljudet, fullstora ta n 
g en ter och rätt antal o k ta ve r ä r C lavinova ett
litet och lätt instrum ent som alltid h älle r stäm 
n ingen. Finns frä n 9 .9 9 5 :- Kom in och p rö v a .

AW M Tongene
ra to r och 76 tangenter
m e d verklighetsnära ljud
och s kö n pia n o kä n sla .
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cem balo.
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sp ä n n a n d e ljud.
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fly g e llju d i A WM to n g e
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i Y am aha D isk Orchestra
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Naturligtvis säljer vi också vanliga pianon.
JUST NU! Vi har ett flertal begagnade
flyglar och pianon med 5 års garanti
och ett års fri bytesrätt.

Stämningar o. reparationer utföres.

som vid en auktion. Hugade fick sträcka
upp handen vid visat intresse för de titlar
han valde ur hyllan. Skam till sägandes
fäste vi oss i regel inte så mycket vid
bokens titel som vid dess yttre beskaffen
het: ju mera medfaren och tummad en
bok syntes oss, desto mera läsvärd —
”bra” —borde den ju vara! Och alltså
— det var här, vid denna bokhylla, man
gjorde den hisnande erfarenheten att
mödosam innanläsning nu plötsligt blev
till en spännande lek — orden fick
gestalt och liv. Främmande världar öpp
nades.
Men en mera handfast och påtaglig
värld finns ännu en trappa upp. Där, i
vindsplanet, ligger gymnastiksalen. Alla
dessa trappor är mycket breda och fina;
de sträcker sig upp genom hela huset och
är av kalksten med o-r-t-o-c-e-r-a-t-i-t-e-r,
en märkvärdighet som vi fått läsa om i
naturläran och som kanske har funnits
alldeles levande för tusentals år sedan i
Mässbacken eller Kallholsfors.
Gymnastiksalen är inte bara minnen
från småskolans hållningsövningar —
”Här bor Rakman — här bor Krokman”
— med Fru Larsson som försångare,
eller misslyckade plinthopp och skakig
balansgång på lägsta ribban till ackom
panjemang av Fröken Lorenz manande
visselpipa, lika mycket finns här minnet
av den första skoldagen, hösten 1925,
inskrivningsdagen, med mammor och
barn uppradade längs ribbstolarna och i
synnerhet minnet av den gruvsamma
stund, när det skulle svaras ”ja”. — Och
så terminsavslutningen inför det första
jullovet! Gymnastiksalen hade bytt
ansikte och blivit något av en festsal, där
alla klasser samlades, det vankades gottpåsar — kan man tänka sig, och vem
bekostade dem? — det förekom tablåer
och sång, och nu var j ag så modig att j ag
vågade stå där framme och läsa vers om
M aria Nyckelpiga som satt och grät på
ett blad och inte alls var glad.
Man minns... Erik Göransson, vår
musiklärare, har nyligen gått ur tiden.

Men sångerna vi lärde oss lever alltjämt,
ord och melodi blir till en närhet till den
tid som var, och då han själv var mycket
ung. Där fanns naturligt nog många
dalavisor, till och med en vaggvisa på
Orsamål och så ”Lilla vallpiga” och
”När marken hon gläds vid Dala två
älvarna vida”, naturligtvis ”Mandom
mod” och så den ståtliga ”vivat Westmannia et Dalecarlia”. Till kyrkoherde
Berggrens 60-årsdag övar vi särskilt på
”Hör hur västanvinden susar”, som vi
sedan, hela skolan, uppvaktar med under
prästgårdsbalkongen, just i sippornas
tid. Efteråt blir vi inbjudna på saft i
prästgårdens stora matsal.
Skolavslutningarna, ”examen”, upp
fyller alla nostalgiska föreställningar:
klassrummet smyckat med späda björk
löv, blommor på katedern som vi själva
plockat, föräldrar och syskon längs
väggarna som intresserade åhörare, och
självklart finns där också kyrkoherde
Berggren och några skolrådsledamöter.
Alla är så välvilligt leende, och det gör
alls ingenting om någon av oss stakar sig
i förhöret. Så sjunger vi förstås ”Den
blomstertid”, och ute på skolgården är
flaggan i topp. Ingenting fattas, de fina
examensklänningarna inte att förglöm
ma, nya för dagen. Anna-Brittas ljusa
hår är småkrusigt dagen till ära, och som
alltid svarar hon rätt på allting. På svarta
tavlan har Sten och jag med färgkritor
ritat ett så stiligt sommarlandskap; det
hör till våra årliga examensåligganden,
fastän Sten egentligen är bäst på lokomo
tiv, hans pappa är lokförare. Och så till
sist får vi våra betyg, och ingen gråter.
Fortsättning i nästa nummer.

V ä lk o m n a till
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Kyrkogatan 8, ORSA
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Den eviga staden
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Sommarlovet 1989 blev inte riktigt som vi
tänkt oss, som sommarlov betraktat.
Mamma går på en kurs nästan hela
sommaren. Pappa har visserligen semes
ter men jobbar mest med huset. Dess
utom stämde inte semestrarna överens
för dem. När vi satt och pratade om allt
detta, föddes idén till en resa under
hösten i stället. Italien blev målet och
Rom i synnerhet. Ledighet för hela famil
jen ordnades med skola och arbetsplat
ser, och den 21 oktober på eftermiddagen
lyfte planet från Arlanda. Klockan 9 på
kvällen, efter 3 timmar på flygplanet,
landade vi på Roms charterflygplats
Ciampino.
Alla vägar bär till Rom heter det, och
den vi åkte på heter Via Appia. Denna
väg är i dag en turistattraktion, men ”då”
var den en trafikpulsåder av stort slag.
Redan Ceasar som levde till 44 före Kris
tus använde denna väg som transportled
bl.a. för alla härtåg. Via denna väg kom
vi så småningom till det centrala Rom,
där vi skulle ta in på hotell (naturligtvis
sist av allihop) och när vi var framme var
vi så hungriga så magen skrek. Så här
långt söderut lever man i en annan dygnsrytm. Middagen äts t.ex. inte förrän tidi
gast vid 7-tiden på kvällen och det var tur
för oss. Klockan 10.30 på kvällen hittade
vi en ”Trattoria” (någonting mittemellan
bar och restaurant) där vi fick en god
portion pasta. Pasta är spagetti som
finns i otaliga varianter soppor, förrätter,
varmrätter och efterrätter. Mätta och be
låtna somnade vi på vårt hotellrum.

Agnetha o. Pierre vid Titus-bågen som håller på att restaureras inför fotbolls- VM.

Första dagen
Dagen därpå åkte vi på en rundtur
med buss runt Rom. Rom, dvs. det gamla
antika Rom, är byggd på sju kullar. Vår
utflykt tog sin början på den som heter
Capitolium. Denna kulle är en av kanter
na på Forum Romanum, den del av Rom
som utgör den administrativa. Här finns
också det museum som innehåller bl.a.
delar av alla fyndigheter funna under ut
grävningarna i Forum. H är finns en del
kolossalstatyer eller delar av dem (se
omslaget). Tänk er storleken när en full
vuxen katt gott och väl får plats på en tå
nagel till en av statyerna. På rundturen
kom vi sedan till en annan av Roms
kullar, nämligen Qurinalen, där påvarna
en gång hade sitt residens men som nu är
presidentpalats. Ni skulle se presidentens
”livvakt” vilken uniform!
Vi befann oss nu i kanten på det s.k.
”Marsfältet”. I dag är hela området fullt
med bostäder och annan normal be
byggelse, men då, på kejsartiden var här

exercisfält, rännarbanor och mycket
annat militärt. Ett stort torg, Piazza
Navona, var då skådeplatsen för ryttarspel, hästkapplöpningar och gladiator
spel. I dag är det ett av Roms mest besök
ta platser. Här har efterhand uppstått
barer, affärer och annan verksamhet in
kluderande ballongförsäljning, glass och
annat krafs.
Ett annat mål var Pantheon, en bygg
nad som står kvar intakt efter 2000 år.
H är hade alla gudar sin sista viloplats. I
dag är Pantheon ett tempel som de flesta
andra. Bara kupolen skiljer sig från de
övriga. Drygt 43 meter bred göts den utan
armeringar, ca 6 meter tjock vid roten
och 1,5 meter vid taktoppen, ett dåtida
byggnadstekniskt mästerverk. Genom
ett hål i taket lyser solen som enda ljus
källa in på ett i innertaket gjutet mönster
som då talar om vad klockan är.
Sedan åkte vi på rundtur i det övriga
Rom, bl.a. genom Porta Popolo där vår

svenska drottning Kristina passerade
sedan hon omvänts till katolicismen. När
vi passerade S:t Peterskyrkan blev vi likt
tusentals andra människor denna söndag
välsignade av påven.

Andra dagen
Dagen därpå vandrade vi på stan. Rom
är mycket promenadvänligt om man inte
är förberedd på den sydeuropeiska parkeringsmentaliteten förstås. Parkeringsförbud inom 10 meter från gathörn exis
terar inte alls, och finns möjligheten att i
hörnet köra upp en bil på tvären så tas
den chansen. Dubbelparkeringar är inte
alls ovanligt. Utanför Termini (central
stationen) tog dock en bogserbil och kör
de undan en felparkerare medan en bil
bakom stod och väntade på att platsen
skulle bli ledig.
Denna dag åt vi lunch på ett fint ställe
i närheten av Spanska Trappan, en plats
som i mars på Roms födelsedag är ett
5
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sprutepistoler. Det ser ganska hotfullt ut
men är ändå lugnt.

Tredje dagen
Nästa dag utforskar vi Roms antika
del, Forum Romanum. Här finns ett stort
område som består av palatsrester,
triumfbågar, tempel, kyrkor och träd
gårdar. Här höll Roms senat till, dvs.
regeringen. Här firade man de segrar
som vanns under Roms storhetstid. Här
började också en del av förfallet när stor
hetstiden gick i graven.
Här har Ceasar, kejsarna Augustus,
Nero och Trajanus verkat. Under kejsar
Trajanus regeringsperiod åren 98-117 e.
Kristus var Romarriket som allra störst.
Det omfattade då hela norra Afrika,
områdena som idag motsvaras av den
grekiska halvön, Turkiet, Libanon, Israel
och ända bort till Iran och Irak. Västerut
omfattade väldet nuvarande Spanien och
Frankrike. Norrut behärskade Romarna,
Tyskland, Holland, Belgien och hela
England utom nuvarande Skottland.
Under denna tid befann sig vårt land i
den yngre järnåldern. Det skulle dröja ca
400 år till innan Rom ödelädes av vanda
lerna och västromerska riket föll. Sedan
dess har Forum fått utgöra byggstenar
för andra byggnader i staden. Det har
varit fritt att hämta byggmaterial här
ända fram till mitten av 1800-talet.

enda stort blomsterhav. När man gått
uppför trappan kommer man till en stor
parkanläggning som heter Villa Borg
hese. Här finns förutom familjen Borg
heses familjeresidens även konstmu
seum, en stor parkanläggning och en
djurpark. Den besökte vi. H är fanns
ganska mycket djur, bl.a. tiger, lejon,
pantrar, apor i mängd också en gorilla
som drack läsk ur en plåtburk för att
sedan riva den i strimlor som om den
varit av tunt papper. En lejonhanne gav
prov på ett vrål som fick luften att
vibrera.

VVS

Efter en enkel lunch på romersk pizza
vandrar vi åter mot staden. I parken
spelar några farbröder boulle. I ett annat
hörn av parken ser vi en s.k. uteliggare,
vilket det finns ganska gott om i denna
stad.
Eftersom skoskav började göra sig på
mint tog vi det ganska lugnt resten av
dagen, som avslutades med god middag
och en promenad runt kvarteret. I när
heten av vårt hotell ligger två ambassa
der, den turkiska och den sovjetiska. De
bevakas av beväpnad polis med kul

-produkter

och en ergibesparingar

Kontakta oss!

• lo n s e r e d
P R O

L IN E

Skogsutrusta hos

Nilsons Rör AB • Orsa

L IL
JE B E R G S
Blickusvägen 15 • ORSA

Tel. 400 35, 42317

Säkrast kl 15.00—18.00

Kontor och lager, Bergvägen 365
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Denna ”vandalisering” har även
drabbat det intilliggande Colosseum, en
jättelik arena där sjöslag och gladiator
spel med både djur och människor på
gått. Colosseum är en ovalt formad
teater som är 180 meter lång och 150
meter bred, med en murtjocklek på 12
meter. Murarna utgjorde också åskå
darplatser. Som mest rymde Colosseum
60 000 åskådare. I varje fönsterglugg, ca
85 st, fanns statyer och när det var som
varmast kunde man spänna ett parasoll
över hela anläggningen. På torget utan
för fanns en gång en kolossal staty av kej
sar Nero, ungefär 26 meter hög. Det är
efter denna staty Colosseum fått sitt
namn. Arenans golv var av trä och där
kunde man bygga landskap och annat,
beroende på vilken typ av spel som skulle
framföras. Under detta golv fanns
gångar och hålor där människor och djur
transporterades och hölls fångna. Att
Colosseum står där det står beror till stor

Tel. 0250/406 78
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del på att grunden var riktig och därmed
klarat alla marksättningar.
Ytterligare en bit härifrån ligger Trajanus Forum, som består av ett stort tem
pel, ett palats och del av en saluhall (som
kallas Domus).
Eftersom denna dag var mycket varm
(ca 25° C) var vi mycket törstiga. En bra
törstsläckare är vatten. Vatten finns det
gott om i Rom, dessutom fint vatten. Så
länge vattnet rann ur kranar och fontäner
var det bara att dricka, ingen risk för
magsjuka som i så många andra syd
europeiska städer.

Fjärde dagen
Rom är inte bara det antika Rom. Här
finns också ett modernt Rom. I slutet av
30- och början på 40-talen lät dåvarande
diktatorn Benito Mussolini bygga en stor
förort till Rom kallad EUR (Esposizione
Universale Romana), avsedd för en stor
permanent världsutställning året 1942.
Andra världskriget kom dock emellan
och Mussolini dödades.
I dag är EUR en administrativ del av
Rom. Här finns stora banker, företag och
inte minst ett nöjesfält som heter Luna
Park. Innan vi roade oss på Luna Park
besökte vi Museo Civilta Romana, ett
museum där man gjort modeller och
rekonstruktioner av det gamla Rom. Här
finns en rekonstruktion, 180 kvm stor, av
det antika Rom, där man kan se hur
staden såg ut under dess storhetstid. Här
finns också modeller av gamla verktyg,
maskiner, aqvedukter, utsmyckningar,
rustningar och vapen samt en mängd
andra föremål. Vi avslutade dagen i Luna
Park där det var ganska dyrt. Till råga på
allt elände var den stora berg- och dal
banan åldersbegränsad till 14 år. Usch!!!
Efter några attraktioner tog vi tunnel
banan tillbaka till staden.

Femte dagen
Resan börjar dra sig mot slutet, men
ett besök i världens största basilika, S:t
Peterskyrkan i Vatikanen, är ett måste.
Alltså, ner till tunnelbanan och några
stationer senare befann vi oss nära S:t Pe
terskyrkan.
Kyrkan invigdes 1626 efter en byggtid
på 120 år. När vi kom in i entrén och in i
mittskeppet, är det först svårt att fatta att
kyrkan är så stor. Mittskeppet är 46 meter
högt. Det betyder att Orsa kyrka går in
under mittskeppet så när som på någon
meter. Den är 211 meter lång. Kyrkan
rymmer 60 000 stående personer. Allt
detta imponerar, men känns inte riktigt
förrän man med hissars hjälp kommer
upp i själva tornet, som är 132 meter. Om
man går ytterligare 500 trappsteg kom
mer man ända upp till spetsen på tornet.
Härifrån kunde man ha en vidunderlig

Colosseum med plats fö r 60 000 åskådare.
utsikt om inte luftföroreningarna stört
bilden. Vår nästa mål har vi dock inom
synhåll, nämligen Hadrianus Mauso
leum eller Castel S:t Angelo som den
kallas till vardags. För att komma dit går
vi ”Försoningens Gata” eller Via della
Conciliazione som den heter på italien
ska.
Namnet Castel S:t Angelo (Änglarnas
borg) kommer från en syn som påven
Gregorius den store hade när han år 590
försökte blidka Guds vrede och häva en

svår pest. Under en 60-årsperiod använ
des borgen som begravningsplats åt
romerska kejsare. År 271 gjordes den till
en länk i den Aureliska försvarsmuren.
År 410 plundrades den av Alariks goter.
Under den östgotiska kungen Vitiges
belägring användes borgen för första
gången som fästning. På 14- 1500-talen
fick borgen sitt nuvarande utseende.
Efter att ha tagit en lättare lunch på
Castel S:t Angelo tog vi en promenad
längs Tiberkajen mot Ponte Cavour och

VANLIGHET OCH PRISTILLFALLEN
FINNS HOS SP VID RONDELLEN!
O RSA* Tel 0250-411 10

ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL 24.00
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i den närliggande omgivningen. Där
hittade han en kiosk med en spelauto
mat, sen flanerade han vidare i närheten.
Eftersom vi varje dag hade rört oss i
dessa kvarter och att Pierres lokalsinne
är ganska gott ansåg vi att vi kunde
”släppa” honom en stund. Vi avslutade
kvällen med att förbereda morgondagens
avresa, som kommer att gå via en utflykt
till Castel Gandolfo (påvens sommar
residens).

Sjätte dagen

Catacombe Cimitero dei Cappoccini.

Pierre studerar en törstig liten ”staty”.
det närliggande Augustus Imperatore
med fredsaltaret som byggdes efter kejsar
Augustus seger i Spanien och Gallien.
Det invigdes år 13 f. Kr. Här ligger också
Augustus maosuleum som inspirerats av
etruskiska tumulusgravar. Ruinerna av
den stora gravkammaren är då liksom nu
omgivna av cypresser.

Via en promenad på Via Condotti,
som är en lyxgata, kom vi till Spanska
trappan där vi tog tunnelbanan tilbaka
till Termini. Vid Termini köpte vi en liten
kniv till Pierre.
På kvällen åts den sista middagen på
vårt stamställe. Pierre som inte förstår
franska något vidare fick ta en promenad

HAR DU PLANTERAT OM DINA VÄXTER?,
J o rd , Krukor, Gödning, Fröer
fin n s hos

A. LEVENIUS BLOMMOR i Orsa AB
Tel affären 400 92, trädgården 401 20
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Den fjärde dagen gick via Frascatibergen som ligger ca 2 mil söder om Rom.
Här tillverkas ett mycket uppskattat vin.
Här tillverkas också vildsvinskorv till
Pierres stora förtjusning, en förtjusning
som senare ”kommer upp” på den backi
ga och krokiga vägen mot Gandolfo.
Åksjuka med andra ord.
Innan dess hinner vi göra ett besök i en
av Roms katakomber (underjordiska be
gravningsplatser). Denna heter Di S.
Domittila. De gamla romarna var för
bjudna att begrava sina döda, inte ens
askan av dem, innanför stadsmurarna.
De första kristna övertog judarnas och
egypternas vana att begrava de döda i
hopp om ett liv efter detta. De grävde
långa underjordiska gångar vars längd
man är lite osäker om, men en
1800-talsforskare ansåg att katakomber
na kunde vara 80 mil långa. De döda
lades i väggfack utan kistor. En del kata
kombsystem kunde vara 5 våningar
djupa.
Frascati-bergen är också berömda för
sina vandringsleder och där går även att
”vandra” med häst.
Efter att ha framträtt med en historia
på en amfiteater steg vi på bussen mot
påvens sommarresidens. Det började nu
bli mörkt. Tbristbutikerna började nu
stänga medan de ”vanliga” fortfarande
var öppna. Vi handlade några småsaker
och kvällen avslutades på en familjerestaurant i närheten av flygplatsen. Vi
önskade oss närmare ”vår” trattoria.
Klockan 9 på kvällen lättar DC-9:an
från Ciampino. Mitt i natten landar vi i
ett gråkallt regnigt Stockholm.
Vår bil som stått parkerad hela veckan,
startar utan knot och för oss hem till
Orsa, dit vi anländer vid 4.30-tiden på
morgonen.
Hasse, Agnetha och
Pierre (4b) Björkman
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Ovansiljans skolförening 110 årav
rikSvenso
E

Även om Ovansiljans skolförening på
senare tid inte präglats av sjudande verk
samhet, så kan det säkert göra anspråk på
en sak. Den är säkert särklassigt den äld
sta skolföreningen i landet. Första års
mötet hölls midsommaraftonen 1880,
efter att Erik Hedlund i Våmhus och
Mats Olsson från Mora utarbetat förslag
till stadgar som antogs på ett möte den 13
mars, 1880. Drivfjädern för bildandet
kan ha varit en artikel i Veckotidning för
Folkskolan. I korthet står där att en
sådan förening bidrar till lärares känne
dom om varandra, till förkovran i kun
skaper och undervisningsskicklighet och
till en för lärare behövlig gemensamhetskänsla. Den målsättningen skulle man
inte behöva skämmas för 110 år senare.

Intressanta protokoll
Protokollen är ofta mycket detaljerade
och ger en god uppfattning om trender
och idéer i tiden. Jag skall här återge vad
Carl Fredrik Pettersson, Skattungbyn
har att säga när han håller högtidstalet
1929: ”Så hava vi i minnet återkallat
något av det, det skolföreningen upplevt
under det gångna halvseklet. Mycket
mera finnes att hämta ur de gamla proto
kollen, de äro en riktig guldgruva. De
vittna om, att en stark och levande känsla
för skolarbetets höghet besjälat lärarna
inom de övre Dalabygderna, en känsla
som vuxit sig stark även under vidriga
yttre förhållanden, de vittna om ideali
tet, som besjälat dessa lärare och dessa
präster, som i gott samarbete och med
enade krafter verkat för höjandet av den
svenska folkskolan. Småsaker och futtig
heter hava ej funnit något utrymme hos
denna förening, det är det stora, det
höga, det ädla, det är skolans fram
skridande i kristlig och fosterländsk rikt
ning, som under dessa femtio år varit
föreningens mål”. Nog är det klart att
den gode Pettersson känt till både Tegnér
och Rydberg. Han nämner också präster
na. Årsmötena inleddes länge med en
högtid i kyrkan på platsen dit årsmötet
var förlagt, och prästerna deltog sen liv
ligt i debatterna.

Om snus och hälsa
Det finns oändligt mycket intressant
att berätta om denna skolförening, men
jag skall nöja mej med sådant som har
anknytning till Orsa. Redan första året
dyker ett av skolans ständiga problem
upp, beskrivet på följande sätt: ”Erik
Eriksson i Orsa hade gjort den sorgliga
iakttagelsen, att flera av folkskolans
gossar börjat med den fula ovanan att
krydda sin mun med snus, och kyrko

herde Glantzberg var glad att talet härom
kom före. Han fordrade, att läraren själv
först och främst för sin egen del borde av
hålla sig från allt bruk av tobak, i vad
form det än förekomme, och vad barnen
beträffar, borde de från skolan medföra
den övertygelsen, att bruket av tobak
vore skadligt ej allenast för kassan utan
ännu mer för hälsan, varjämte de borde
få veta, hurusom de under försakande av
den onödiga men skadliga tobaken
kunde genom besparingar bereda sig en
oberoende ålderdom”.

Hem och skola

att liva känslan för det sköna och göra
varma hängivna hjärtan, att höja viljan
till det goda, och göra den stark och
handlingskraftig”. Här är året 1912.

Barnens fredsdag
Axel Hambraeus möter vi vid flera till
fällen. Säkert i spåren efter första
världskriget väcker han 1920 förslag om
en barnens fredsdag, men han får inget
gehör hos lärarna. 1951 har han följande
sköna och underfundiga ord att säga om
lärarens uppgift: ”Läraren har den
oskattbara förmånen att arbeta i en stän
dig vår. En ständig ungdom. Det kan
komma ogräs i sådden. Men undret
finns; det i sig självt växande livet.
Växandet av vetandet. Det, som kommer
utifrån läraren och boken, skall växa till
inifrån. Karaktärsdaningen är i detta
sammanhang det märkligaste. Så mot
tagligt men också så oemottagligt”.

1896 betonar August Andrén i Orsa
”att ordning och lugn bör härska i sko
lan, att undervisningen är livlig, åskåd
lig, klar och gående rakt på sak, att lära
ren fäster avseende vid barnens individu
alitet och begåvning samt att hem och
skola bör samverka”. En Wallman från
Bergkarlås är inte så optimistisk i detta
avseende. Han anser, ”att de föräldrar,
Skolan skall fostra
som mest vore i behov att besöka dylika
1978 håller skolföreningen årsmöte
möten hålla sig borta därifrån”. Året är
1900 och hur många är inte de lärare som tillsammans med Hem och skola
föreningen. Här kommer en ny tids
sen dess gjort samma erfarenhet.
faktor in i bilden. Kritik riktas mot den
sammankomsten därför att elever inte
Anna Mårtensson, Åberga
Nog vore det intressant om det gick att få inbjudits att ta del av den. Marianne
möta många av de personligheter som Ehrlin inleder en diskussion och anser att
framskymtar i protokollen. En av dessa skolan inte skall överta fostran från
är Anna Mårtensson, Åberga. Hon säger hemmen, men skolan kan komplettera
om skolarbetet att det är ett uppfostrings- den. Hon anser att det finns en tolerans
arbete som har till mål att ge människan som är grym, och det är likgiltigheten.
Den som vill veta mer om skolföre
så vitt möjligt en harmonisk utbildning.
ningen
är välkommen till en utställning i
Vidare: ”Skolan bör bl.a. genom lek,
gymnastik och trädgårdsarbete stärka Orsa bibliotek, som kommer att öppnas
kroppen, och ljusa lärosalar bidrar till måndagen den 23 april.
kroppens hälsa. Själen kan bildas genom

Erik Svensson

Specialbutiken för HENNE
K A PP O R • B LU SA R • K JO LA R • B Y XO R
JEANS • M YSPLAG G • UNDERKLÄDER M M

- Aktuella TY G E R
•

SYBEHÖR

Kvalité
vår specialité

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

Järnvägsgatan W • 794 00 ORSA • 0250/400 21
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Orsa Lärarförening
höll i november -89 sitt 92:a årsmöte i
Orsaskolan.
Ur protokollet kan nämnas att det för
kommande verksamhetsår blev omval av
ordföranden Ulf Svensson och styrelsens
övriga ledamöter Allan Berglund (kas
sör), Ingegerd Fjelstad, Eva Kronwall
och Siv Larsson (sekr.).
Omval blev det också av Pelle Jakobs
son som redaktör för Orsa Skoltidning
samt av redaktionskommittén i övrigt:
Ulla Enmalm, Johannes Hasmats, IngaBritta Johansson och Tommy Jonow.
Kassörskapet handhas av kontoristen på
skolkontoret, Marianne Stäring. An
svarig utgivare: skolchefen Olle Bjärkmar.
Revisorerna Arne Svadling och Jörgen
Lind, med Björn Börjesson som supp
leant, omvaldes.
Revisorer för fonderna blev efter om
val Johannes Hasmats och Mårten
Ohlsén. Omval blev det också av valberedningskommittén: Britta Larsson
(sammankallande), Hans-Erik Laggar
och Siv Åsenlund.
Meddelades att Ovansiljans skolförening firar sitt 110:e årsmöte med en
utställning och div. andra arrangemang
under mars månad. Orsa Lärarförening
ställer upp som medarrangör. Efterlyses:

Klara besked
om begravnings
kostnaderna
p

Orsa
Bengtssons Begravningsbyrå
Lars-Olof Uleander
Stackmora 5524
Tel. 0250-430 95,418 40

Redan vid beställningen
lämnar vi en specificerad
prisuppgift på vad be
gravningen kommer att
kosta, så att du direkt kan
överväga eventuella änd
ringar eller komplette
ringar i samråd med oss.
Av Sv. Begravningsentreprenörers Förbund

AUKTORISERAD
BEGRAVNINGSBYRÅ
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En blivande redaktör för Orsa skoltid
ning, som ska hinna bli ”varm i kläder
na” innan nuvarande redaktören går i
pension.
Efter att ha druckit kaffe under glatt
och livligt pratande samlades de många
(ett 60-tal) mötesdeltagarna i filmsalen
för att äntligen få följa med Ann-Marie
och Per Lindberg på deras resa ”Jorden
runt på 80 min”. Och det blev en oför
glömlig resa! De kraftiga applåderna
visade tydligt åhörarnas förtjusning.
Risken är stor att fler följer fam. Lind
bergs exempel. Orsa kan få ont om lärare
framöver.!
Siv Larsson

Julpristävlingen
Det var säkert många som under jul
helgen klarade av vårt julkryss, konstrue
rat för elever av eleven Martin Moraeus.
Men det var inte särskilt många som
skickade in lösningen. Av inkomna svar
var två helt korrekta. Vi lyckönskar
Linda Sundström, Stackmora 6 och
Magnus Hernander, Ängsskolan 6 i
Sundbyberg som får var sin bok som väl
förtjänt pris. En bok tilldelas också
Martin som tack för det fina krysset.

TandläkarbesökLilanHserav
Då och då händer det att vi på redak
tionen få r brev från läsare som har något
att berätta fö r oss andra. Ofta handlar
det om skolminnen av olika slag. Sådant
gläder oss. Här är ett exempel: Lillan
Hanser delar med sig av ett minne, upp
väckt av en äppeltugga.
Jag sitter med ett rött och grant äpple i
min hand. Har tagit mig en saftig tugga,
och det smakar härligt.
Mina goda vänner har farit var och en
till sitt och efter stoj, skratt och lekar blev
allt så tyst härhemma. Disken är av
klarad, porslin och bestick tillbaka i sina
lådor och skåp igen. Dammsugaren har
valsat över golvet, brummandet har tyst
nat. Så ser jag på mitt äpple och tänker

^
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— händelser passerar förbi i mitt minne.
Jag var till tandläkaren för en tid
sedan. Med darrande knän satte jag mig
i stolen och fick hakklapp och spottkopp. Nu skulle jag få min dom. Hade
jag borstat tänderna eller...? Ni vet ju att
nio av tio filmstjärnor borstar sina
tänder regelbundet. Aj, aj, mitt minne
sviker mig — det gällde nog en annons
om tvål.
Så började tandläkaren läsa i min
mun: plus hit och plus dit! Det fanns visst
något hål i alla fall. ”Vi tar det på direk
ten”, sa tandläkaren, och jag ser med fasa
borren närma sig min mun.
Det var likadant i yngre dar, lika ner
vöst och darrigt. Under min skoltid bör
jade den obligatoriska skoltandvården.
Jag minns ännu när min lärare Anders
Montelius kom in i skolsalen med en bunt
stora, bruna kuvert, innehållande våra
tandläkarekort. Dessa skulle vi ha med
oss till tandläkaren. Där skulle allt an
tecknas om våra tänders fel och brister.
Så läste magistern upp namnen på
några av oss som skulle gå första dagen.
O, vad hemskt, dit hörde jag! Sannerli
gen, nu fanns ingen återvändo. Pojkarna
flinade åt min rädsla. Men vänta bara,
det blev väl deras tur också. Så var det
bara att promenera iväg efter otaliga toa
lettbesök. In genom porten i nuvarande
kulturhuset. Tandläkarmottagningen på
andra botten. Stegen ekade i huset, högt
i tak och många trappsteg.
Man kom så in, upp i stolen, blossande
röd i ansiktet. ”Du ser ut som ett juläpple
du”, sa tandläkaren. O, vad ledsen jag
blev för detta, men han ville väl trösta
mig och få bort min rädsla.
Nu har åren gått och kinderna är inte
så röda längre, men mina tänder dom har
jag kvar att äta äpplen med, och det är
jag tacksam för.
Lillan Hanser

Ovansiljans Skolförening 110 år
Måndagen den 23 april kl 19 öppnas i biblioteket en foto
utställning med skolbilder från Orsa. Vi pratar skolminnen
och sjunger gamla skolsånger.
Kaffe serveras.
VÄLKOMNA!
Medarrangörer: Orsa Lärarförening — ABF
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SPARKUTFLYKTENavk6JenyL
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Vi började 9.00, men vi kom inte iväg för
rän klockan var 9.15. Vi sparkade först
upp till Orsbleck och sedan fortsatte vi
vägen upp till Enåberg. På vägen upp lek
te vi en lek. Den som var längst fram
skulle gå femtio steg och sedan skulle
hon/han stanna och säga ett djurnamn
och sedan ställa sig sist i ledet. Nu blev
någon annan först i ledet. Då skulle den
gå femtio steg, stanna och säga ett djur
namn osv. Ingen fick säga samma som
någon innan. När vi gjorde det kändes
det som om tiden gick mycket snabbare.
När vi kom upp till Enåberg hade vi åkt
spark i fem kilometer, nästan bara upp
för. När alla hade kommit upp fikade vi.
Det var väldigt gott med fika. Allt efter
som vi blev klara gjorde vi olika saker.
Killarna i 3:an hade snöbollskrig, och
tjejerna lekte i snön. De äldre killarna
gjorde snöskulpturer och tjejerna hade
en stafett. I stafetten skulle vi först
springa en bit och sedan hoppa över en
snöhög. Vi var sex stycken i varje lag. Det
var roligt, och så blev man varm efter att
vi hade suttit stilla och fikat. Efter stafet
ten hade vi en volttävling från en snöhög
ner i djupsnön. Då var även några killar
med. Jag och Linda var domare. Vi satte
ett, två eller tre poäng till varje volt. Vid
tolvtiden for vi hemåt igen. Det gick
mycket, mycket snabbare hem än när vi
for upp till Enåberg, för nu var det bara
nerför. Vi kom till skolan omkring tjugo
i ett. Vi hade tur med vädret trots att det
kom några regndroppar på vägen hem.
Det hade varit en rolig dag.
Jenny Limby,
åk 6

Digerberget 6
Främre raden: Emma Karlsson, Linda Bruks, Hedvig Berlekom, Johan Smids,
Rikard Wallman-Karlsson, Anders Ors.
Andra raden: Ida Turén, Ingmar Norin, Jan-Anders Hedman, Naima Trogen.
Tredje raden: Sofia Hällmarker, Monica Samilda, Anders Montelius.
Frånvarande: Malin Rehn. Lärare Britt Johansson. Foto: Allan Berglund
RÄTTELSE
I förra numret hade vi ett klasskort på Kyrkbyn 6 B. Där råkade en av flickorna
komma bort i namnlistan. Det var Karolina Källberg. Hon står som nummer fyra i
främre raden.

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

S C Ä K fC
^S K O R f
och

BABY SHOPEN
— Allt för baby —
• B arn k läd er
• B arn artik lar
• V agnar
Tel. 0250-402 32

Berget 6
Främre raden: Bengt-Åke Björkman, Kristin Blom, Lena Sundstedt, Karl-Ulrik
Thörn, Johan Svahn, Mikael Woxblom.
Andra raden: Daniel Post, Camilla Larsson, Malin Jonow, Jessika Liljedal,
Johanna Holm, David Samuelsson.
Tredje raden: Roine Thunberg, Peter Olmats, Maria Leksell, Jessica Larzon, Å sa
Jämtén, Michaela Wallinder, Camilla Herko, Henrik Carlsson.
Frånvarande: Jennie Eriksson, Mattias Lissdaniels. Lärare: Arne Svadling.
Foto: Kungsfoto
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ecknig:E rik B ergkvist,
T

NÄS
ClASMÄSTERI
Eftr.
—

åk 6

Nyman & Johansson —

ORSA
Vid södra järnvägsövergången
Moravägen 2
Tel. 408 91

Bilglas • Fönsterglas
Inram ningar

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och
presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 413 32

R ÄTTVIKS AN TIK
Hans Rabenius
Storgatan 5 • RÄTTVIK
Tel 0248-133 10
öppet vard. 13.00— 17.30
Köper och säljer
Guld, mynt, antikviteter, sterbhus
Auktionsuppdrag emottages

Orsa T rafiksko la
—

In g e N ym an

—

LANDET FÖR LÄNGE SEDANavk2H
enriJägåd,å
Det blev jordbävning hos dinosaurierna.
En unge försvann. Han fick nya kompi
sar. De gick ut på äventyr. Hans mammas
hjärta ledde honom till den stora dalen.
Henrik Järvegård,
åk 2
UTFLYKT PÅ SPARKavk2JohnStrel,å
Vi gjorde snöskulpturer. Vi gjorde en
snömur och en häst och en kamel och en
mask. På vägen upp så lekte vi. När vi
kom upp till Enåberg så åt vi matsäck. Så
hade vi snöbollskrig. Det var regnigt och
dimma och det droppade under träden
och det var is under träden.
Johan Starell,
åk 2

VINTERDRÖMMAR k3M
agnusSdqvit,å
Då kan man bygga snögrottor, djupa och
mysiga. Man kan kasta snöboll. Det gör
ont att få en i ansiktet.
Man kan åka slalom, längdskidor,
skridskor och mycket annat.
Man kan göra en snöängel. Det blir
mycket snö på taket. Det är farligt.
Magnus Sandqvist,
åk 3
SNABBASTE FÄRDSÄTTETavk6M
of,å
rusL
Prosten skulle ut och fiska med gubben
Österman på en lite holme, en bit från
fastlandet.
— Österman kan väl simma hoppas jag?
— Jo, men vi tar båten, det går fortare.
Markus Lofvar,
åk 6

MDF
Från Europas modernaste fabrik!
E1 - kvalitet utan ammoniakbehandling

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

Språngs...
när det gäller färg,
vägg och golv.
siniAiWS FÄm ;xj
Orsa, tel. 403 40
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Marknadsförs I Sverige och Norge av;

p la tta n
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ecknig:D aniel Bruce,
T
åk 4

DJURENS MILJÖ k2Sam
brg,vå
uelÅ
Det var en björn som var ute och gick en
vacker dag. Då såg han nånting som
blänkte.
Han gick långsamt fram till det kon
stiga föremålet. Han slickade på det. Det
smakade illa och sved på tungan. Det var
ett batteri. Fast det visste han inte. Efter
några dagar blev han sjuk.
Då kom en skogstomte och frågade
björnen:
— Vad du ser konstig ut! Är du sjuk?
— Ja, det är jag. Jag slickade på nånting
blankt och det sved så på min tunga!
SPARKTURavM
ds,k4å
linSm
— Aa-ha! sa tomten. Sträck ut din
En dag åkte hela skolan ut på en spark tunga, så ska du få av min dundermedi
tur. vi åkte till Enåberg. Dit var det 3 km. cin.
Först åkte vi på Orsblecks väg och sen
Och så fick björnen medicin och blev
svängde vi av på Enåbergs väg. Det var frisk på några sekunder.
inte så bra sparkföre, för det var lös snö — Nu går vi och plockar upp batteriet, sa
på vägen. Det var jobbigt att åka för det tomten.
var mest uppför. När det inte var så långt
Och du förstår väl du som läser att
kvar lekte vi en liten lek. Den som var man inte ska kasta batterier i naturen!
först skulle gå femti steg och sen gå åt
Samuel Åberg,
sidan och säga ett djurnamn. Sen ska den
åk 2
ställa sig sist i ledet. Sen höll vi på så där
MILJÖVÅRDavk2L
önSoli,å
rs-G
tills vi kom upp till Enåberg. På Enåberg
åt vi vår matsäck som vi hade med oss. Jag tycker att allt bly skulle man smälta
Sen byggde några snösaker och några och göra tennsoldater av.
Då har barna leksaker och naturen blir
hade snöbollskrig. Jag och några andra
hade voltträning. Det gjorde inte ont när inte förstörd.
Järn går också att smälta till leksaker,
man landade för det var lös snö där. Sen
gjorde vi upp två stafettlag. Lärarna och kvicksilver borde användas igen...
gjorde upp en eld. Hem gick det fort. Det eller så kan man ta en hink med lock och
var nästan bara nerför. När jag kom hem hälla i kvicksilvret och gräva ner det!
hade jag åkt 15 km. Jag tyckte det var en Men det är inte så bra för hinken kan gå
sönder.
rolig dag.
Lars-Göran Solli,
Malin Smids,
åk 2
åk 4
ÅRSTIDERNA k
2Johanrdesg,avå
På vintern är det kallt och skönt
men inte grönt.
På våren kommer fåglarna från
söder.
En del har med sig sina bröder.
På sommaren lyser solen
och då badar jag i poolen.
På hösten är det blåsigt
När man springer blir det flåsigt.
Johan Jordeskog,
åk 2

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

N y c k la r tillv e rk a s m ed a n ni vän tar!
Även bilnycklar. Lås och tillbehör. Byten och monteringar av lås.

Anlita W S fackntannen
-innan något
händer
wesströms w s
ORSA, tel 0250-409 25 vx

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

FÖ R IN D U S T R I
och M IL J Ö V Å R D

D a la K a lk AB
Tel 502 00

ORSA RAM och
GLASMÄSTERI
Älvgatan 4, ORSA • Tel 0250-425 74

• A llt inom Glas och Ram
• Persienner och markiser
• Reservdelar

Jo u r d y g n e t ru n t!
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ALLA barn kan
spara i aktier
med
Sparbankens
Aktiefondkonto

ecknig:E rika K rång,
T
åk 2

Sparbanken
D a la r n a
Det ekonom iska alternativet.

ORSA • Tel 0250-436 00

L IV S • B E N S IN
LO TTE R • T IP S • M .M .

SKATTUNGE LIVS
Tel 511 77

O rs a
L a s tb ilc e n tr a l
utför alla slags transporter
Tel 404 30, 404 31

MOBBNING G
k,4vå
unilaW
Lasse har blivit mobbad i skolan ända
sen han har kommit hit. Han går i tvåan.
Dom som går på lågstadiet mobbar
honom inte, men dom på mellanstadiet.
Varför han blir mobbad är, att han
kommer från ett annat land. Han pratar
lite konstigt men man förstår vad han
säger. Det finns en annan förklaring ock
så. Han är svart. Han kommer från ett
annat land, som heter Afrika. Egentligen
heter han inte Lasse, för det är inget afri
kanskt namn. Hans rätta namn är Lucas.
Han har lärt sig att tala ganska bra
svenska, men det låter lite annorlunda.
Lasse tycker inte om skolan. Han leker
inte med någon på dagarna bara med sin
lilla syster.
Gunilla Wik,

MOBBNINGEN!!!avrtinso,-L
eM
A
k4å
— Hej, jag heter Emilio. Jag kommer
från Iran. Jag och min familj flydde till
Sverige, när det var krig i Iran. Vi fick bo
i Stockholm. Nu går jag i skolan. En gång
kom jag hem och grät. Mamma undrade
förstås vad det var, jag visste inte vad jag
skulle säga. Sen gick jag och berättade
det som hade hänt. Så här var det.
På morgonen när jag kom till skolan
stod alla stora killar i en klunga, jag för
sökte komma förbi, men det gick inte.
När det ringde in, tog dom min ryggsäck
och sprang iväg. I klassrummet så puttade dom mej och retade mej för att jag
kom från Iran. Så höll det på i flera
månader, men till slut så flyttade vi till
Orsa, och där hoppas jag att de är bättre.
Anna-Lena Martinsson,

åk 4

åk 4

NÄR DET GÄLLER HERR- och BARNKLÄDER
AEG • AEG • AEG * AEG

— gör som så många andra — gå till affärerna med

AEG är KVALITET

U R V A L • K V A L IT É • S E R V IC E

AEG HUSHÅLLSMASKINER
Installationer - Service

OBS! Vi finns på Kung Gustavs väg.

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

Ite/UjUnxts
BARN 402 19

AEG • AEG • AEG • AEG
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S D avidsson

HERR 400 05

— D är fin n s det m esta av det b ä s ta —
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ecknig:K ristina Strandberg,
T
åk 2a

Känsla
förframtiden

O R S A 0250-430 50

VÄRDA DIN SYN
DET FÖRTROLLADE SPÖETk2E
ilSjögren,avå
m
Det var en gång en kung, som hade väldig
makt över sin trollkonstnär. Han sa, att
kan kunde trolla människor till sten.
Men en gång, så trollade trollkonst
nären kungen till sten.
Emil Sjögren,
åk 2

DET SNÄLLA TROLLET k2M
z,vå
artinL
Det var en gång ett troll, som bodde i en
ihålig stubbe, som var mossig. Trollet var
rufsigt och snällt.
Han gick till sagornas land. Trollets
mamma och hans syskon har gått vilse på
väg till sagornas land.
Där fanns berg. Rufsiga trollet hann
inte med, utan blev efter. När han kom en
bit, så såg han ett par berg, och det var
sagornas land.
Martin Lantz,
åk 2

MIN FÖRSTA RIDLEKTION k3M
sé,vå
arineN
Jag hade väntat så länge på att jag skulle
få rida och så en dag fick jag rida på
Rebella. Då fick jag rida sådant, som inte
min stora syster hann lära sig, när hon red
på Rebella. När jag skulle sadla och så,
nådde jag inte upp, så Anki — hon som
äger hästen — fick hjälpa mig med det.
Jag hade så roligt den dagen, och jag
tänker på den lektionen än.
Marianne Nisén,
åk 3

NÄR MAMMA OCH PAPPA
GIFTE SIGk4E
älberg,å
vaK
Det var kvällen före annandag jul. Jag
låg i sängen och tänkte på att mamma
och pappa skulle gifta sig. Jag grät lite av
glädje. Sen somnade jag.
Tidigt nästa morgon vaknade jag, och
så kom jag åter att tänka på att mamma
och pappa skulle gifta sig. Och det var ju
den dagen nu! Jag sprang upp ur sängen,
och då kom mamma. Pappa var också
vaken. Vi satte på oss fina kläder. Jag
hade orsadräkt, för jag skulle ju vara
brudnäbb. Sen åkte vi till fotografen för
att fotografera oss. Därefter åkte vi till
kyrkan, där vigseln skulle ske. Jag grät av
glädje hela tiden i kyrkan.
Sen åkte vi till Stackmorahöjden och
åt bröllopsmat och tittade på TV. Efter
ett par veckor kom vi med i tidningen. En
flicka i min klass klippte ut oss ur tid
ningen.
Eva Källberg,
åk 4

HÄSTARavk3M
bels,å
riG
Hästar är det sötaste jag vet.
Helst ska den vara sådär lite fet.
När det är sommar
och solen steker het,
och hästarna springer lösa i hagen,
och äter hö så dom
blir runda om magen.
Maria Gabriels,

ALLTID
VÄLKOMMEN TILL

RSA

I

8

ptik

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

golvavd.

Måleri

MORA, Fridhemsgatan 3
Tel. 0250-136 62

åk 3 a
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• TIPS
• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER
NYA KLOCKARS
Tel 0250-419 06

S läng S näbben
A ukt. H Y C O P-återförsäljare

ORSA SKOLTIDNING
Nr 242 • 12 mars 1990
Utgives av Orsa Lärareförening.
Ansvarig utgivare: S-O Bjärkmar
Red. Pelle Jakobsson, tel. 502 94
Postgirokonto 13 65 58-4
Bankgiro 438-9979
Prenumeration sker genom insättning
å tidningens postgiro av 30 kr. Skriv
tydligt namn och adress å girokortets
kupong.

GREFS MASKINFÖRSÄLJNING AB
794 00 ORSA
Tel 0250-430 65
Att prenumerera

B M W fö lje r in te u tv e c k lin g e n
B M W le d e r den

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

på Orsa Skoltidning är inte så
dumt — för dig som bor så till att
du inte kan nås av våra unga för
säljare — och för dig som vill
vara absolut säker på att få nästa
nummer som ett brev på posten!
Lite dyrare blir det dock. Vi har
måst höja prenumerationspriset
till 30 kr. Enklast är det att sätta in
detta belopp på vårt postgiro
konto 136558 - 4. Men kom ihåg
att skriva ditt namn och din adress
på talongen!

KÅHLÉNS ELEKTRISKA AB

GRÄV KÅHLÉN AB

Moravägen 4 • ORSA
Tel 0250-436 60

Moravägen 4 • ORSA
Tel 0250-410 37

Utför alla slags

Utför alla slags

INSTALLATIONSARBETEN och
ELVÄRME

GRÄVNINGSARBETEN

Upplaga 1.700 ex.

(Traktorgrävare)

WASATRYCK. MORA

Pris kr 6:—

