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På kryss med Nordens största segelfartyg av Björn Börjesson
Jag såg en gång ett gott råd till alla som 
går och bär på drömmar om saker de vill 
göra: — Skriv ner allt du går och dröm
mer om, stryk det som verkar helt oreali
serbart och försök sedan att genomföra 
resten. På min lista har sedan länge 
funnits drömmen om att en gång få upp
leva livet ombord på ett riktigt segel
fartyg. När så Äventyrsresor i år erbjöd 
tvåveckorsseglingar med den norska 
barken ”Statsraad Lehmkuhl” behövde 
jag inte tveka länge innan jag bestämde 
mig.

”På Nordens största segelfartyg får du 
möjlighet att korsa Nordsjön som i gam
la tider. Du mönstrar på som elev och 
kvitterar ut din hängkoj, precis som förr. 
Du får lära dig segling och sjömansskap 
samt arbeta i byssan och i maskin”. Detta 
var en del av det man lockade hugade 
medseglare med. Nu återstod bara att se 
hur det skulle te sig i verkligheten.

Avresa skedde från Bergen som är 
hemmahamn för ”Statsraad lehmkuhl”, 
en tremastad bark med en längd av drygt 
80 m i vattenlinjen och med en segelyta 
på 2000 m2 när alla de 22 seglen är satta.

När man mönstrade på ombord fick 
man sig tilldelat ett skåp för personliga 
tillhörigheter och, mycket riktigt, en 
hängkoj att hänga upp i krokarna i taket 
i den gemensamma sovsalen. Där skulle 
vi sova tätt tillsammans alla 75 som 
mönstrat på, unga och gamla, män och 
kvinnor från Sverige, Norge, Danmark, 
Tyskland och England. Många blev 
fundersamma redan när de skulle ta sig 
upp i kojen, bara det var ett smärre akro
batnummer, men väl på plats kändes det 
ljuvligt att ligga där och gunga fram och 
tillbaka i takt med båtens rörelser.

Innan avfärd blev vi hälsade välkomna 
ombord av kaptenen och den fasta be
sättningen på ca 15 personer. Vi blev 
indelade i tre vaktstyrkor, vilka under 
seglingen skulle avlösa varandra i fyra- 
timmarpass 8—12,12—4 och 4—8 dygnet 
runt. Varje grupp tilldelades två ur 
besättningen som skulla svara för vår ut
bildning undet tiden ombord.

I kvällningen lämnade vi så Bergen och 
gick för motor ut genom en storslagen 
skärgård. Följande morgon hade vi nått 
de yttersta öarna, vinden var frisk och det 
var dags att sätta några av de imponeran
de råseglen. Det var med viss bävan man 
första gången äntrade upp i de svajiga 
vanten. En bit upp skulle man så gå snett 
utåt på puttinvanten för att ta sig upp på 
plattformen vid undermärsseglet. Det 
skulle vi sätta först, minst sju man behöv
des på varje sida. Försiktigt klev vi ut på 
fotpärten, vajern som löper under råt,

och så hasade vi oss utåt mot rånocken. 
Snart nog var man utanför skrovsidan 
och hade bara Nordsjöns fräsande vågor 
under sig. Nu skulle surrningen lossas så 
att alla samtidigt kunde släppa ner seglet 
och på däck stod resten av laget beredda 
att fira i gordingar och gigtåg, medan 
andra tog hem i skot och brassar. Nam
nen på alla linor och tåg som löpte ner till 
däck snurrade i våra huvuden och det 
dröjde innan man fick klart för sig vad de 
olika repen hade för uppgift, men besätt
ningen var kunnig och såg till att vi drog 
i rätt tåtar hela tiden.

När undermärsseglet var satt fortsatte 
vi uppåt i riggen, övermärsseglet sattes 
och om det inte blåste alltför hårt sattes 
också bramseglet och röjeln längst upp. 
Att ha varit med upp på röjeln blev något 
av slutprovet som de flesta ombord ville 
ha klarat av innan det var dags för av
mönstring. Man befann sig då närmare 
50 m över vattenytan, och nöjde man sig 
inte med det, kunde man äntra Jakobs- 
stegen, lejdaren på vilken man tog sig den 
sista biten upp i masttoppen.

När seglen var satta kunde vi sedan så 
smått börja sätta oss in i de övriga ruti
nerna ombord. Under timmarna på vakt 
avlöste vi varandra på olika poster som 
utkik, rorsman, maskinvakt, brandvakt 
eller bryggvakt, det sistnämnda innebar 
att man fick ta det av navigationsarbetet 
tillsammans med styrman.

Förutom de fasta vakterna fanns det 
många andra arbetsuppgifter som vi fick 
delta i. Danska Helle lärde ut segel
sömnad, splitsning och knopar. Vi fick 
tjära vant, putsa mässing, knacka rost 
och olja in mahogny på relingar och 
däckshus. Till och med städningen fick vi 
stå för, allt från att spola däck ner till att 
skura toaletterna, vilka samtliga inom 
parentes sagt var försedda med vita sitsar 
av för orsabor välkänt märke.

En dag hade vi ”byssetjänst” vilket 
innebar att vi var handräckning i köket 
och hjälpte till vid serveringen av dagens 
måltider.

Målet för överseglingen var Newcastle 
dit fartyg med besättning var speciellt
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inbjudna för att sprida lite extra glans åt 
en folkmusikfestival som skulle hållas 
under veckoslutet. När vi under fredagen 
nådde hamn möttes vi redan på pir- 
nocken av säckpipsorkester och norska 
och engelska fanor. Dagen därpå parade
rade alla festivaldeltagarna genom 
stadens gator samtidigt som man musice
rade och dansade och sedan följde upp
spelning med de olika folkmusikgrup
perna. Dagen avslutades så med att borg
mästaren hade stor mottagning i 
stadshuset.

Klart för sättning av märsseglet.

Redan söndag middag lämnade vi 
Newcastle och blev bogserade ner längs 
floden Tyne och ut mot öppna havet. Alla 
var ivriga att få segla igen och eftersom vi 
redan kände oss som garvade sjömän 
hade vi snart alla segel satta och kunde så

Kom in till oss!
VI ÄR PÅ BETTET!
REPA R A TIO N ER  och  

JU STE R IN G A R
på el-gitarrer och elbasar, 
gitarrer, fioler och biåsin

strument.

Vi har strängar och tillbehör.

NISSE KLOCKAR 
Järnvägsgatan 33, ORSA 

Tel 0250-415 10, 406 94

sätta kurs norrut längs kusten i en frisk, 
västlig bris. Den lilla fullriggaren ”Sor
landet” var samtidigt på väg ut från 
Skottland och kaptenerna hade stämt 
möte så att vi skulla kunna segla till
sammans tillbaka mot Norge. Det dröjde 
till nästa morgon innan vi siktade Sör- 
landets master vid horisonten. Hon 
befann sig en bra bit akter om oss, så för 
att invänta henne fick vi göra en stag- 
vändning och gå runt ett varv vilket är en 
nog så komplicerad manöver med en full
riggare, men vi lyckades och fick sam
tidigt extra träning i segelexercis. Vinden 
hade under tiden friskat i och närmade 
sig kulingstyrka. På Sorlandet tog man 
hem det ena seglet efter det andra tills 
man seglade för bara stumparna. Detta 
innebär att man bara har undermärs- 
seglen uppe, eller stumpeseilen som de 
heter på norska. Hon rullade också rejält 
i den nu grova sjön så medan vi med vårt 
betydligt större fartyg kunde behålla fler 
segel uppe och njuta av den goda farten 
så sackade Sorlandet efter allt mer för att 
till slut återigen försvinna ur sikte.

Att vi inte helt hade återvänt till segel
fartygens dagar blev vi varse när vi en 
kväll fick höra May-Day-anropet från 
den skottska oljeriggen Piper Alfa. Den

svåra explosion som till slut krävde 166 
människors liv hade just inträffat. Efter 
några timmars radiokommunikation 
stod det klart att vi inte kunde vara till 
någon hjälp, det fanns gott om andra 
fartyg i området, så vi fortsatte på vår 
kurs tillbaka mot Bergen.

Hela återfärden bjöd på härlig segling 
ända till fredag morgon då vi var tvungna 
att för sista gången gå upp i riggen för att 
beslå alla segel. Nu stannade man gärna 
kvar en stund extra uppe i masten för att 
njuta av utsikten medan vi för motor gick 
tillbaka in mot Bergen. Det hade varit två 
härliga och intensiva veckor till sjöss. Det 
gungade behagligt i kroppen, vi hade fått 
sjöben och ingen hade längre ont av sjö
gången så nu kunde även de som tvinga
des tillbringa första veckan i kojen få ut 
vad de önskade av livet ombord.

Väl i hamn var det bara att packa sin 
trunk och anträda hemfärden och med 
sig hade man förutom en annorlunda 
upplevelse också ett av Stiftelsen Seil- 
skipet Statsraad Lehmkuhl utfärdat 
fartsbevis som bekräftade att man 
sommaren 1988 deltagit som medseglare 
ombord under en utseglad distans av 1113 
nautiska mil.

Björn Börjesson

ti&iqUtvcLs
Herr ^  Barn

2 butiker med
Urval =
bl.a. möjlighet till bätt
re och roligare köp. Du 
slipper kostnaden för 
resor m. m.

Kvalité =
bl. a. kanske något hög
re pris vid köptillfället, 
men på sikt mycket 
billigare.

Service =
bl. a. bättre betjäning. 
Vi hjälper Er med för
slag och goda råd. Vi 
försöker skaffa det vi 
ev. ej har i lager.

”Ingen affär är en bra affär om 
inte båda parter är nöjda”.

När det gäller herr- och barn
kläder  —  gör som så många andra 
—  gå till affärerna med

U R V A L  ★  K V A L IT É  ★  

S E R V IC E

H E R R  400 05 B A R N  402 19

Där finns det mesta av det bästa!
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STOPAN i våra hjärtan T e x t :  P e r  L i n d b e r g ,  F o t o :  F r e d  C a m p b e l l
Välkommen till vildmarkskommunen 
Orsa! Denna inbjudande välkomsthäls
ning möter oss numera i Vångsgärde — 
och vildmark är något som vi kan bjuda 
på här i Orsa. I varje fall än så länge. Men 
vildmarken naggas i kanten. För när
varande kalhuggs 2% av skogsmarken i 
Orsa varje år, hyggesplöjning och harv- 
ning sargar markytan och skogsvägnätet 
tätnar raskt. Det vi kallar vildmark är 
snart ett minne blott.

I hela Sverige finns det idag bara 4 
områden där man kan stå och vara om
given av 1 mil skog i alla riktningar. Målet 
för skogsbruket är att det ingenstans skall 
vara mer än max 1 km till väg. I vårt eget 
Dalarna finns i skogslandet bara tre vild- 
marksområden kvar. Ett av dem är 
Anjosvarden-Stopån. Där kan du ännu 
stå med 5 km väglös vildmark åt alla håll.

Naturskyddsföreningarna i Mora och 
Orsa har börjat arbeta för att freda delar 
av detta unika område. Arbetet brådskar 
eftersom markägaren på orsasidan 
(Korsnäs) har långt framskridna avverk- 
ningsplaner och omarronderingen i 
Våmhus-Bonäs på morasidan gett möj
ligheter till exploatering. Samråd med 
Korsnäs har givit litet andrum, men hotet 
är icke avvärjt.

Milsvid utsikt från Kaljomäki.

I våras begärde Orsa Naturskydds
förening hos Länsstyrelsen att stopå- 
området (streckat på kartan) skall avsät
tas som naturreservat. Mora Natur
skyddsförening har gjort en omfattande 
inventering av hela området (”Väglös 
Vildmark”, köp den i bokhandeln!) och

målet är ett större vildmarksreservat om
fattande stopåområdet, Anjosvarden 
och Malmborgsrutan dvs. allt inom den 
svarta linjen på kartan. Malmborgsrutan 
(Våmhuskölen) ägs redan av Naturvårds
verket och skall bli reservat.

Orsaföreningen har visat området för 
”kommunfolk” och även kommunen 
arbetar nu för att freda området. Även 
Naturvårdsverket och Länsstyrelsens 
Naturvårdsenhet har varit uppe och tittat 
på området. Tyvärr är dock anslagen för 
inköp av mark små i Sverige och det är 
mycket som väntar på att bli inlöst. Detta 
trots att i Sverige endast 4%o (promille!) 
av skogsmarken nedom fjällskogen är 
fredad från skogsbruk. På detta område 
är Sverige ett riktigt u-land.

Måste vi inte värna om våra sista vild
marker? Måste inte våra barn och barn
barn kunna njuta av orörd natur, vandra 
i väglösa marker, växa upp med samma 
upplevelser som vi haft möjlighet till? 
Växter och djur behöver också en fristad. 
Anjosvarden-Stopån har unika möjlig
heter att bli ett fantastiskt vildmarks
reservat till gagn inte bara för Mora och 
Orsa utan för hela mellansverige. Och 
tänk litet framåt. Hur ser det ut i våra 
trakter om 10 år?, 50 år?, 100 år?. Vi har 
faktiskt ansvar för framtiden.

Gravvasslan.

V V S  - p r o d u k t e r  
o c h  e n e r g i b e s p a r i n g a r

Kontakta oss!

N ils o n s  R ör A B  ■ O rs a
Kontor och lager, Bergvägen 365 
Tel. 400 35, 42317

SALONG BLÅSENB0RG
Prinsvägen 1 • 794 00 ORSA

Dam- och Herrsalong

Tel 0250-423 68
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Nåväl, vad har då stopåområdet att 
bjuda? Det är redan ett omtyckt ströv
område där många människor vandrar, 
skidar, plockar bär, njuter. Lågfjället 
Ansjosvarden är ett omtyckt utflykts
mål. Kyrkan i Orsa har flera gånger haft 
gudstjänst på en kulle (predikstolen) i 
Stopåns dalgång. Allt fler upptäcker 
möjligheterna här uppe. Inventeringen 
har visat att den intressantaste biten är 
Stopåns dalgång. Här växer flera ovan
liga, ja rara växter, här finns i åns djupa 
ravin tre vackra vattenfall, här finns fina 
urskogspartier (eljest är området på
verkat av dimensionsavverkningar).
Skogen upplevs dock som helhet opåver
kad — ger urskogsintryck och utvecklas 
naturligtvis mot urskog.

Från Kaljomäkis topp ovanför en stor 
rasbrant har man en hänförande utsikt 
över dalen. Stopåns biflöde Gravvasslan 
störtar ned från Anjosvarden i en djup 
ravin klädd med granurskog. Där är vild-

markskänslan total. Här uppe vandrar 
björn, lo, järv. Här finns örn, fjällvråk, 
tornfalk. Här ropar pärluggla och sparv
uggla. Den tretåiga hackspetten, som 
missgynnas i rationellt skött skog, trivs 
här uppe. Här finns gamla träd, döda 
träd, hålträd — allt nödvändigt för 
många arters överlevnad.

Inventeringsboken ”Väglös Vild
mark” sammanfattar Anjosvardens och 
Stopåns naturvärden och argumenten 
för skydd på följande sätt:
• Områdets största värde är väglösheten 
och mosaiken av myrområden, varder, 
åar, vattenfall, raviner, lövbrändor och 
gammal skog som bildar ett vildmarks- 
område av mycket hög klass. Det är Mora 
och Orsas sista vildmark och ett av tre 
vildmarksområden som finns kvar i 
Dalarnas skogsland nedom fjällen.
• Området hyser flera arter som hotas 
eller starkt missgynnas av dagens moder
na skogsbruk. Många av dem behöver

stora områden för att kunna överleva i 
kraftiga popolationer. Området framstår 
här som synnerligen värdefull, särskilt de 
produktiva granskogspartierna.
• Antalet naturskyddspartier av högsta 
klass är litet. Den stora mängden gamla 
träd, torrträd och brandskadade träd är 
dock anmärkningsvärd och överträffar 
vida kulturskogarna i Mora-Orsa.
• Vissa delar av området är redan på 
flera grunder klassat som riksobjekt. En 
utökning av dessa riksobjekt som resul
terar i ett stort och sammanhängande 
område skulle höja riksobjektets status 
betydligt.
• I stora delar av området är skogsbruk 
inte företagsekonomiskt lönsamt utan 
statsbidrag. Dessutom blir de negativa 
ekologiska effekterna så stora att det gör 
varje ingrepp till en tvivelaktig handling.
• De naturvetenskapliga värdena i kom
bination med kulturhistoriska och sociala 
värden gör att ett skydd av området är 
angeläget.
• Vi anser att markägare, Mora och Orsa 
kommun samt skogsvårdsstyrelse, läns
styrelse och naturvårdsverk med litet god 
vilja gemensamt kan skydda ett fantas
tiskt område till kommande generatio
ner.

Ett av vattenfallen i Stopåns dalgång.

Området måste skyddas — vi är väl 
inga barbarer?

Text: Per Lindberg 
Foto: Fred Campbell
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Att gå på idrottsgymnasium

Skidåkare på Jjällvandring. Anders till vänster.

Flera av våra ungdomar har valt att efter 
grundskolan läsa vidare på gymnasier 
med särskilda möjligheter till träning i 
idrott eller musik, s.k. idrotts- eller 
musikgymnasier. Det handlar då förstås 
om elever som har intresse och fallenhet 
för dessa ämnen. Eftersom vi inte har 
någon sådan skola i Orsas närhet, blir det 
för ungdomarna att vistas på annan 
oftast ganska avlägsen ort med allt vad 
det kan innebära.

Vi menar att det kan vara av intresse 
för skoltidningens läsare att få veta hur 
det är att gå på ett gymnasium där man 
får tillfälle att ägna sig åt sin favoritsport, 
så vi uppsökte Anders Bengtsson, elev på 
ett idrottsgymnasium.

Anders höll på med packningsbestyr 
inför resan till sin skola på sommarlovets 
sista dag. Det var mycket att packa denna 
gång, eftersom terminen skulle inledas 
med en tre dagars fjällvandring. För
utom skolböcker och vanliga kläder 
ingick därför tält och annan camping
utrustning i bagaget.

Vi bad först Anders berätta om sin 
skola, där han nu börjat sitt andra läsår.

— Skolan heter Racklöfska skolan 
och den ligger i Järpen i Are kommun, 
några mil från Östersund. Det är en van
lig gymnasieskola egentligen, men den 
skiljer sig från andra genom att man kan 
byta ut visa ämnen mot träning i längd
skidåkning eller slalom. Skolan har 
ungefär 600 elever i högstadium och 
gymnasium. De flesta eleverna kommer 
från trakten omkring Järpen.

— Hur går det till att söka dit?
— Man tar in 8—10 längdskidåkare 

varje år. Då går dom dels efter vanliga 
betyg från grundskolan, dels efter meri
terna i skidspåret. På ansökningsblan
ketten får man anteckna sina tävlings- 
resultat. Dessutom skickar man in hela 
resultatlistor från tävlingar man deltagit
i. Ja, så ska man ju välja linje också. Jag 
valde att gå på naturvetenskapliga linjen.

— Du sökte förstås dit fö r  att du är 
intresserad av skidåkning. Hur fick  du 
tips om just den skolan?

— På vintrarna är jag ute och tävlar 
rätt mycket. Då har jag träffat kompisar 
som gått på den skolan, och dom har be
rättat om den. Eftersom det är svårt i ett 
vanligt gymnasium att få tid till träning 
sökte jag dit.

— Hur är undervisningen upplagd?
— Jo, vi läser ämnen som alla andra 

enligt kursplanerna. Men i stället för 
B-språk och gymnastik tränar vi skid
åkning. Som lärare i skidåkning har vi 
Bengt Halvarsson och Per Erik Eriksson.

— Hur går träningen till?
— Vi tränar varje dag utom mån

dagar. Vi i lägre årskursen har våra pass 
på förmiddagarna, medan de äldre 
tränar efter lunchen. Under barmark- 
säsongen löper vi och kör rullskidor. Det 
är noga med att planera och protokoll
föra träningen. Aret före träningsstarten 
bestämmer man hur lång tid man tänker 
ägna åt träningen. Den tiden delas så in i 
månadspass, veckor och dagar. Efter 
varje månad lämnar man in en samman
ställning på den genomförda träningen. 
En läkare kollar då och då att vi har de 
rätta värdena i kroppen.

— A ll denna träning måste väl ge fina  
resultat. N i kanske har höga föredömen 
bland gamla elever på skolan?

— Jo då. På Racklöfska i Järpen har 
sådana storåkare som Wassberg, Mogren 
och Ottosson gått.

— Men Gunde Svan dä?
— Gunde har också gått på skid- 

gymnasium, men det i Torsby.
— Hur mänga år ska detta fortgå för  

din del, Anders?
— Först går man i tre år. Sen kan man 

få ytterligare ett år, men jag har bestämt 
mig för tre.

— Hur är det ordnat med bostad och 
mat?

— Det finns ett elevhem. Men det för
slår inte, så jag bor inackorderad hos en 
snäll ”hyrestant”. Äter gör jag på skolan.

— Hur är det med det ekonomiska?
— Förutom studiebidraget, som ju 

alla får, gäller ett s.k. inackorderings
tillägg. De pengarna brukar räcka till 
hyran och en hemresa i månaden, men

nog brukar jag åka hem åtminstone två 
gånger varje månad.

— Hur känns det annars att plugga 36 
mil hemifrån?

— I början var det ganska jobbigt 
faktiskt. Jag var den ende eleven från 
Dalarna och kände därför ingen. Men 
den här fjällturen i terminens början är 
en bra idé. Den är till för att vi som ska 
träna ihop ska lära känna varann. Så nu 
har jag kompisar som jag gillar och jag 
trivs bra.

Vi tackar Anders och vi önskar honom 
lycka till både i skolan och skidspåret.

SYO-konsulenten på St Mikaelsskolan, 
Einar Skött, ger här nedan några fakta 
kring idrottsgymnasierna.

VÄRDA DIN SYN
ALLTID

VÄLKOMMEN TILL

Kyrkogatan 10 • ORSA 
Tel 0250-400 90
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Om idrottsgymnasier
Sedan läsåret 1982/83 har det funnits 
idrottsgymnasier i Sverige, och antalet 
sådana är nu uppe i ca 40.

En kommun får inrätta idrottsgymna- 
sium efter tillstånd av SÖ, som fördelar 
ett visst antal elevplatser över landet. De 
lokala förutsättningarna bestämmer 
vilken gren man vill satsa på. Bredd
idrotter som friidrott, fotboll, längd
skidåkning, orientering finns på minst 
fem orter vardera, medan mera udda 
idrotter som gång, kanot, segling bara 
finns på någon enda ort.

Intagningen till idrottsgymnasium 
sker på vanliga meriter (i regel slutbetyget 
i åk 9), men man måste ha ett intyg från 
sitt specialidrottsförbund för att verk
ligen få bli idrottselev.

Eleven får sedan byta ut max. 5 vecko
timmar i andra ämnen mot träning. 
Schemat läggs också så att tränings
passen blir så sammanhängande som 
möjligt.

Närmaste idrottsgymnasium finns vid 
S:t Mikaelsskolan i Mora, där drygt 30 
elever från hela landet bedriver intensiv
träning i skidorientering vid sidan av 
studierna. Detta läsår är de fördelade på 
sex olika linjer.

Ansökan görs redan före 1 nov. till 
resp. specialidrottsförbund.

På samma sätt kan andra elever, bo
satta på gymnasieorten, utnyttja idrotts- 
gymnasiets eller sin förenings träning 
och få motsvarande schema-jämkning 
efter tilstånd av resp. förbund. Detta 
kallas för att träna med hemortsalterna- 
tivet.

Du som vill veta mera: Kontakta din 
yrkesvalslärare eller undertecknad!

Einar Skött

*

• l o n s e r e d
PRO LINE

Skogsutrusta hos

LILJEBERGS
Blickusvägen 15 • ORSA 

Tel. 0250/406 78 
Säkrast kl. 16.00-19.00

VÄLSORTERAD
NÄRHETSBUTIK

STACKM0RA HANDEL
Tel. 403 22

Nytt från Hem och Skola
Under våren skickades på föräldrars 
begäran en skrivelse om farliga skolvägar 
till Tekniska nämnden i kommunen, Poli
sen och Vägverket. Ännu har vi inte fått 
svar från Tekniska nämnden.

En annan skrivelse till kommunen om 
lämpliga lokaler för musik- och dans
kurser samt mopedmek. börjar ge resul
tat. Men än finns ingen plats för grabbar 
som vill ”meka” med sina mopeder.

Under skolavslutningskvällen i våras 
anordnades drogfri dans och disco på 
”Udden”. Ungdomarna uttryckte sin be
låtenhet med arrangemanget och hade 
roligt.

Mest glädjande i höst är föräldra- 
engagemanget. Det yttrar sig i att många 
anmäler sig till studiecirklar tillsammans 
med föräldrar i sin klass. Att föräldrar 
känner varandra är som bekant mycket 
positivt för barnens skolgång.

Bland cirkelrubriker kan nämnas: 
”Börja skolan” för första klass.
”Trygga barn” för låg- och mellanstadiet. 
”Växa tillsammans” för högstadiet 
främst sjunde klass.
”Runt i naturen” för lågstadiet.

På gång att starta är nu ca. sex grupper. 
Och den som vill anmäla sig kan kontak
ta Maud Lindh på Studiefrämjandet.

Orsaskolan, högstadiet, satsar också 
på bättre föräldrakontakt. Där jobbas nu 
med att schemalägga föräldrars närvaro, 
för att under en dag följa arbetet och få 
inblick i skolmiljön. Initiativet har fått 
ett mycket positivt gensvar från föräldra- 
håll.

Hjälmkampanj planeras till våren -89, 
då cyklar och skateboard åter plockas 
fram efter vintern.

Styrelsen har för närvarande följande 
utseende:
Gudrun Björklund, ordf., Maud Lindh 
vice ordf., Karin Herko sekr., Gun Ol- 
mats kassör, Britt Björklund ledamot, 
Eva Laggar ledamot, Kjell Strandberg 
ledamot.
Suppleanter: Gunilla Elfquist, Titti 
Häggström, Annika Mårtensson och Eva 
Yngström.

Verksamhetsberättelse 
april 1987—april 1988
*  Igår — är historia idag.
*  Idag — är historia i morgon.
*  I morgon — är framtid idag. 

Framtiden formas av dej och mej —
här och nu. Ingen kan komma undan 
även om det skulle vara skönt ibland. En 
definition på framtiden: Mängden av 
ännu ej förverkligade möjligheter som 
existerar i nuet.

Åren går fort och vår ”ny-gamla” Hem

och Skolaförening lämnar nu sitt tredje 
verksamhetsår bakom sig.
Föreningen har ca. 135 betalande med- 
lemsfamiljer.

Verksamhetsårets aktiviteter:
Fritidsgården Kulan: Skolavslutnings- 

disco i juni. Öppethållande på fredag
kvällar fr.o.m. höstterminen.

Projekt Norr — ett samarbetsprojekt 
mellan polis, socialnämnd, fritids
nämnd, skola och Hem och Skola. 
Ragnar Wilhelmsson har varit vår repre
sentant och uppgifterna har mest bestått 
i fältarbete och kontakt med ungdomar 
på gator och torg.

Informationskväll — Djurskyddsföre
ningen, Gustaf Lodin höll föredrag om 
”Vi och våra djur” i september på Berget- 
skolan.

Klassombudsträff i november då om
bud från alla skolor samlades till diskus
sionskväll. Även den träffen hölls på 
Bergetskolan.

Träff med skolstyrelsen och klass
ombuden hölls i febr. -88 då skolstyrel
sens verksamhetsplan och andra aktuella 
skolfrågor diskuterades i smågrupper.

Klassombuden från Orsaskolan och 
Kyrkbyns skola har varit inbjudna till 
våra styrelsemöten i januari resp. mars. 
Träffar med övriga skolors ombud är 
planerade under vår- och höstterminen.

Studiecirkelverksamheten i samarbete 
med Studiefrämjandet har kommit igång 
med teman: Mobbning, Växa tillsam
mans och Generationer.

Föredrag av Nils-Erik Nilsson, med- 
författare till cirkelboken ”Växa till
ammans” anordnades i april -88 i För
samlingshemmet tillsammans med 
Studiefrämjandet.

Ett informationsblad om föreningens 
verksamhet utarbetades och skickades ut 
till samtliga skolbarnsföräldrar i januari 
- 88.

Styrelsen har samlats till 10 protokoll
förda sammanträden som fr.o.m. höst
terminen hålls i en lokal på Kyrbyns 
skola.

Ett varmt TACK till alla som på olika 
sätt engagerat sig för att våra barn i Orsa 
ska få en så meningsfull och trevlig skol
tid som möjligt!

Styrelsen
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Skoltävlingarna i friidrott
Under två dagar i september hölls de 
traditionella tävlingarna på Lillåvallen. 
Orsa Skolors Idrottsförening stod som 
arrangör. Vädrets makter var någor
lunda vänligt stämda och allt kunde 
genomföras utan problem. Många fina 
resultat kunde noteras.

Här är den långa listan på dem som 
under åskådarnas jubel fick kliva upp på 
prispallen och ta emot guld-, silver- och
bronsplaketter:
Löpning 60 m flickor åk 3
1. Nanna Berlekom, Di 10,1
2. Christina Andersson, Be 10,3
3. Maria Krång, Di 10,4
Löpning 60 m pojkar åk 3
1. Daniel Quintino, Sk 9,8
2. Mikael Johansson, Ky A 10,1
3. Benjamin Asp, Di 10,4
Löpning 60 m flickor åk 4
1. Malin Bäckström, Be 10,1
2. Veronica Gustavsson, Ky 10,2
3. Anna Elmqvist, Ky 10,6
Löpning 60 m pojkar åk 4
1. Mikael Persson, Di 9,6
2. Erik Bergkvist, Sk 9,7
3. Daniel Matsson, Di 10,1
Löpning 60 m flickor åk 5
1. Kristine Blohm, Be 9,6
2. Sofia Hållmarker, Di 9,7
3. Elin Zackrisson, St 9,8
Löpning 60 m pojkar åk 5
1. Björn Sjeldrup, Sk 9,3
2. Mikael Olsson, Ky A 9,6
3. Jens Winkvist, Sk 9,8
Löpning 60 m flickor åk 6
1. Anna Andersson, Ky 9,0
2. Jenny Norin, Ky 9,3
3. Maria Rääs, Di 9,6
Löpning 60 m pojkar åk 6
1. Rickard Byström, Di 8,9
2. Fredrik Stareil, St 9,2
3. Anders Nyberg, Ky 9,3
Kast med liten boll flickor åk 3
1. Linda Holmström, Di 24,95
2. Maria Lindström, Be 17,29
3. Camilla Fredriksson, Ky 16,64
Kast med liten boll pojkar åk 3
1. Björn Krång, Ky B 33,16
2. Erik Back, Ky B 32,06
3. Björn Bergman, Be 31,71
Kast med liten boll flickor åk 4
1. Malin Bäckström, Be 25,28
2. Karolina Laritz, Be 17,88
3. Lena Kvarnlöf, Ky 16,77
Kast med liten boll pojkar åk 4
1. Jörgen Nygårds, Ky 39,31
2. Mikael Persson, Di 34,42
3. Per Eriksson, Ky 33,78

Kast med liten boll flickor åk 5
1. Therese Persson, Ky A 32,82
2. Catrin Timander, Ky A 27,55
3. Nina Caris, St 22,53
Kast med liten boll pojkar åk 5
1. Jon Åström, Ky A 40,00
2. Jens Winqvist, Sk 38,40
3. Jan Anders Hedman, Di 37,75
Kast med liten boll flickor åk 6
1. Josefina Ström, Ky 31.76
2. Maria Rääs, Di 29,33
3. Jessica Barregjord, Di 27,63
Kast med liten boll pojkar åk 6
1. Martin Holmström, Di 47,63
2. Magnus Jernemyr, Be 47,18
3. Morgan Särnblad, Ky 40,90
Slungboll flickor åk 5
1. Linda Sundström, St 23,86
2. Nina Caris, St 19,32
3. Lena Sundstedt, Be 16,32
Slungboll pojkar åk 5
1. Jon Åström, Ky 22,48
2. Erik Jemth, Sk 20,55
3. Henrik Karlsson, Be 20,45
Slungboll flickor åk 6
1. Åsa Lind, Di 23,75
2. Helena Berg, St 23,44
3. Annelie Sandkvist, Be 23,19
Slungboll pojkar åk 6
1. Fredrik Stareil, St 29,04
2. Konny Pers, Di 28,08
3. Göran Smids, St 27,52
Kula flickor åk 6
1. Carolina Thalém, Di 6,79
2. Kristina Nääs, Be 6,72
3. Annelie Sandkvist, Be 6,20
Kula pojkar åk 6
1. Magnus Jernemyr, Be 9,53
2. Fredrik Stareil, St 9,07
3. Lars Uleander, St 7,55
Längdhopp flickor åk 3
1. Therese Carlsson, Be 2,84
2. Malin Smids, St 2,83
3. Lina Nordström, Ky 2,82

Kurirstafett. Foto J. Bäckman

Längdhopp pojkar åk 3
1. Mikael Johansson, Ky A 3,20
2. Keith Caris, St 3,05
3. Björn Bergman, Be 2,95
Längdhopp flickor åk 4
1. Lena Kvarnlöf, Ky 3,22
2. Malin Bäckström, Be 3,18
3. Sara Ganslandt, Be 3,09
Längdhopp pojkar åk 4
1. Mikael Persson, Di 3,45
2. Haldor Malmqvist, Di 3,29
3. Jonny Smedberg, Di 3,21
Längdhopp flickor åk 5
1. Malin Jonow, Be 3,51
2. Hedvig Berlekom, Di 3,41
3. Sofia Hållmarker, Di 3,21
Längdhopp pojkar åk 5
1. Björn Sjeldrup, Sk 3,59
2. Jon Åström, Ky 3,59
3. Johan Svahn, Be 3,41

Manchesterbyxor i höstens färger från 295: 
Nyinkomna jeans i alla storlekar. 

Triumph BH. Köp 2 st. spara 49:—

V.UOC';Y\ÖPPeV

Ywonne och Carina - 
Kyrkogatan • ORSA • Tel 0250-401 91
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Längdhopp flickor åk 6 800 m flickor åk 5
1. Susanne Österlund, Di 3,84 1. Helena Sundstedt, Be 3,05
2. Anna Andersson, Ky 3,81 2. Jenny Limby, St 3,06
3. Maria Rääs, Di 3,49 3. Emelie Gölén, St 3,06
Längdhopp pojkar åk 6 800 m pojkar åk 5
1. Rickard Byström, Di 3,86 1. Björn Sjeldrup, Sk 3.26,4
2. Joakim Rehn, Sk 3,76 2. Erik Jemth, Sk 3.26,8
3. Magnus Jernemyr, Be 3,71 3. David Samuelsson, Be 3.27,9
Höjdhopp flickor åk 4 800 m flickor åk 6
1. Malin Bäckström, Be 1,00 1. Anna Andersson, Ky 3.00,1
2. Sara Ganslandt, Be 0,90 2. Jenny Nohrin, Ky 3.13,2
3. Ulrika Smids, Ky 0,85 3. Helena Johansson, Ky 3.14,0
Höjdhopp pojkar åk 4 800 m pojkar åk 6
1. Magnus Stenberg, Ky 1,15 1. Martin Holmström, Di 2.53,7
2. Peter Hedén, Di 1,13 2. Per Danielsson, Be 2.55,2
3. Per Ållebrand, Di 1,11 3. Gustav Nordström, Be 2.56,9
Höjdhopp flickor åk 5 Kurirstafett åk 3
1. Lena Sundstedt, Be 1,15 1. Di
2. Elin Zackrisson, St 1,10 2. Ky A
3. Therese Persson, Ky B 1,05 3. Be
Höjdhopp pojkar åk 5 Kurirstafett åk 4
1. Anders Montelius, Di 1,22 1. Di
2. Jens Winqvist, Sk 1,13 2. Be 1
3. Bengt Åke Björkman, Be 1,10 3. St
Höjdhopp flickor åk 6 Kurirstafett 5 x 60 m åk 5
1. Jessica Björkkvist, Be 1,20 1. Be 1 50,8
2. Åsa Nilsson, St 1,17 2. St 51,4
3. Anna Andersson, Ky 1,17 3. Sk 51,7
Höjdhopp pojkar åk 6 Kurirstafett 5 X 60 m åk 6
1. Magnus Jernemyr, Be 1,25 1. Ky 1 47,7
2. Daniel Sandvik, Be 1,23 2. Di 48,2
3. Martin Holmström, Di 1,23 3. Be 149,6

Från längdhoppsgropen.

*  *  *  *

Daisy Holton 
till minne av P. J.
Förre folkskolläraren Daisy Holton har 
avlidit i en ålder av 84 år. Daisy var född 
i Hansjö, och där utförde hon sin lärar
gärning ända till pensioneringen. Hon 
var intresserad av sport och friluftsliv, 
och hon tillhörde i yngre år eliten bland 
Dalarnas kvinnliga orienterare. I många 
år var hon också aktiv skidåkare. Orsa 
Lottakår och kyrkliga frikvilligkretsen 
hade i Daisy en mycket aktiv och intresse
rad medlem.

Daisys tid räckte också till för arbete 
med vår tidning. I hela 28 år var hon i 
redaktionskommittén, och tiden 1948— 
1965 var hon vår redaktör, en syssla som 
hon skötte med skicklighet.

Generationer av elever i Hansjö, kolle
ger och många vänner ska i tacksamhet 
minnas Daisy Holton.

P.J.

K V A U TE TS -
SPÅNSKIVOR

från
ORSA

p la ttan
Tel 0250-409 60 794 00 ORSA
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MUSIKSKOLAN 1988/89
Anmälningarna till musikskolan läsåret 
1988/89 redovisas i nedanstående sam
manställning och med fjolårets siffror
inom parentes.
50 piano (51)
65 elorgel+keyboard (44)
29 dragspel (26)
39 gitarr (49)
50 violin (52)

1 altviolin ( 1)
4 violoncell ( 3)
2 blockflöjt (—)

22 tvärflöjt (20)
8 klarinett ( 7)
8 saxofon (10)

15 trumpet (10)
3 trombon ( 3)
7 trumma ( 7)
3 elbas ( 5)

Sammanlagda antalet elever i ämnes- 
kursen är alltså 306 elever. I den förbere
dande undervisningen på blockflöjt 
beräknas deltaga ca 18 elever och i den 
förberedande undervisningen med kom
panjonlärare ca 72 elever och därmed är 
vi uppe i en summa på totalt 396 elever i 
musikskolan.

MUSIKBELÖNINGAR
Som traditionen bjuder utdelades vid 
vårens förnämliga musikuppvisning väl
förtjänta belöningar till några elever från 
nian. ”Priserna” består av grammofon
skivor med musik som anknyter till 
respektive mottagares instrument. Föl
jande musikanter fick denna gång ta 
emot Orsa Skoltidnings premieskivor:

Mats Ola Andersson som spelar trumpet 
Camilla Swälas, violin 
Fredrik Uhlman, trumpet, gitarr 
Synnöve Zackrisson, violin, piano 
Ulf Åliebrand, gitarr, elbas, saxofon 
Lena-Stina Hällmarker, violin, piano 

Till minne av två avlidna orsamusiker 
har våra musiklärare insamlat penning
summor att delas ut till två förtjänta ele
ver. Vid samma musikuppvisning ut
delades stipendiet till musikdirektör Erik 
Göranssons minne till organisteleven 
Stina Persson. Stipendiet till riksspelman 
Sune v Knorrings minne tilldelades violi
nisten Åsa Svensson.

Leif Göras

Skolnytt
Läsåret 1988/89
har den nedåtgående trend, som rått 
under några år beträffande antalet ny
börjare, brutits och antalet förstaklassa- 
re är i år åter över 90. Detta får som följd, 
att när dessa elever når högstadiet 
kommer de att räcka till fyra klasser.

Nya lärare
Det nya läsåret hälsar vi följande nya 
lärare välkomna:
Ingela Näsén, Grundvux.
Eva Kronvall, Orsaskolan, musik och 
engelska.
Sylvia Lärkas, Orsaskolan, svenska. 
Catarina Andersson, Digerberget, klass 2. 
Aina Medén, Kyrkbyn, speciallärare. 
Monica Andersson, låg- och mellan
stadiet, lärarvikarie.

Vid Digerbergets skola
har nu efter tillbyggnaden också den 
gamla delen fått en genomgripande re
staurering som nu avslutats.

Stackmora skola
har under sommaren fått en yttre upp- 
snyggning genom ommålning av samt
liga byggnader.

Kallmora skola
har fått ett större andra klassrum genom 
att en vägg tagits bort i den gamla lägen
heten. Detta var nödvändigt för att klara 
av det ökande elevantalet. Årskurserna 1 
och 2, som finns i Kallmora, har till
sammans i år 24 elever.

Orsaskolans
nybyggda del har fått nya fönster på ena 
långsidan.

Gymnasieskolan
får i dagarna en tillbyggnad på 220 m2 
innehållande verkstadsdel och samlings- 
utrymmen för Inovationscentrums verk
samhet. En stor del av kostnaderna för 
detta bidrar Länsstyrelsen med.

Olle Bjärkmar

*

NATURVECKAN av Linda Carlsson, åk 3
V 35 har vi haft naturvecka. Vi var och 
plockade lingon. Det var kul, fast Aman
da och jag tappade bort oss, för fröken 
gick ifrån oss. Fast då kom Karin och 
visade oss till resten av klassen. Sen gick 
vi tipspromenad med sexan. Till exempel 
den här frågan: Den här växten blommar 
med en klase, vita blommor, som sitter på 
en stjälk mitt i bladvecket. Den har namn 
efter ett skuttande djur med lång svans. 
Vad heter blomman? Ekorrbär. Det var 
kul.

Linda Carlsson, 
åk 3

FISKETUREN av Anna Bengtsson, åk 2
Vi åkte bil ner till Stackmora såg. De 
hade två kaniner. Vi fick gå in till kani
nerna. Sen gick vi ner till de fyra fisk
dammarna. Där fanns regnbågsforell. 
Sen fick vi fiska. Jag fick den största 
fisken. Vi fick se kräftor. Sist fick vi 
smaka rökt fisk.

Anna Bengtsson, 
åk 2

Välkomna till

Q r s a T o b a h
Kyrkogatan 8, ORSA 

Tel 419 19

i INTERNATIONELL
1 PRESS

— TOBAK • LOTTER •  GODIS — 

TIPSinläm ning till kl 17.00 torsdagar.
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SOMMAREN DÅ MITT KASTSPÖ 
GICK SÖNDER av Joel Zackrisson, åk 3

En dag skulle jag fiska. Jag såg en fisk 
hoppa därute i vattnet. Men när jag 
skulle kasta ut var rullen trasig. Då gick 
jag hem.

När jag fyllde år fick jag ett nytt kast
spö. Då gick jag och fiskade. Fisken 
hoppade fortfarande. Den nappade 
direkt. När jag gick hem var det ingen 
fisk som hoppade i sjön. Fisken var 
jättegod.

Joel Zackrisson, 
åk 3

HÖSTEN av Agneta Lind, åk 3
På hösten flyger fåglarna till varmare 
länder. Löven ramlar av och blir röda, 
gula, bruna. Man börjar skolan på hös
ten. Snart är vintern här. Hösten är rolig.

Agneta Lind, 
åk 3

SAGA av Christina Karlsson, åk 2
Det var en gång ett troll som skulle gå 
hem från skolan, men så hittade han en 
bäck och i den en fisk, som han tog med 
händerna. Han åt upp den med hull och 
hår.

Christina Karlsson, 
åk 2

OM DEN ENSAMMA BJÖRNEN av Linda Holmström, åk 3 
Det var en gång en björn, som inte hade 
varken mamma, pappa eller syskon. En 
dag tänkte björnen: Jag kanske kan hitta 
en vän, somjagkanlekamed. Jaggermej 
iväg i morgon. Han började packa dom 
här sakerna: jacka ifall det skulle bli 
kallt, byxor, shorts och kortärmad tröja 
och mat.

Nästa dag gav han sig iväg för att hitta 
sin vän. Han gick och han gick och gick. 
Till slut kom han till ett ide. Han hoppa
des att det fanns en björn där och han 
gick in för att kolla. Det fanns en björn 
där.

Linda Holmström, 
åk 3

NÄR JAG OCH CARINA ÅKTE 
HÄSTSAFARI av Lena Augustsson, åk 4

Vi började packa ihop, och nästa dag 
skulle vi åka. Vi for först till affären i 
Skattungbyn och köpte en glass. Sen åkte 
vi ner till Torsmo, där vi fick vänta på 
hästarna. Sen åkte vi i väg. Varje dag åkte 
vi till en sjö, och ibland badade vi. Vi var 
borta i fem dagar. En dag regnade det, 
men dom andra dagarna var det sol.

Lena Augustsson, 
åk 4

ALLHELGONAHELGEN
Smycka Era gravar

Vi har full sortering av
Vinterkransar, lyktor och ljus interflora

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

NM5
GLAsmåsnm

Eftr.
— Nyman & Johansson —

ORSA

Vid södra järnvägsövergången 
Moravägen 2

Tel. 408 91

Bilglas •  Fönsterglas 
Inramningar

SPARKÖP
Västeråkern, Kyrkogatan 23 

Tel 400 48
Välsorterat • Lätt parkerat

Öppet:

Månd.— Lord. 9—20, Sönd. 13—20

RÄTTVIKS ANTIK
Hans Rabenius 

Storgatan 5 • RÄTTVIK 
Tel 0248-133 10 

Öppet vard. 13.00— 17.30 
Köper och säljer

Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

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

SPUÅNGS 1?ÄR(» X
Orsa, tel. 403 40
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Teckning: M arie Larsson, 
åk 6

Mot söder, mot söder!

TJUVJAKT I AFRIKA av Åsa Lindh, åk 6 
Värmen var tryckande och alla djur sökte 
sig till någon skuggad plats. En tigerhona 
med sina ungar var nästan de enda som 
hade rest sig. De gick långsamt mot det 
lilla vattenhålet på savannen. Nu var de 
framme och de drack av det som fanns 
kvar. Plötsligt hördes ett surrande ljud, 
en bil. Den kom närmare och närmare. 
Nu stannade den. Två män med gevär 
hoppade ut och sprang mot vattenhålet. 
Tigerhonan sprang iväg med sina ungar 
men männen var snabbare. Plötsligt ven 
en kula genom luften och träffade tiger
honan i nacken, två skott till ven och 
träffade henne i huvudet. Hon sjönk 
långsamt ihop. Tigerungarna tvekade, 
men sedan sprang de vidare. Ett till liv var 
släckt, och en stenrik dam hade fått en ny 
päls.

Åsa Lindh, 
åk 6

NATURVECKAN av Linda Hellberg, åk 3
V 35 har vi haft naturvecka i hela Sverige. 
I vår skola är hela skolan ute. Vi bestäm
de, att vi skulle vara ute och plocka 
lingon.

Sen var det mat. Det var korv och mos. 
Det var gott. Sen hade vi rast. Sen fick vi 
gå tipspromenad med sexorna. Jag fick 
gå med två tjejer. Den första frågan var: 
Titta på svamparnas undersidor utan att 
plocka dem. Vilken av de här grupperna 
tror du de tillhör? Rörsvamp, skivlingar, 
taggsvamp.

Sen fick vi gå hem. Det var en rolig 
dag.

Linda Hellberg, 
åk 3

BRUSTEN KÄRLEK av Snorre Jenny Nohrin, åk 6 
Vi ska aldrig skiljas. Det var dom ord du 
sa till mej, innan du gav dig av. Du sa: 
— Jag älskar dig. Men så blev det inte. 
Du träffade en annan.
Du sa att jag var dum och ful.
Du slog mej och gick bort. Kvar låg jag, 
med gråten i halsen.
Det var ju jag och du, som gick på bio. 
Det var du och jag, som gick hand i hand, 
längs gatan.
Nu har du en annan, mycket tuffare än 
jag. Kanske snyggare, men jag är ändå 
samma person, som du sa att du älskade.

Snorre Jenny Nohrin, 
åk 6

VI HITTADE EN LARV av Marianne Nisén, åk 2 
Jag och pappa var ute i vebon. Då såg jag 
massor av hål i barken. Men så såg jag en 
larv! Den var hårig och röd. Den var så 
fin.

Marianne Nisén, 
åk 2

BRANDEN av Jonas Myren, åk 2
Det var en gång en myra som bodde i en 
björk. En dag kom några turister som 
gjorde upp en eld.

När dom gick glömde dom att släcka 
elden och när dom åkt kom en gnista och 
det började brinna. Det kom en gnista på 
björken där myran bodde! Men då kom 
brandkåren och släckte elden. Det var tur 
för myran.

Jonas Myren, 
åk 2

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

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

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

Specialbutiken
för

HENNE
KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR 
BYXOR • JEANS • MYSPLAGG 

UNDERKLÄDER mm.
- Aktuella —

TYGER

SYBEHÖR

Kvalité 
vår specialité

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

Järnvägsgatan w  • 794 00 ORSA • 0250/400 21
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Teckning: M ikael Öberg, 
åk 3

Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

1  wesströms w s

ORSA, tel 0250-409 25 vx

EN KANIN GICK I FÄLLAN av Emma Björklund, åk 2 
En vacker dag skuttade en kanin ute i 
skogen. Han var en fin kanin. Han hette 
Murre och var snäll. En dag var han led
sen för hans fru var sjuk. Han gick ut för 
att ta morötter, men då fastna han i en 
fälla. Då kom en flicka som hette Lisa. 
Hon hjälpte honom ur fällan. Då skutta
de han hem till sitt bo och sin sjuka fru 
med morötterna.

Emma Björklund, 
åk 2

SAGA av Ann Signahl, åk 2
Det var en gång en prinsessa som skulle 
gå hem till slottet. Men ett troll kom och 
tog henne. Kungen och Drottningen blev 
oroliga när prinsessan inte kom hem. 
Mycket folk letade efter henne. Till slut 
kom hon hem. Hennes mamma och 
pappa blev glada. Prinsessan sa: Ett troll 
tog mig. Snipp snapp snut så var sagan 
slut!

Ann Signahl, 
åk 2

UTGRÄVNINGARNA av Jonas Thalin, åk 3 
En dag åkte jag och Daniel och andra på 
fritids till Torsmobron för att titta på ut
grävningarna. De hade hittat jätte- 
mycket. På andra sidan hade de hittat 
mycket kol i fångstgropar.

Vi hade svampkrig när vi tröttnat på 
att titta.

Jonas Thalin, 
åk 3

OM! av Katarina Yngström, åk 6
Om jag bara vågade skulle jag sträcka ut 
min hand och smeka din kind som en 
sommarvind. Om jag bara vågade skulle 
jag se dig djupt in i dina blå ögon och 
viska att jag älskar dig så mycket på mitt 
eget speciella sätt. Men jag vågar inte och 
därför rister jag som ett löv i höstvinden. 
Jag älskar dig!

Katarina Yngström, 
åk 6

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

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

Jour dygnet runt!

välkomna till 

A f A -
W a s a t r y c k e r ie t  A B  
ö r ja s v ä g e n  1 5 ,
7 9 2  OO M O R A  
T e l. 0 2 5 0 /1 2 0  75  

0 2 5 0 /1 0 3  4 2

FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

DalaKalk AB
Tel 502 00

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

• Allt inom Glas och Ram
• Persienner och markiser
• Reservdelar
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RESAN TILL FALUN! av Malin Jonow, åk 5
Vår klass och 4:an åkte till Falun den 6/9.

Först åkte vi till Falu gruva. Då fick vi 
gå ner och ta på oss en hjälm och en cape. 
Sedan visade guiden oss ner i gruvan. Vi 
fick lov att gå ner i gruvan för att hissen 
var trasig. Vi gick ca 55 meter ner i mar
ken. Där nere var det rätt så kallt och 
mörkt fast dom hade massa lampor.

Guiden visade oss en hiss som bara var 
en tunna. Gruvarbetarna hade den och 
åkte till sin plats för att arbeta. Flera 
arbetare hade dött när dom skulle hoppa 
av tunnan och missade den rätta marken. 
Man fick plats 7 personer i den hissen. 
Sedan berättade guiden lite mer om 
gruvans hemlighet.

Efter en stund fick vi gå upp för alla 
trappor igen (pust svett).

När vi kom upp från gruvan så skulle vi 
åka till Carl Larsson-gården. När vi kom 
dit skulle vi äta matsäck. Då kom Jessicas 
morfar och en annan. Dom skulle knäppa 
kort på alla och göra ett reportage. Arne 
och Berit delade upp oss i grupper som vi 
skulle gå inne i huset. Sedan var det dags 
för min grupp att gå in. Först visade 
guiden oss Carl Larssons ateljé. Han 
hade rätt så mycket finesser där. De mysi
gaste rummen var: gästrummet (där alla 
som hade legat i den sängen skrivit sitt 
namn på luckan) och hans egna rum där 
hans säng stod mitt i rummet och den lilla 
luckan som han kunde titta ut över sin 
ateljé. När vi hade tittat klart i huset 
skulle vi åka hem.

Vi kom hem ca 15.30. Jag tyckte det var 
en rolig dag.

Malin Jonow, 
åk 5

Bengtssons 
Begravnings
byrå Eftr

Trygghet är
att få sakkunnig
hjälp vid dödsfall!
Tel.: Affären 41840

L.O. Uleander 42205 
Ernst Hållen 40466
Eric Bengtsson 443 66

Blommor — Binderi
Presenter— Begravningsbyrå

llOM M Oft
H H .H W M M .SH V H t
Tel O2SCMI840 • Fielins & än d  9 - 7 9 4 0 0  ORS*

ATT FLYTTA av Therese D, åk 9
Jag står på tröskeln till mitt rum o tittar. 
Mitt rum. Rummet som min pappa bygg
de till mig o som bara jag bott i. Tapeter
na som jag själv valt. Nu skulle någon 
annan bo o sova där. Djävla den! Det 
rummet var mitt, bara mitt.

Jag går in i rummet o öppnar en garde
rob. Där mina kläder legat ska nu någon 
annans ligga. Någon annans kläder ska 
ligga i MINA garderober.

Med tårar på kinderna o klump i hal
sen går jag ut i rummet. Tittar på nyckeln 
som sitter i dörren. En svart reklam
nyckelring sitter på den. Mitt på nyckel
ringen sitter ett blått klistermärke som 
sitter på bananer. Hur gammal kunde jag 
vara när jag satte på det? 6—7 kanske. 
Fan! Jag vill inte flytta från mitt rum. 
Där jag sovit o haft sen jag var ca 6 år.

Jag går ut i hallen o fortsätter ut i 
köket. Tänk så kul vi hade när hela famil
jen stökade omkring här med målarpens
lar o tapetrullar i högsta hugg! Vi hade 
inrett köket efter våra drömmars kök så 
gått det gick. Nu skulle nästa kanske bara 
måla över alltihop utan att tänka på dom 
känslor o arbeten som låg bakom.

I vardagsrummet är det helt tomt. 
Precis som i alla andra rum. I spisen finns 
ingen ved o TV o tavlorna är borta. Å 
tänk på julen med öppen eld i spisen o 
julgran o Kalle Anka på TV:n. Snacka 
om härliga tider. Nu skulle det stora röda 
huset på Trossgatan bli någon annans. I 
dom åtta tomma rummen och köket 
skulle en annan familj leva vidare. Lyck
liga i sitt nya hus. Utan en tanke på den 
förra familjen.

Jag går ut på trappen och står där en 
sista gång o minns. Varje märke har en 
lång historia bakom sig. Man minns så 
mycket.

Jag går förbi trädgården, dom röda ut
husen och garagen en sista gång... Där 
jag vuxit upp. Jag har lämnat mitt hem. 
För att aldrig komma hem mer.

Therese D, 
åk 9

Välkommen in 
till oss

Det finns säkert något 
som passar just Dig! 

Frelins Gränd.

SsÄKre
^ S K O R f

Tel 0250-402 32

FÅGELN! av Hille Palm-Klockar, åk 6
I solens strålar ligger en liten fågel.

Hans vinge är skadad och den lilla 
fågeln skriker efter hjälp.

Men ingen hör hans rop och snart som
nar fågeln in i djup, djup sömn.

Hille Palm-Klockar, 
åk 6

c A a  o J /3  c JL s  cJL p

*  *  *  *  *

Begravningsbyrån 
i Orsa 
LEVENIUS 
BLOMMOR
ombesörjer allt inom branschen. 
Tel affären 400 92, bost. 413 21
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FLYTTNINGEN av Maria B, åk 9
Jag står i mitt rum för sista gången. Idag 
ska vi flytta till Stockholm. Hela rummet 
är tomt, endast några häftstift sitter kvar 
på väggen, allt annat står i flyttbilen.

1 sovrummet är det. också tomt, om 
man skulla skrika skulle det säkert eka i 
sn vecka.

I köket luktar det fortfarande lite mat 
från den sista måltiden, makaroner och 
korv. Jag känner klumpen i halsen, men 
jag tänker att jag inte får börja gråta nu. 
Jag tänker på allt roligt jag haft här i 
Orsa.

I hallen är det bara hatthyllan och sko
hyllan kvar. Oj, då! Vi har visst glömt att 
ta ner en tavla. Jag går och tar ner den. 
Där tavlan har hängt är det mörkare än 
den övriga väggen.

Jag fortsätter in i TV-rummet. Jag 
tittar runt i rummet, där TV:n har stått är 
det tapet bortriven (tack vare katten). På 
fönsterbrädan ligger det några vissna 
gula blad efter blommorna, på golvet 
ligger det en död fluga.

— Maria!
Jag hör hur pappa ropar på mig. Jag 

går igenom huset en allra sista gång, 
sedan går jag ut, låser dörren och går till 
bilen. Sen åker vi iväg. Jag tittar på huset 
så länge jag kan se det, tills det försvinner 
bort i fjärran.

Maria B, 
åk 9

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 41332

ÄLGEN OCH BJÖRNEN av Erik Bergkvist, åk 4 
Det var en gång en älg, som gick och fun
derade. Han tänkte på hösten, när älg
jakten skulle börja. Hans farfar hade 
blivit skjuten av en älgjägare.

Medan han gick där på stigen så braka
de det till, och det kom en björn emot 
honom. Björnen stannade precis bredvid 
honom och sa:

— Har du hört att det ska bli björn
jakt i år?

— Va, ska dom börja skjuta björnar 
nu också? Dom där människorna har ju 
blivit skvatt galna, sa älgen till björnen.

När dom gick på den lilla stigen, small 
det ett skott, och björnen fick en orre i 
skallen. Då suckade älgen och sa:

— Nästa gång kanske det är min eller 
din tur.

Erik Bergkvist, 
åk 4

När Du skall köpa

PIANO
Vänd Dig till fackmannen 

Kom in och provspela

S T Ä M N IN G A R  och  
R EPA RA TIO NER  

Utföres av fackm an

NISSE KLOCKAR 
Järnvägsgatan 33, ORSA 

Tel 0250-415 10, 406 94

Pengar på

MINUTEN
får du hos

Sparbanken 
Dalarna G f

Det ekonomiska alternativet.

Skaffa

MINUTENKORT
Du också!

L IV S »  B EN SIN  
LOTTER •  T IPS •  M .M .

SKATTUNGE LIVS
Tel 511 77

Orsa
L a s tb ilc e n tra l
utför alla slags transporter

Tel 404 30, 404 31

AEG » AEG » AEG * AEG

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER 
Installationer - Service

HelgeSons EL
Knapptägsv. 8 - 794 00 Orsa 

Tel 0250-416 11

AEG • AEG • AEG • AEG
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Tänk ekonom iskt på längre sikt 
satsa på

Kvalitet •  D riftsäkerhet och närhet 
till Service

—  TÄNK —

FENDT och MASSEY-FERGUSON

GREFS SMIDE AB
ORSA • Tel 430 65

Auktoriserad återförsäljare för 
BMW och TOYOTA

Fullständig service

BERGLÖFS BIL AB
BERGVÄGEN • ORSA 

TEL 0250-42015

• TIPS
• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER

NYA KLOCKARS
Tel 0250-419 06
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