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ORSA SKOLTIDNING

Ung i Orsa på 20-talet III av Ingrid Marie von Post

"Däruppe finns någon med en kamera...”
Bilden som lockade fram Ingrid Maries barndomsminnen.

H är följer det sista avsnittet av 
Ingrid Marie von Posts minnen från 
barndomsåren i Orsa. Många 
läsare har hört av sig och uttryckt 
uppskattnig över artiklarna. Vi på  
redaktionen vill varmt tacka författ
arinnan för att vi fått publicera 
hennes minnesbilder.

Här möter nu björkallén med de 
vitaste stammar, lövsus och skuggor. 
Fastän den minst av allt är lik en gata 
kallas den numera Kungsgatan sedan 
kungaparets besök några år tidigare. 
Så är man nästan framme vid kyrkan; 
den finns liksom alltid i blickfältet 
hur man än ställer sina steg; högt 
sträcker den sitt vita torn mot him
len med den lilla lanterninen som 
med sina fönster skådar ut över byn 
likt vänligt vakande ögon; i tornet 
öppnas luckorna för den väldiga 
klockklangen, ibland så ljus och näs
tan munter, ibland med en dovare 
ton när någon är död. Likvagnen är 
både vacker och hemsk med de 
fransprydda draperingarna i svart 
och kors av silver allra överst, så 
sakta, så sakta rör den sig framåt mot 
den nya begravingsplatsen på Ön. 
Hästen är också den så sorgset svart 
och av någon anledning försedd med 
skygglappar som förstärker intrycket 
av något hemskt och lite främmande. 
Inga andra hästar bär ju skygglappar 
numera, inte ens den vackra och liv
liga Kokett, som är fru Ehrlins rid
häst och som man ofta möter just här 
i allén vid kyrkan med sin eleganta 
ryttarinna i sadeln.

Innanför den långsträckta kyrk- 
muren ligger gravarna från gången 
tid, bäddade i mjukt gräs. Jag tycker 
om att vandra omkring där och läsa 
namn och årtal på de vittrade sten
arna och korsen, föreställa mig de 
människor som en gång levde här, 
vilka de kunde ha varit, hur gamla de 
blev, deras öden; gårdsnamnen säger 
mig en del men inte mycket. Men 
näst intill kyrkans vitmenade lång
vägg finner jag namn som "Arbore- 
lius” på en åldrig sten och ”Boéthius” 
på en annan, vet att de en gång var 
kyrkoherdar här och den senare för 
alls inte så längesedan; säkert var han 
med om den stora branden som gick 
alldeles i närheten av kyrkan och 
prästgården i början av seklet! - Men

nu är det försommar med humlesurr 
och lindblomsdoft, en viskande vind 
går genom gräset där jag vandrar på 
de hänsovnas mark. Och själv är jag 
mycket levande i denna stillhet; inte 
alltför länge dröjer jag där.

Kyrka och gudstjänst; det är 
"Herre, signe du och råde” vid skol
avslutningarna, det är julottor med 
kvinnor i Orsa-dräkt och kort får- 
skinnspäls, för dem som hör hemma 
i byn mer än alla vi andra som bara 
har flyttat hit. Annars, till vardags, 
ser man inte någon skillnad på dem 
och oss, det är vid kyrkbesöken som 
dräkten med vit flax, huvuddoket, 
och det gröna förklädet oftast får 
komma på. Och så naturligtvis till 
midsommar. Mansdräkten syns alls 
inte till utom när Orsa Spelmanslag 
är i farten och spelar upp i Tingshus
parken eller på Gammelgården, då är 
det färg och fest!

Men så finns ju Gubben Blå! 
Honom glömmer man ju inte. Han 
är vad som kallas ”den siste Kyrk
stöten" och mycket, mycket gammal. 
Jag sitter i kyrkbänken bredvid min 
pappa; ännu är jag så liten, bara 
knappa sju år och överallt omkring 
mig sitter det så många vuxna och 
skymmer allt det som jag så gärna vill 
titta på. Klockorna som nyss ringt 
samman har tysnat, en stor och lik
som avvaktande stillhet råder under 
de höga pelarvalven — och då hör jag

jag ljudet — dunk och dunk — dunk 
och dunk — låter det. Pappa förklarar 
och jag sträcker på mig och tittar. Då 
ser jag honom: där kommer han, 
Gubben Blå, lång och mager i sin fot
sida fårskinnspäls. Uppför m itt
gången går han, och för varje steg stö
ter han sin långa käpp i golvet - dunk 
och dunk - dunk och dunk! Den där 
käppen ser farlig ut men numera är 
inte predikan så lång att någon som
nar och behöver väckas av Gubben 
Blå. Ändå förstår man, av den blick- 
stilla tystnaden, att Gubben Blå allt
jämt är en mycket betydelsefull per
son och det där dunkandet likaså. 
Inte förrän det upphört börjar orgeln 
ljuda till den första psalmen. Det är 
Erik Göransson som spelar, han är 
organist också. Ibland sjunger kyrko
kören, och det händer att komminis
ter Hambraeus låter höra sin fiol. Så 
finns där på läktaren en ung vacker 
kulla som sjunger rent himmelskt. 
Hon heter Hanser Lina och snart blir 
hon Erik Göranssons fm och flyttar 
in i lärarbostaden intill skolan.

Komminister Hambraeus är inte 
som andra präster, han använder stu
dentmössa och så cyklar han. Predi
kar gör han också på ett annorlunda 
sätt, så att man får lust att höra på och 
inte sitta och tänka på annat. 
”Modernt", tycker en del, "för 
modernt” kan andra tycka. Men det 
är så intressant när han till exempel
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börjar sin predikan med att "härom
dagen sa Gunnar a t t -----". Gunnar
är hans son och går i klassen under 
mig, bästis med min bror. Gunnars 
pappa är annorlunda på ett annat 
sätt också: han komponerar musik 
och diktar. Till vår skola har han skri
vit en visa på en rask och munter 
melodi; varje klass har fått sin vers 
som vi sjunger på skolavslutning
arna. I skrivande stund kan jag tyvärr 
endast erinra mig sista versen, den 
som sjätte klassen sjöng:

”När vi gå uti sista klass 
är vi så stora karlar.
Då utav lärdom ett riktigt lass
vi i minnet bevarar.
men vad man lär
lätt börda är
uppå levnadsvägen”

(Det gick ju  förstås också flickor 
i sista klassen, men begrepp som 
”könsdiskriminering" levde vi, alla 
och envar, i oskuldsfull aningslöshet 
om, ordet hade ännu inte låtit sig 
uppfinnas).

Nästan alltid är det solsken 
i mina minnesbilder. Ändå hade de 
sina skuggor, men långt borta, på 
betryggande avstånd och bara som 
trycksvärta. Sagorna är en värld för 
sig, verkligheten det som står att läsa 
om i Mora-tidningen och Svenska 
Dagbladet. Om jordbävningar och 
eldsvådor och om gangsterledaren 
Al Capone — och så det hemskaste 
av allt: de två dödsdömda som kan
ske är oskyldiga till det där rånmor
det i Boston — Zacco och Vanzetti. 
Alla talar om dem, och i tidningarna 
står det om dem varenda dag och om 
den elektriska stolen. Men där står 
andra saker också: om luftskeppet 
Italia, anfört av general Nobile, som 
skall flyga över Nordpolen och att 
om man passar på kanske man kan få 
se när det passerar över oss. Någon 
har räknat ut att Orsa ligger mitt i 
färdvägen. Tänk — ett riktigt luft
skepp! Så glömmer man det hemska 
för en stund och kivas ett tag om 
uttalet av namnet Nobile.

Vi är många barn, ett tjugotal, som 
bor i husen intill varandra vid Järn
vägsgatan. Kvarteret ligger näst intill 
Slottsgården och tre gårdar med 
obehindrade passager emellan, att 
stimma och kivas och leka på, har vi 
till vårt förfogande. Hedvalls Eriks 
hus är ståtligt, en vitmålad träbygg
nad i tre våningar med en respekt

ingivande port mot gatan. Men det är 
baksidans verandatrappa vi mesta
dels frekventerar, också den är ståtlig 
och leder vidare, via förstugorna, 
upp till de enorma, takförsedda bal
kongerna. Gården har en svag slutt
ning ner mot ån som vintertid blir till 
en härlig skid- eller kälkbacke med 
en "dutta” för den som vågar sig på ett 
extra luftsprång. Här ligger också 
några uthus samt ett stall, hopbyggt 
med granngårdens, Edvalls, stall och 
svinstia. När julgrisarna slaktas kan 
vi höra deras dödsskrik men är för
bjudna att gå dit och se på. I stället 
smyger vi dit efteråt, skådar blodet 
på stians cementgolv och ryser.
— Gott och väl räcker vi till för ett 
brännbollslag, och i sena sommar
kvällar, före läggdags, spelar vi, och 
alldeles säkert var det inte bara en 
gång som tant Hedvalls Anna öpp
nade köksfönstret och ropade
— ”härja inte så!". Sommarlovet är 
oändligt, vi latar oss på gräsmattan, vi 
går balansgång på det låga staketet 
som ingärdar trädgårdslanden, där 
varje familj har varsin säng för lite 
reseda, rädisor, persilja och liknande. 
Lundblads äger ett helt jordgubbs- 
land samt en berså som är ett ypper
ligt tillhåll för kortspel; här "svälter 
man räv” eller tar det något mer avan
cerat med "Löjliga Familjerna”. Dock 
frodas inte alltid idyllen, några av oss 
blir osams om något, vi retas med 
varandra, och söker pojke flicka 
någon gång, blir vi genast en sam
stämd grupp som ropar — "fästman 
och möa, fästman och möa”! Ett par 
av familjerna har jungfrur, dem retar 
vi för ”jazzbönor”, när de uppklädda 
och med skärt puder på kinderna ger 
sig iväg till lördagsdansen på Skeer. 
Fjärran från oss tycks påminnelsen 
”Älsken Sanning och Frid” för det 
mesta vara; kanske är den något som 
hör till skolporten och möjligen 
innanför den.

Vykortet jag håller framför mig är 
stillbilden som plötsligt fått liv och 
låter nya bilder komma och gå. De tre 
gårdarna i kvarteret intill Slottsgår
den glider undan i det förgångnas 
töcken, och nu kommer åter sjön så 
nära inpå. Orsasjön. Den ligger där 
som en väldig strimmad matta i 
mildaste blått, Gesundabergets 
mäktiga resning i fjärran, åt Våmhus 
till en skymt av den gamla bruks- 
herrgården, Bäcka och så badstran
den som kilometerlång sträcker sig

"Men så finns ju Gubben Blå! Honom 
glömmer man inte."Kyrkvaktare 
Anders Blå bodde i Stackmora och 
levde mellan åren 1823 och 1926. 
Oljemålning av Å ke Johansson 1922.

från Ångbåtsudden ända fram till 
Lillåns utlopp — len och vit är san
den, vattnet långgrunt och idealiskt 
för plask och lek dagen lång under 
sommarlovet.

I strandkanten vid Ångbåts
udden, där det är lite djupare, finns 
det s k herrbadet, medan kvinnor 
och barn håller till på den lång
sträckta delen av stranden. Längre 
bort, mot Lillån, bakom några sand
kullar, badar man familjevis, en upp
delning som så småningom inte hålls 
så strikt; kanske var det sommargäst
erna som ändrade på det, kanske var 
det vi själva som fann arrangemanget 
lite väl gammalmodigt.

I strandskogen, bland tallar och 
småbuskar — där någon camping
plats ännu ej på länge är påtänkt 
— lägger man av sina kläder, arm- 
bandsklockan i ena skon, och krång
lar slutligen på sig baddräkten. Våra 
baddräkter är mycket 1] ärran från 
dagens avklädda mode. Inte det min
sta urringade alltså, oftast sedesamt 
svarta eller mörkblå; de finaste är av 
ylle med en liten kjol, men på sista 
tiden har det blivit modernt med vit 
överdel och skärp, news from Am e
rica. En tant har skaffat sig en helvit 
baddräkt i någon sorts silketrikå, och 
när hon kommer upp ur badet har 
den blivit alldeles genomskinlig; hon
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ger upp ett gallskrik och alla på stran
den skriker också, men av skratt, och 
då skrattar hon själv faktiskt också, 
medan hon försöker dölja sitt upp
stigande så gott det går. Så är det 
några damer från Skövde eller Stock
holm som spatserar omkring i bad
skor och iförda något som kallas 
strandpyjamas, det ser mycket chict 
ut. Dessutom svänger de med para
soller, sådana som man har i Japan 
och som finns att köpa i Åhlén & 
Holms katalog; de använder dem för 
att skydda sin ”smultron-och-mjölk- 
hy”, för det är inte fint att vara brun. 
Koppra, d v s  Kooperativa, tar hem 
ett parti av sådana där parasoller, och 
snart utgör de också en del av vår 
badutrustning; vi promenerar om
kring med dem ute på byn dessutom 
och känner oss fina och märkvärdiga, 
även lukten av dem gillar vi, de luktar 
av någon anledning fotogen.

— Men så blir det plötsligt 
modernt att vara solbränd, undan för 
undan försvinner parasollerna och 
baddräkterna får djupa urringningar 
långt ner på ryggen. Man ligger på 
magen i sanden, solar och läser Allt 
för Alla, där ”Ullabella” går som följe
tong, eller tittar i Filmjournalen på 
bilderna av "hela världens lilla 
fästmö”, Mary Pickford, som tänker 
besöka Sverige. Solen steker, bad
livet florerar, alla känner alla också 
här, och därför blir det särskilt spän
nande när man upptäcker någon ny 
i vimlet av mammor och barn och de 
där större flickorna som finns över
allt och alltid vill göra sig så viktiga, 
ligger där på sina badlakan och låtsas 
att de kan prata tyska, bara för att de 
går i Kommunala, d.v.s. realskolan. 
— "Malltippor”, kallar vi dem.

De flesta av mammorna är tjocka 
och har ryschiga gummibadmössor, 
prydda med rosor och rosetter i bro
kiga fårger. De går alltid bara en bit ut 
i vattnet, och där skuttar de upp och 
ner med väldiga plask och stänker 
vatten omkring sig och på barnen, 
som mer eller mindre frivilligt låter 
sig doppas eller föras runt i en yster 
dans. Mindre omtyckt är det att två
las in av sin mamma, ordentligt, före 
all annan vattenlek; tillfållet är ju 
utmärkt för lite renlighet också, 
i stället för i den vanliga zinkbaljan 
på köksgolvet som annars står till 
buds.

Vi som inte är småbarn längre 
springer rakt ut i det långgrunda

vattnet, långt ut, innan det ens når 
oss till midjan; det är lent som silke 
och så klart som kristall: tydligt ser 
man den fint räfflade sandbottnen 
därnere och småspiggen som snabbt 
pilar undan inför vår framfart. Vår 
simkonst är så gott som obefintlig, 
man borde ju gå på simskolan 
i Tuben för herr Åhlfelt; men Orsa- 
sjön lockar alltid mest, och så lägger 
man sig i stället platt på rygg där man 
är och låter sig vaggas av vattnets 
oavlåtligt mjuka rörelser, vispar 
omkring lite grand och blundar för 
solen rakt uppe i det blå och tänker 
på ingenting. Röster och ljud bort- 
ifrån stranden klingar glasklart och 
nära i en stund av fullständig som
marlycka.

Från Romsonska gården är det 
inte långt ner till sjön, bara att följa 
vägen längs syrenhäcken, förbi lind- 
orna med betande kossor, sedan 
några villor i lummiga trädgårdar 
innan häcken med nyponbuskar tar 
vid. Där börjar tallskogen, vägen blir 
till en skuggig stig där det doftar 
nyponros och kåda, den är sandig 
och täckt med gula fjolårsbarr, åt 
höger, mellan höga ormbunksblad, 
grenar den sig mot tennisbanan. Ett 
stråk av frisk sjöluft silar in mellan 
träden och allt närmare kommer lju
det av vågorna som sköljer in mot 
strandbrynet. Bortom de höga tall
stammarna glindrar sjön som av 
tusen små silverspeglar, väntande, 
inbjudande.

En helt annorlunda väg blir det till 
badstranden från Erik Hedvalls hus 
nere i byn. För långt att gå i sommar
värmen, cykel är en lyx som man 
ännu inte kan tänka sig; alltså blir det 
båtledes på Lillån. Men färden är inte 
utan sina risker; ungefär i höjd med 
Lantmannaaflarens magasinbygg
nader lurar nämligen några timmer
länsar. För att passera över dem krävs 
krafttag med båtshake och åror, en 
inte helt ofarlig manöver som dock 
alltid slutar lyckligt. Lättade når vi 
den tunna svalkan under bron och 
kommer sedan ut på lugnare vatten, 
där gula näckrosor sträcker sina stjäl
kar upp ur det mörka djupet och 
naten står tät i backen nedanför rek
tor Hellmans och bokhandlare 
Ohlséns vita villor. Västeråkern går 
här ut i en udde, och snart lägger vi 
till vid abborrgrundet, just där ån 
rinner ut i Orsasjön och där jag en 
gång i kvällningen, i en oförglömlig

stund, drog upp aderton abborrar på 
en halvtimme.

En sjunken värld av dofter, dagrar 
och röster. Och en smak av hemlagad 
citronsaft och söta kex. Man kan leka 
med tiden, upphäva den: längesedan 
döda står upp, de åldrade får sin fäg
ring på nytt, barnen finns där med 
ännu klara ögon — och en dag sprin
ger de ut och tittar på flygmaskinen 
som singlar över byn. Däruppe finns 
någon med en kamera. Ett knäpp 
— och tiden hejdar sina steg, en min
nesbild blir till.

O m slagsb ilden
Fotot är taget av amatörfotografen 
Sven Talu som gick ur tiden 1989. 
Sven var nära nog allestädes närvar
ande med sin kamera när något 
hände, det kunde vara på hembygds
föreningens midsommarfester, till
ställningar i hembyn Slättberg, 
marknader, auktioner, fäbodguds
tjänster, älgjakter... Resultatet blev 
en förnämlig dokumentation av folk
livet i bygden. Men han drog sig 
också gärna ensam ut i naturen, där 
han skapade åtskilliga finstämda 
naturbilder.

Sven Talus efterlämnade produk
tion förvaltas nu av bildarkivet. Det 
är en imponerande samling, berättar 
Mikael Stålberg, arkivets förestån
dare. 5 5 0 0 0  negativ samt diabilder 
och massor med kopior. Sven hade 
kommit på idén att återanvända 
gamla tapetkataloger, i vilket han 
klistrade upp bilderna.

Det var när redaktören bläddrade 
i en av Svens tapetkataloger som han 
fick se bilden med småttingarna. 
Vilka är de måntro? Och vad tittar de 
på? När togs fotot? Kanske någon av 
våra läsare känner igen bilden som 
troligen tagen i Slättberg. R ,
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STOPÅN 
-  Dagsläget 
och vart 
går vi nu?

Stopån måste räddas/

Frågan om möjligheten till beva
rande av Stopåns dalgång som natur
reservat drivs på i oförminskad takt. 
Vi i Orsa Naturskyddsförening 
(ONF), tillsammans med våra kolle
gor och naturvänner från Mora 
Naturskyddsförening försöker att få 
till stånd ett beslut från de styrande 
makthavarna i Orsa kommun och 
staten för att rädda det stora ”Vild
marks området” som i dagligt tal kal
las för Ansjovarden — Stopån.

ONF ingår i en arbetsgrupp inom 
Orsa kommun där även representan
ter från Skogsvårdsstyrelsen i Orsa 
och markägaren, Korsnäs, deltar lik
som vid behov även Lantmäteriet 
i Mora samt Länsstyrelsen i Falun.

Gruppen har främst arbetat med 
frågor beträffande gränsdragning, 
skydds- och skötselåtgärder samt 
den ekonomiska skogsvärderings- 
situationen

Nästa möte hålls i slutet av sep
tember 1990 där resultatet från det

omfattande skogsvärderings- och 
inventeringsarbetet som har utförts 
av Lantmäteriet under sommaren 
1990 ventileras. Dessa resultat kom
mer att ligga till grund för fortsatt 
förhandling med Korsnäs och där
med till en slutlig ekonomisk lös
ning/ ersättning från Korsnäs.

Naturvårdsverket (SNV) har 
deklarerat att de är villiga att gå in 
med stöd — 50 % av den realistiska/ 
skäliga kostnaden. Vi från Natur
skyddsföreningen har även budgete
rat ett generöst bidrag. Övriga delar 
av ersättningen till Korsnäs ska Orsa 
kommun stå för. Det kan påpekas att 
Orsa kommun liksom Orsas politi
ker (bl a i deras valmanifest) vid ett 
flertal tillfällen har deklarerat posi
tivt stöd till Stopåns reservatspro- 
jekt. Så nu gäller det att alla infriar 
sina löften.

I mitten av oktober 1990 är det 
meningen att representanter från 
Mora och Orsa kommuner tillsam

mans med länsstyrelsen (W-län) och 
Naturskyddsföreningen uppvaktar 
SNV i ärendet.

Inom parentes kan nämnas, att 
den som inventerade skogen i Sto- 
pånsområdet under sommaren 
1990 upptäckte en björnhona med 
två ungar vid Litåberg intill Stopån. 
Under en ONF-exkursion den 26 
augusti 1990 såg vi även färsk björn- 
spillning.

En spännande upptäckt som 
ytterligare höjer Stopåns naturvärde.

STOPÅN MÅSTE TILL VARJE PRIS 
RÄDDAS. DET ÄR VÅR SKYLDIG
HET -  ELLER HUR?

Fred Campbell 
Vice ordförande i O NF
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Vad häller dom pä med pä Bergets och Digerbergets skolor? Ålders- 
blandat! Vad är nu det? Vi ställde dessa frågor till lärarna pä Diger
bergsskolan och fick följande svar:

Rapport från Digerbergets skola av Lärama på Digerberget, Ulla Hemefalk, Foto: Pelle Jakobsson
Det har hänt något på Digerbergets 
skola. En besökare skulle nog bli gan
ska förbryllad över uttryck som cir
klar och kvadrater, smaragder,safirer 
och rubiner.

Det som hänt är att hela skolan 
har ändrat klassorganisation. Vi 
undervisar inte längre årskursvis 
utan åldersblandat.

Så här ser det ut:
På lågstadiet finns tre klasser, Rubi- 
nen, Safiren och Smaragden. I samt
liga klasser finns elever ur alla tre års
kurserna. Våra nybörjare kallar vi 
cirklar, elever i årskurs två kallas kva
drater och årskurs-tre eleverna är tri
anglar. Detta har vi gjort för att om 
möjligt komma ifrån årskurstänkan
det. På mellanstadiet finns två 4-6:or.

Vad vinner vi med att blanda så 
många åldrar i en och samma klass? 
Är inte arbetssituationen tillräckligt 
pressad ändå?

Jo, vi vinner mycket. Ur elevsyn
punkt vill vi peka på följande:
Det är lättare för eleverna nu att hitta 
lämpliga samarbetspartners. 
Åldersskillnaderna utnyttjas istället 
för att ligga till grund för jämförande. 
Fler grupptimmar kommer eleverna 
till godo eftersom slöjd och idrott går 
årskursvis. Även i årskurs tre före
kommer nu grapptimmar, dels p g a 
ovan nämnda skäl, dels förstås p g a 
de olika timplanerna. Schemat blir 
regelbundet.
Tiden på lågstadiet anpassas lättare 
efter elevens behov. Två tredjedelar 
av alla kamrater blir kvar under ett 
eventuellt extra år som alltså inte 
behöver kännas så dramatiskt. 
Eftersom det fylls på med nybörjare 
varje år får alla elever någon gång 
under lågstadietiden känna sig "bäst” 
och ”störst” i gruppen.
Alla barn får i vårt system träffa alla 
lärare, och får därmed större omväx
ling i sitt arbete och flera vuxenföre
bilder.
Självständighet och vi-känsla ökar.

Vilka är då vinsterna ur lärarnas syn
vinkel?
En påtaglig skillnad som vi redan fått

känna av är hur smidigt det har varit 
att ta emot 5-6 nybörjare i våra grup
per, hur lätt dom har inordnat sig och 
följt sina äldre kamraters exempel. 
Vi delar planering och elevansvar 
och upplever där en lättare börda. 
Vi vuxna kommer varandra nära och 
arbetsglädjen har ökat. Vi utnyttjar 
naturligtvis varandras specialintres
sen i undervisningen i de olika grup
perna.
Vi känner nu alla elever på lågstadiet 
vilket gör att elevvården alltid kom
mer i centrum vid våra konferenser.

Om nu denna metod är så bra, varför 
arbetar inte alla så?
Jo, förändringsarbete är krävande. 
Man kan inte sköta sitt. Mycket tid 
och kraft går åt till förberedelsear
bete och framför allt; man måste 
prata sig samman om elevsyn och 
arbetssätt. Samverkan ökar och det 
tar tid. Vi har fått gå igenom dagens 
program. Dessutom veckoplanerar 
vi minst en eftermiddag.
Nu är inskolningsperioden snart slut 
och vi ser med spänning fram emot 
fortsättningen. Det här känns väldigt 
riktigt och väldigt roligt.

En trio rubiner.

Läram a på Digerberget 
Ulla H em efalk  

Foto: Pelle Jakobsson

Skrivarbete på gång. Smaragder sam
lade kring sin fröken.
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I rubinemas 
klassrum.

Safirerna på  
danslektion. 
Dans lärare 
Gerd Harg 
till vänster.

ORSA-SKATTUNGE HEMBYGSFOND av Pelle Jacobsson, Hembygdsföreningens ordförande
I samband med Erik Moraeus bort
gång 1989 hedrade många av hans 
vänner honom genom att skänka 
minnesgåvor till Orsa-Skattunge 
Hembygdsförening, där han så för
tjänstfullt verkat i många år.

De medel som flöt in har kommit 
att utgöra grunden till en fond som 
instiftades vid föreningens årsmöte 
i våras, Orsa Skattunge Hembygds- 
fond.

Så här ser de regler ut som antogs 
vid årsmötet:
”Fonderade medel kan av Orsa-Skat
tunge Hembygsförening användas 
till inom föreningen angelägna verk
samheter t ex reparation av byggna
der, forskningsprojekt, utgivning av 
hembygdslitteratur o dyl.

Hälften av den årliga avkast
ningen skall läggas till fondkapitalet, 
den andra hälften kan utdelas till 
medlemmar och övriga som för
tjänstfullt påvisar intresse för hem
bygdsrörelsen, såsom hemslöjd, 
folklig musik och dans, bygdemål, 
dokumentation e t c.”
Till styrelsen för fonden har utsetts 
Kjell-Erik Smids, Föreningsbanken, 
Ingemar Fyhr, styrelsens represen
tant och Sven Björkqvist, Skattung- 
byn.

Det är styrelsens förhoppning att 
Orsaborna uttnyttjar denna nya 
möjlighet att stödja hembygdsfören
ingens verksamhet. Förutom flitigt 
ideellt arbete och anslag av kommun 
och jordägare som vi nu har, är vi 
nämligen i stort behov av frivilliga 
gåvor. Att rätt förvalta det arv vi fått 
i form av ett stort antal byggnader 
och föremål, att hålla alla verksam
heter i gång och helst utveckla, allt 
kräver resurser.

Så här går det till att lämna medel 
till fonden, medel som kan avse upp
vaktningar, minnesgåvor till avlidna 
eller personliga gåvor:

Fonden förvaltas av Förenings
banken i Orsa, och det är då enklast 
att gå dit med gåvan. När det gäller 
gåva till någon avlidens minne, så 
skriver personalen önskade minnes
ord på ett blad som sedan skickas till 
pastorsexpeditionen. Det går också 
bra sända gåvan direkt till vårt post
girokonto:
Orsa-Skattunge hembygdsförening,
postgiro 20  55 80  -4,
I så fall bör du skriva på talongen:
Hembygdsfonden Pelle Jacobsson

Hembygdsföreningens ordförande

HÄS
ClASMÄSTMRi

£ f ir .
— Nyman & Johansson —

O R S A

Vid södra järnvägsövergången 
Moravägen 2

Tel. 408 91

Bilglas • Fönsterglas 
Inram ningar

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel41332

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.

R T T f T O J IT O J lS r —säs*

O rsa, te l. 403 40
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Höstterminen inleddes för läram as del med fortbildning. H är är den grupp som 
under tvä dagar ägnade sig åt naturstudier i Ivarsnäs.
Kursledare var Kåre Olsson längst fram till vänster och Björn Cederberg, sit
tande. Foto: Birger Nylén.

Digerberzet 6  Främre raden: Ulrika Landin, Andreas Bölling, Per Ållebrand, 
Johan Larsson, Marcus Sundberg, H aldor Malmquist M ikael Persson, Johny 
Smedberg. Bakre raden: Erica Stenberg, Linda Melander, Lotta Bergman, Marcus 
Hahne, Daniel Mattsson, Henrik Hansson, Joakim  Ribby. Lärare: O lof Löthman. 
Foto: Pelle Jakobsson.
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Vi behöver en smedja av Orsa-Skattunge Hembygdsgård
En gårdssmedja var i äldre tid vanlig 
på de flesta gårdar. Husbonden var 
själv kunnig i konsten att smida.

Malmen hämtades från myrar, åar 
och sjöar i Orsa. Vid blästeranlägg- 
ningar renades malmen och järn 
framställdes.

I gårdsmedjan tillverkades red
skap, beslag, hästskor — ja allt gården 
behövde i smidesvaror.

Med tiden och med industrialis
mens genombrott avtog behovet av 
att ha egen smedja på gården.

Hembygdsgården i Orsa har 
många intressanta byggnader men 
saknar en gårdssmedja. Vi vädjar till 
er Orsabor som fortfarande äger en 
gårdssmedja med kanske både bälg 
och smidesstäd kvar — skänk den till 
Orsa Hembygdsgård!

Orsa-Skattunge Hembygdsgård

Anders Lindh i Vångsgärde vässar 
spettet i sin smedja.
Foto: Kjell Talu.

Så här kan en gårdssmedja se ut. Ofta var den på  grund av eldfaran belägen 
avsides. Orsasmedjan i Slättberg 1987. Foto: Sven Talu.

VÄNLIGHET OCH PRISTILLFÄLLEN 
FINNS HOS SP VID RONDELLEN!

ORSA* Te l 0250-411 10

ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL 24.00

PssstJ
Ta med mamma 
eller pappa och 

kom in och öppna

r

Sparbanken
Dalarna

Det ekonomiska alternativet. 

ORSA • Tel 0250-436 00

Bengtssons
Begravningsbyrå

har flyttat till 
Stackmora Trädgård 

Stackmora 5 5 2 4

Tel 430 95 Lars-Olof Uleander 
Tel 404 66 Ernst Hållén
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MUSIKSKOLAN
Musikbelöningar
Som brukligt är utdelades Orsa Skol
tidnings premier vid vårens musik
uppvisning. Premierna, som utdelas 
till elever i årskurs 9, består av gram
mofonskivor. Här är listan på årets 
pristagare.
Isac Björklund, som spelar fiol, Erik 
Eliasson, fiol, Stina Moraeus, fiol och 
piano, Emma Nises, synt och piano, 
Stina Ohlsén, fiol, flöjt och piano, 
Jenny Åström, piano och M aria Öje- 
skog, fiol och piano.

Gåvor
Musikskolan har under året fått 
motta penninggåvor, för vilka vi vill 
säga ett varmt tack. Pengarna, sam
manlagt 5 6 5 0  kr, har gjort det möj
ligt att skicka intresserade elever på 
kurser och musikläger. I juli månad 
deltog Stina Ohlsén, Maria Öjeskog 
och Isac Björklund i Dalarnas 
Musikskolors Länsläger i Gagnef, 
och i april deltog Maria Leksell och 
Åsa Jämtén i Dalarnas Spelmansför- 
bunds låtspelskurs i Fryksås.

Vårt tack riktas till Rut Eriksson och 
alla dem som med minnesgåvor velat 
hedra följande bortgågna personer: 
Valborg Berger, Anna Björkman, Rut 
Hasmats, Olle Eriksson, Helmer 
Olsson, Bälter Erik och Hans Erik 
Gunnars.

Instrumentfördelningen
Nu spelas det för fullt i alla våra sko
lor, på allehanda instrument. Så här 
har eleverna fördelat sig på de olika 
instrumenten (fjolårets siffror inom 
parentes):
48 piano (49)
86  keyboard, orgel, synt (79)
20  dragspel (21)
33 Gitarr (41)
52 violin (47)

5 violoncell ( 3)
6 blockflöjt ( 1)

17 tvärflöjt (21)
12 klarinett (20)

8 saxofon ( 9)
19 trumpet (17)

1 trombon ( 5)
8 tmmma, slagverk ( 6)
1 elbas ( 3)

Sammanlagda antalet elever
i ämneskursen är alltså 316 elever.
I den förberedande undervisningen 
på blockflöjt beräknas deltaga c:a 20 
elever och i den förberedande under

visningen med kompanjonlärare c:a 
7 0  elever och därmed är vi uppe i en 
summa på totalt 406  elever i musik
skolan.

Leif Göras

SKOLNYTT
Vid läsårsstarten hälsades följande 
nya medarbetare välkomna 
Kyrkbyns lågstadium: Kerstin Nääs 
från Norberg och Christina Elm- 
qvist, Orsa, med tidigare tjänstgö
ring i Mora

Digerberget: Eva Janstad, Skattung- 
byn, U lf Malmsten, Orsa

Kallmora: Inger Rahm-Bengtsson, 
som återvänder efter en tids tjänste- 
ledighet och Britt Hahne, Orsa

Skattungbyn: Bo Bergman från Öre
bro

O rsaskolan: Maria Arndtsdotter- 
Bernadsson, No-lärare från Töre- 
boda och Lena Nyberg, musiklärare 
Det är vår förhoppning att de nya 
medarbetarna skall finna sig väl till
rätta med skolmiljön i Orsa.

Skolorganisation för Kallm ora/Skat- 
tungby-delen av kommunen fortsät
ter att utredas. Den utrednings
grupp, som utsetts, ska nu se på alter
nativ till tidigare förslag om nybygg
nad för hela området i Skattungbyn. 
Man ska undersöka de ekonomiska 
förutsättningarna för en fungerande 
skola under överskådlig tid, såväl 
pedagogiskt, organisatoriskt som 
ekonomiskt, med placering i både 
kallmora och skattungbyn, enligt 
nuvarande organisation.

Olle Bjärkmar

Så vill jag ha miljön år 2000 av Anna Lundin, åk 4
Hej Hur vill du ha din miljö? 
Skräpig, full av avgaser eller...? Jag 
tror inte du vill det. Jag vill det inte 
heller. Tänk på att mina och dina 
barn kan få astma. De kan även bli 
missbildade på alla möjliga sätt. Jag 
tänker i alla fall börja spara NU!
Det är nämligen vår stora slösaktig
het med allting som mest förstört 
miljön. När jag handlar ska jag alltid 
titta efter miljövänliga varor. Klor- 
fritt papper är minst lika bra som 
vanligt papper. Spray, som alla tjejer 
använder, finns även utan freon. Det 
är jättebra, tycker jag. Jag har prövat 
flera sorters sprayer, men ändå är den

utan freon bäst. V i måste elda 
mycket i vårt kalla land. Vedspisar är 
jättemysiga, eller hur? Och tänk om 
vi skulle börja lämna bilen hemma 
litet oftare och ta bussen eller tåget 
i stället. Det blir ju billigare än att 
köpa en massa dyr bensin till bilen. 
Var duktig nu och börja SPARA! 
Och tänk dig för, när du handlar! 
Annars finns det inte en chans, att 
vår miljö hinner bli bra till år 2000 .

Anna Lundin, å k  4 
Av kommunen prisbelönad miljö
uppsats.

Så vill jag ha miljön år 2000 av Ola Gustavsson, åk 3
Jag vill ha bilar som går på el. Och 
Frankrike och andra länder ska slluta 
med sina atombombsprov. Alla ska 
ta med tygkassar till affären. Fabri
kerna och vi alla ska sluta med farliga 
utsläpp. Vi ska köpa läsk och öl i glas
flaskor i stället för aluminiumburkar. 
Då blir det bra miljö tror jag.

Ola Gustavsson, å k  3 
Prisbelönad miljöuppsats.

Finnmarksresan av Henrik Hedberg, åk 6
På morgonen den 29 augusti kl 8 .30  
bar det av till Fågelsjö med hela sko
lan. När vi åkte upp så var Emådalen 
första plats vi passerade. Där berät
tade magistern om att de hade haft 
en skola, som lades ner 1951. Vi åkte 
också förbi vattentornet och Björk- 
Sven. Vattentornet användes då ång
loken kom uppför backarna och 
behövde vatten.

När vi kom till Fågelsjö åkte vi 
förbi en stor sten, som Markus Olufs- 
son hade byggt upp sitt första pörte 
mot. Han var första finne i Fågelsjö år 
1671.

När vi hade åkt några hundra 
meter till så kom vi till gården "Bor
tom åa”. Mårten och Kristina, som 
bodde där vid sekelskiftet, fick ett 
kort från Amerika, som det vet ett 
amerikanskt hus på. Det huset 
tyckte Mårten och Kristina var så 
fint, så de byggde ett likadant hus, 
som de flyttade in i 1910 och bara 
låste det andra huset, som Kristinas 
släkt haft: i generationer. När vi kom 
dit så började visningen nästan på en 
gång. Mellanstadiet började i rum
met till vänster och lågstadiet 
i köket. I rummet var det fina mål
ningar på väggarna, och i köket så var 
det bl.a bössor på väggarna. De var 
laddade ända till hembygsdförening-
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en tog hand om gården. I köket finns 
också en klocka ovanför sängen. Om 
man drar i ett snöre så repeteras 
senaste klockslag. Ovanför dörren 
var det 50 stycken träfat. Några var 
spruckna, för de slängde ingenting, 
utanför köket var det två små rum. 
Det ena var kontor och det andra var 
ett mysrum. I fönstret i rummet var 
det två stycken kungsörnsklor och 
en fiskgjuseklo, som var omgjorda till 
ljusstakar. Sen gick vi upp på övervå
ningen, och där gick vi också åt vän
ster och lågstadiet åt höger. Rummet 
vi kom upp i såg nästan likadant ut 
som rummet under. När vi klara gick 
vi åt höger in i barnkammaren och 
prästkammaren, där prästen höll till, 
när han var på besök. I det rummet 
var det ett hål i golvet och en ränna ut 
för skurvattnet.

När vi kom ut så gick vi till huset 
där drängarna och pigorna bodde. 
Fördrängen hade ett finare och 
större rum än de andra drängarna. 
När vi hade tittat klart på det gick vi 
till ett härbre med 7 lås, som fick lov 
att öppnas i en speciell ordning.

Sen gick vi till bössmedjan och 
snickarboden, som var i samma hus. 
I bössmedjan så smälte man sjömal
men och dunkade den till formen av 
en bösspipa. Sen satte man fast pipan 
i en sak så att det blev säfflor i pipan. 
När vi var klara där inne gick vi till 
snickarboden, som hade det mesta 
som en snickarbod behöver. De hade 
till och med räv- och björnsaxar. Allt 
var tillverkat på gården.

När vi vi hadee tittat klart på det 
tog vi en matpaus. Sen så bar det av 
till Sjöändan, där Joels farfar och far
mor bor. Alla fick fika, och efter det 
sprang vi stafett och några gungade.

Efter det åkte vi till en vadmals- 
stamp och en skvaltkvarn, som ligger 
ca 1 mil öster om Noppikoski. Vad- 
malsstampen byggdes år 1861 av 
bröderna Eliasson, som kom från 
Östra Råberget. Vid vadmalsstam- 
pen och skvaltkvarnen går en sido- 
bäck av Sandsjöån.

När vi var på väg till Rosentorp 
åkte vi förbi Rissuhälla. Rissuhälla är 
en stor sten, som står ovanpå en 
annan sten. Rissu är kanske ett släkt
ord till det tyska ordet riessen, som 
betyder jättestor.

Sen åkte vi till Rosentorp, som 
heter Jämsä på finska. I byn Rosen
torp fanns en skola, som togs i bruk 
1899 och lades ner 1943. Rosentorp

har haft en riksdagsman, som hette 
Carl Johansson. Det har varit tre affä
rer i Rosentorp men vid olika tid
punkter och på olika platser. Vi gick 
upp till deras gamla kyrkogård, men 
de har en ny också. Den första 
i Rosentorp var en finne, som hade 
bott i Norge ett tag. När han kom till 
Sverige med sin dräng, så byggde de 
först en bit ovanför Rosentorp. När 
de några år senare var ute på en jakt
tur så hörde de någon, som ropade. 
När bonden såg att det var hans nor
ska fru, sa han: Hur kunde det där 
skrället hitta mig här?

När vi hade varit på den gamla 
kyrkogården, tog vi en fikapaus. Sen 
åkte vi hemåt. Vi var hemma kl 16- 
16.30. Det var en rolig och lärorik 
skolresa.

Henrik Hedberg, åk  6  

Fiske i Norge av Per Laggar, åk 3
Vi fiskade i en sjö som hette Sjödals- 
älven. Det hoppade massor utav fis
kar. Stugan vi bodde i var lite längre 
upp. När vi skulle åka hem åkte vi till 
en fiskemässa. Sen fiskade vi i Gaula. 
I Gaula var det höga berg vid sidan av 
sjön och stora stenar och det var for
sar. Där kunde fiskarna inte komma 
längre. Det var roligt.

Per Laggar, åk  3

Huset i gläntan av Mattias Alexandersson, åk 2
En dag gick jag ut i skogen. Då såg jag 
ett litet hus. Jag smög försiktigt fram. 
Då såg jag hur ett spöke lade ner guld 
i en lucka i golvet. Jag sprang hem. 
Jag ringde till polisen. Dom kom fort. 
Jag visade dom. Dom tog spöket. Var 
har du guldet? Spöket fick sitta 
i fängelse i fyra år.

Mattias Alexandersson, åk  2

VÄLSORTERAD
NÄRHETSBUTIK

STACKMORA HANDEL
Tel 403 22

K än sla 
fö r fram tiden

O R S A  0250-430 50

VÄRDA DIN SYN
ALLTID

VÄLKOMMEN TILL

8RSA J

p t ik
Kyrkogatan 10 • ORSA 

Tel 0250-400 90

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

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Fridhemsgatan 3 
Tel. 0250-136 62
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Höst av "Mimmi”, Maria Jemth, åk 3
Hösten är varm och kall. Hösten är 
fin när björkarna är gula. Hösten är 
blåsig och regnig. Snart kommer vin
tern

"Mimmi”, M aria Jemth, åk  3

När jag fick en Kanin av Johnny Rehn, åk 4
Jag fick en kanin av min kompis 
Jonas. Den är jättefin. Den heter 
Skruttis. Den är vit. Och dentycker 
jättemycket om morot och gurka och 
bröd. Skruttis är jättesnäll.

Johnny Rehn, åk  4

f  \

Dam- &  Herrsalong
Salong

(Blåsenborg
Prinsvägen 1 Orsa Tel 423 68

V J

LIVS* BENSIN 
LOTTER • TIPS • M.M.

SKATTUNGE LIVS
Tel 511 77

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter

Te l 404 30, 404 31

AEG * AEG • AEG » AEG

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER 
Installationer - S ervice

HelgeSom E l
Knapptågsv. 8 - 794 00 Orsa 

Tel 0250-416 11

AEG • AEG • AEG • AEG

Lejonet och musen av Patrik Ståbis, åk2
Lejonet och musen var ovänner. 
Närlejonet skulle sluka musen pep 
musen:
— Döda mig inte. Jag kan hjälpa dig. 
Då släppte lejonet musen.

Patrik Ståbis, åk2

Mitt sommarlov av Per Ax, åk 2
Jag har varit på semester. Vi har hyrt 
en stuga, som heter Laxtjärn. Vi har 
gått på två uddar. Jag hade min cykel 
med. Jag cyklade runt och letade 
efter svamp.

Per Ax, åk  2

Höst av Maria Bergkvist, åk3
Nu är det höst. Löven faller från trä
den. Tranorna flyttar till varmare län
der. Björnarna äter sig mätta.

M aria Bergkvist, åk3

Mitt fantasi-hem av Katrine Alexandersson, åk 3
Mitt fantasi-hem är att bo i skogen. 
I skogen finns det djur. Jag bor i sko
gen alldeles själv. Djuren är snälla 
mot mig. Jag är kompis med djuren. 
Vi leker varje dag tillsammans och vi 
har roligt, fikar och busar.

Katrine Alexandersson, åk  3

Herr

Urval
2 butiker med

B a rn

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 t lager.

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

N är det gäller herr- och barn
kläder  —  gör som så många andra 

—  gå till affärerna med

U R V A L  ★  K V A L I T É  ★  

S E R V I C E

*

S. D rv iJsv  O R S A

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

Där finns det mesta au det bästa!

T Välkomna till

QrsaTobak
Kyrkogatan 8, ORSA 

Tel 41919

— TOBAK • LOTTER • GODIS — 

TIPSinlämning till kl 17.00 torsdagar.
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Grönsakslandet i Hansjö av Jenny Grälls, åk 3
Idag var vi hemma hos Eva i Hansjö. 
Det första vi gjorde var att vi skulle 
dela upp oss i gmpper. Det var 
Svante i en grupp och så var det Eva 
och Eva i de två andra grupperna. Jag 
var i Evas grupp. Där gick vi runt och 
tittade på det vi satt i våras. Nästa 
grupp var också hos Eva men det var 
en annan Eva. I Evas grupp fick vi 
väga bond-bönor och mangold. 
I Svantes grupp fick vi mäta morots- 
landet. Det var 105 m. Om Eva 
skulle sälja alla morötter skulle vi få 
6 0 0 0  kr. Vi mätte också purjolöks- 
landet. Det var 54 m .Öm  hon skulle 
sälja allt skulle hon få 3 6 0 0  kr.

Jenny Grälls, åk  3

Natten i Ivarsnäs av Patric Tysk, åk 6
Jag och Andreas sov i ett tält. Eleo- 
nor, Helen och Karolina sov också 
i ett tält. Resten, utom Sara och Sara 
och fröknarna sov på logen.

C:a halv elva på kvällen ropade 
Mattias, som hade gått ut från Logen: 
— En räv!! En räv!! Vi gick ut ur täl
ten, men då hade den försvunnit. Vi 
gick in igen.

Då ropade Karolina åt oss att om 
vi rev deras tält, skulle vi få bygga 
upp det igen. Men vi förstod inget för 
vi låg i tältet. Sedan såg tjejerna en 
rävskugga utanför tältet. Då hade 
räven varit och grävt där tältlinorna 
var fastsatta i marken.

Sedan ropade Mattias igen. Han 
såg två rävungar vid elden. Vi kom ut 
och tittade på dom i någon minut, 
sedan försvann som. Sedan hörde vi 
konstiga ljud från vattnet. Det lät 
som om någon badade. Det var 
antagligen en bäver där.

Tjejerna var rädda och gick och 
lade sig på logen, men jag och And
reas tänkte vara kvar i tältet. Då 
hörde vi en hög morrning alldeles 
utanför tältet. Vi trodde rävmam
man hade kommit och var hemskt 
arg, så vi gick och lade oss på loge. Vi 
såg sammanlagt tre rävar den natten. 
Vi såg också spår dagen efter.

Patric Tysk, åk  6

Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

1  wesströms ws
ORSA, tel 0250-409 25 vx

Teckning: Anna Bengtsson, å k  4

Bc Nyckelservice
Jonas Karlbom OBS! NY ADRESS! Älvgatan 4, Orsa.

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

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

FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

DalaKalk AB
Tel 502 00

ORSA RAM
Inramning av tavlor 

Persienner 
Markiser

Järnvägsgatan 26 ORSA 
Tel 0250-425 74
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Teckning: Melinda Nääs, åk  2

D A T A S C H E M A  
G Ö R  S U C C É S !

Tack vare att man vid härva
rande Läspeskola i år tagit da
torn till hjälp vid schemalägg
ningen, blev man redan i bör
jan av juli klar med schemat för 
innevarande hösttermin. Tidi
gare, då man tvingats arbeta 
manuellt (med penna och rutat 
papper), hände det icke sällan, 
att schemat var ofullständigt 
flera veckor efter terminsstar- 
ten till förfång för såväl skolans 
personal som dess elever.

Lider dock det aktuella sche
mat av några mindre barnsjuk
domar. Sålunda får exempelvis 
klass 8 B läsa kemi sju timmar i 
rad å måndagar med ojämnt 
datum, och klass 5 A får ägna 
sig helt åt gymnastik med lek 
och idrott under terminens två 
sista veckor. Klass 6 B har till
delats fyra veckotimmar frans
ka, trots att franska språket en
ligt gällande läroplan inträder 
först å högstadiet, andra smär
re misstag att förtiga.

— Ett stort steg framåt för 
skolan, säger en förnöjd hr 
grundrektor Ludvig Hagwald, 
och få vi bara anslag till att 
skicka vår schemaläggningsspe- 
cialist, hr grundmagister Gus
taf Negusson, å en veckosluts
kurs i automatisk databehand
ling, komma vi säkert fram- 
emot jultiden att ha ett väl fun
gerande schema.

— Fjärran, avrundar hr 
rekt. Hagwald, vore det mig att 
vrida utvecklingen tillbaka, 
även om denna — d.v.s. ut
vecklingen — då och då kan 
åstadkomma vissa olägenheter 
och sätta käppar i de pedago
giska hjulen.

Ur Grönköpings Veckoblad
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Grönsakslandet i Hansjö av Josefin Olsson, åk 3
Vi fick skära lök det var jättekul 
tycker jag. Vi fick smaka på grönkål 
den var god. Vi fick pröva hjul
hackan. Vi mäta hur långt morots- 
landet var. Det var 105 meter. Vi fick 
mäta hur långt purjolökslandet var, 
det var 54 meter. Vick smaka sock
erärta. Vi fick smaka dill men dill 
tycker jag inte om.

Josefin Olsson, åk  3

Tomte-familjen av Linda Lind, åk 3
Det var en gång en tomtefamilj som 
bodde i en stubbe.
— Nu måste jag gå ut på en prome
nad och plocka blommor till min 
tomtemor. Då blir nog hon glad och 
så kan jag nog gå och köpa lite godis 
till tomtebarnen. Lisa, Pelle och Maja 
var och lekte i skogen och de hade 
jätte-kul och tomtemor satt och 
spann i vävstolen till tomtefar som 
var i skogen och slet och jobbade 
med veden så som fick det varmt 
i huset.

Nu var det kväll så nu ska de krypa 
in i sina varma sängar. Zzzzzzzz. Så 
lät det närde sov. På morgonen gick 
de på en promenad och då mötte de 
herr ekorre som var på väg hem till 
granhemmet där han bodde med sin 
fru ekorre i sitt hus i skogen. Herr 
ekorre var ute och skaffade ved till 
huset så det blev varmt. Annars blir 
det kallt. Då fryser de ihjäl.

Nästa dag var det bröllop. Då 
skulle fru tomte och herr tomte gifta 
sig på söndagen.
— Hurra, hurra, hurra för tomtefa- 
miljen! Alla var så glada och de levde 
lyckliga i alla sina dar.

Linda Lind, åk  3

Falkenberg av Kajsa Fjektad, åk 4
I somras var vi i Falkenberg. Det lig
ger nere vid Vänern. Det var ett läger. 
Varje dag öppnade en kiosk. Där kan 
man köpa godis och glass. Det var två 
flickor som vi blev kompisar med. Vi 
gick till några hästar som var där. Vi 
kallade dom för Virvel och Vitnos. 
Det var ett föl och ett sto. Den minsta 
flickan som hette Karin (hon var 9 år) 
satte sig på fölet. Min kusin Sofia 
satte sig på stoet.

Vi badade också. Vi badade i Vär
nen. Vattnet var till midjan på mig 
men vågorna var över 1,70 m. man 
fick slänga sig om man inte skulle 
i vågorna.

Och det fanns massor av snäckor. 
Man trodde att det var grus men det 
var snäckor. Det var ett roligt läger.

Kajsa Fjektad, åk 4

TACK
Ett stort tack vill vi säga till dem som 
bidragit till att vår utställning med 
anledning av Ovan-Siljans Skolföre- 
nings 110-årsjubileum blev så upp
skattad och välbesökt. Särskilt vill vi 
tacka Mikael Stålberg och personalen 
på bildarkivet för allt arbete med bil
derna samt konstnären Anders Svahn 
som så förnämligt svarat för all text
ning.

Orsa Lärarförening

Clavinova
Det digitala pianot. Fram
tidens piano. Kompakt. 
Håller stämningen perfekt. 
Helt autentisk pianoklang. 
Kan kopplas ihop med 
andra instrument via MIDI- 
anslutning.

HYRA är ett bra alternativ.
I)u hyr m inst I år och har sedan jle r a  
m öjligheter: Att hyra vidare m ed den trygghet 
det innebär; a lt köpa-kon tan t eller p å  annat sätt - 
om da trivs m ed instrum entet.
E ller läm na tillbaka del.
Om du hyr kan  du också hyta det m ot något 
annai instrum ent som  du v iä pröva.
Ytterligare en fö rd e l m ed ”ALTERNATIV HYR” 

är att du slipper län ka p å  servieefrågan.
Den sköter vi!

_■
piano HISS P musik

NISSE KLOCKAR 
Järnvägsgatan 33, ORSA 

Tel 0250-415 10, 406 94

S P Å N P L A T T O R
Direktförsäljning året runt.
Avkap och spill till lågt pris.

Det serviceinriktade och kundnära företaget.

orsa^ ^ p lattan  Tei 409 m

FRELINS G R Ä N D  14 79 4  OO ORSA 0250-431 35

Kom in så få r vi ackordera i

BABY SHOPEN 
Allt för baby

■ Barnkläder
■ B am  artiklar
• Vagnar

Frelins gränd 
Tel 0250-402 32
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S läng  -  
Snäbben

Aukt. Hybarco-återförsäljare

GREFS MASKINFÖRSÄLJNING AB
794 00 ORSA 

Tel 0250-430 65

BMW  fö ljer in te  utvecklingen  
BMW  led er den

B E R G IÖ F S  B IL  A B
Berget, ORSA Tel. 0250-420 15, 010-52 02 70

• TIPS
• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER

NYA KL0CKARS
Tel 0250-419 06
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