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Västra Samoa — Polynesiens hjärta
— Rapport från en jordenruntresa — av Ann-Mari o. Per Lindberg

Ann-Mari med tvä samoanska vänner.

När man har passerat de femtio är det 
dags att förverkliga drömmar, och av den 
anledningen tog vi efter moget över
vägande ett sabbatsår. Pä varsitt papper 
skrev vi ned vad vi ville göra, jämförde 
och diskuterade. Resultatet blev bl.a. en 
halvårslång jordenruntresa.

Vi började förbereda oss ett halvår i 
förväg och lämnade fosterlandet i slutet 
av september 1988 för att besöka USA, 
Fiji, Västra Samoa, Tonga, Australien 
och Thailand. I  ryggsäckarna hade vi 
sommarkläder, tält, spritkök och sov
säckar. A tt tälta i USA och Australien är 
inget problem  —  det visste vi —  men 
hur det skulle gä i Söderhavet visste vi 
inte. Det visade sig dock att det var möj
ligt även där, trots att campingplatser är 
en okänd företeelse. Vi upplevde oerhört 
mycket under detta luffande jorden runt. 
Här kommer en liten rapport frän Västra 
Samoa —  Polynesiens hjärta.

Vi ligger i vårt lilla fjälltält i mörkret 
på Paradise Beach. Här har Gary Cooper 
varit en gång i tiden och älskat filmstjär
nor i filmen Return to Paradise. Därav 
namnet på beachen. Vi kom hit till den 
närbelägna byn Lefaga i en överfull buss.

Vänliga samoaner — ty det är på ön 
Upolu, Western Samoa vi befinner 
oss — knölade in våra stora ryggsäckar 
bland grönsakskorgar, höns, täcken, 
korrugerad plåt och allt annat de skaffat 
sig i Apia, huvudstaden. Bagageräck har 
man konstigt nog inte här.

Vi har njutit av några fina dagar med 
bad och snorkling, kokat mat på vårt lilla 
spritkök och tyckt att mera Söderhav än 
så här kan det inte bli. Alla ingredienser 
finns: lutande palmer, korallrev, vit sand, 
ljummet grönt vatten och en svalkande 
passad. Vi har varit i byn och handlat och 
blivit beskådade från alla håll. Husen 
(eller rättare hyddorna) saknar nämligen 
väggar så in- och utsynen är total. Sköna 
hus som passaden blåser rakt igenom. De 
står på små upphöjningar så invånarna 
har god överblick över vägen. De har för
modlingen mycket skönare i sina fale — 
det är husen — än vi har i tältet. På 
Samoa är det nämligen fuktigt och myc
ket varmt året om.

Barnen flockades kring oss blekansik
ten. ”What's your name? Come from? 
Where are going?” — ”We come from 
Sweden’.’ — ”???” — ”Sweden!” — ”Swit- 
zerland?” ”No, Sweden.” — ”Aha, 
Sweden!’ De verkar veta lika mycket om 
Sverige som svensken i gemen vet om 
Samoa.

Men nu prasslar det kring tältet. Folk 
viskar och sysslar med någonting. Brän
ningarna dånar och palmbladen rasslar i 
passaden. Men vad har de för sig i kol
mörkret klockan halv fyra på morgonen? 
Tänker de mörda oss? Vi ligger blickstilla 
och lyssnar. Tiden går. När vi efter en 
halvtimme ännu inte är mördade vågar vi 
titta ut.

Det är fullt med folk i havet med lam
por, håvar och hinkar. De står där i vågor
na med sina färggranna lava-lavas på sig. 
Här badar man nämligen med kläderna 
på. De torkar ju så fort och frysa kan 
man inte göra här. Alla drar håvarna 
genom vattnet och samlar något i hin
karna.

Det visar sig vara en stor dag — eller 
rättare sagt morgon. Palolo-masken går 
till och det gör den bara en gång om 
året — tidigt på morgonen sju dagar 
efter första fullmåne i oktober. Palolo är 
namnet på havsborstmask — släkting 
till daggmasken — som är nam-nam på 
dessa breddgrader. Den förökar sig så här 
års och dess livsrytm styrs helt av månen. 
Sju dagar efter första fullmåne i oktober 
lossnar de till könsdelar omvandlade 
bakdelarna av maskarna och driver mot 
land. Dessa upp till 30 cm långa mask
bitar innehåller ägg eller spermier och 
fångas i håvarna. Annars lever palolo- 
masken inborrad i koraller.

Jag tittar i hinkarna. Där kryllar det av 
ett par mm tjocka maskar. En gammal 
samoan vill att jag ska smaka och efter 
ivrig övertalning tar jag en sprattlande 
mask i munnen, tuggar den och försöker 
njuta. Åjovars — en delikatess är det

tydligen fråga om och värre än kräftor 
och surströmming smakar det inte. Men 
det får räcka med en mask.

Plötsligt ljusnar det och alla avbryter 
fisket. Maskbitarna bryts ned av solljuset 
och det blir till att vänta till i morgon då 
det också går att fånga dem. Men sen är 
det slut för i år.

För att kunna skölja ned palolo- 
masken får jag en mörk och traditionellt 
tatuerad yngling att plocka ned några 
kokosnötter. Vig som en apa, med ett 
band mellan vristerna äntrar han upp 
och serverar sedan nötterna öppnade så 
jag kan dricka kokosvattnet. Härligt läs
kande! Jag äter upp det tunna lagret av 
kopra på insidan också. Det är bäst att ta 
vara på näringen — utbudet i byns lek- 
stugestora affär är minst sagt begränsat. 
Men samoanerna är vänliga själar och 
sticker åt oss en kokt taro eller brödfrukt 
ibland.

Efter att ha kollat att ingen nöt ovan
för oss är brun — den är mogen och kan 
falla ned då — tar vi oss en lur under en 
palm. Ingen stör oss. Vi är åter ensamma 
i paradiset. Kan man ha det bättre sista 
oktober.

S A L O N G  B L Å S E N B O R G
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Men allting har en ände och tiden på 
Paradies Beach lider mot sitt slut. Det är 
dags att återvända till Apia, huvud
staden på Western Samoa. Faalili — vår 
specielle vän här i byn Lefaga — har 
berättat att bussen går klockan 9 varje 
dag. Men var där i god tid rekommende
rade en amerikansk volontär vi råkade 
träffa. Det är gott om volontärer på 
Samoa — de arbetar bl.a. som lärare.

Nåväl, vi river tältet, packar ihop alla 
pinaler och traskar in till byn. Sitter där 
mol allena och tror att bussen skall 
komma. Strax före nio kommer en leende 
samoan släntrande bland palmerna.
— ”When does the bus leave?”
— ”Eleven o'clock!’ Här kommer en helt 
ny tid. Någon niobuss är det inte tal om. 
Och mycket riktigt. Klockan nio är vi 
fortfarande ensamma — inga männi
skor, ingen buss. Bara grisar, höns och 
två dumma svenskar. Vi har dock fin ut
sikt över byn och egentligen ingen bråd
ska. Vi bereder oss på att vänta och 
tänker på norrmannen Erik Dammanns 
beskrivning av bussväntan på Samoa. 
Bestämda avgångstider är ej så viktiga 
här — tid har man gott om.

På Western Samoa går man nämligen 
medvetet in för att bevara den gamla 
samoanska livsstilen. I byarna tillhör alla 
en familjegrupp om 30—40 personer 
under ledning av en hövding, mataien. 
Endast mataierna har rösträtt på W. 
Samoa. Medlemmarna i en familjegrupp 
arbetar för gruppens bästa — en samo
an är inte som vi inriktade på personlig 
ekonomisk framgång. Har man mer än 
andra av något delar man med sig. Där
för lider heller ingen nöd eller är ensam 
på Samoa, barnen har många som månar 
om dem. Bylivet regleras av urgamla sed
vänjor och något egentligt privatliv går 
det inte att ha — hyddorna saknar ju 
väggar och står nära varandra. ”Samo- 
ans are quiet lovers”, svarade en samoan 
när jag försynt frågade hur man gör om 
man vill vara ifred en stund.

Vi trampade i klaveret en afton när vi 
tog en skymningspromenad genom byn. 
Från hyddorna hördes sång och vi såg 
hur man höll på att natta barnen. Eljest 
var det märkligt tyst och stilla, ingen var 
i rörelse. På himlen lyste Södra korset och 
vi gick och njöt av livet. När ögonen vant 
sig vid mörkret upptäckte vi att det satt 
människor i grupper här och där. Ingen 
sade något men alla tittade på oss. Plöts
ligt blåste någon i en tom snäcka så nära 
att vi hoppade till. Det ljudet hade vi hört 
tidigare. Nu fick vi lära oss att det är sig
nalen som inleder den skymningstimme 
när allt skall vara stilla och barnen 
läggas. Då går man inte omkring och 
strosar. Vi slog oss raskt ned under ett

Per äter taro på Paradise Beach.

brödfruktsträd tills en ny signal för
kunnade slutet av denna härliga kvälls
timme (som vi nog skulle behöva här 
hemma).

Nu åter till vår bussväntan. Efter en 
timme kommer en liten bil och vi får 
skjuts upp till stora vägen — där bör det 
passera fler bussar. Det är postbilen och 
en glad chaufför förklarar allt om samo- 
ansk gästfrihet. Vi blir avsläppta i väg
korsningen där redan ett tiotal samoaner 
sitter med sina knyten mitt på vägen. De 
skall in till Apia och sälja palolomask 
förpackad i hopvikta brödfruktsblad. 
Postchauffören köper en förpackning 
och slukar ögonblickligen hälften av 
innehållet. Nam-Nam!

Vi sitter där och väntar och har riktigt 
trevligt. En av samoanerna pratar hygglig 
engelska — visar sig vara gift med en 
nyazeeländska. Hon bor här i en vägkors
ning på Samoa, utan el och mycket annat 
hon varit van vid hemma. Men tid har 
hon här och sällan någon brådska.

Efter flera timmars väntan kommer 
bussen. Vi stuvar in oss och ryggsäckarna 
och har rätt gott om plats. Men bussen 
far ned till byn och bort efter kusten och 
plockar upp en oerhörd massa männi
skor. Det blir tyngre och tyngre och det 
knirkar och knarkar i träkarossen på den 
minst sagt usla vägen. Artigheten är dock 
enastående. Man makar sig bakåt i 
bussen så fler får plats, reser sig för äldre 
och damer. Även jag är tvungen att visa 
god uppfostran genom att resa mig när 
en bastant samoanska med blomma bak 
örat stiger på. Hon klämmer ned sin 
breda bak mellan min ryggsäck och en 
stolsrygg så att det pöser över åt alla håll. 
Jag får ett tacksamt leende. Min svenska

fru ser bredvid henne ut som ett fall av 
svår undernäring.

Till sist sitter och står vi som packade 
sillar. Jag får en liten mörk skönhet i 
knät. Förutom folk är det en hel del 
annat i bussen. En levande gris i en säck 
och många flätade korgar med brödfruk
ter, taro och bananer att sälja på markna
den i Apia. Träsäten är det i bussen och 
helt glaslöst i de små fönstren. Det fläk
tar skönt när vi får upp farten.

Popmusik bjuds det på i bussarna här. 
Chaufförerna har sina idoler upphäftade 
ovanför förarsätet. Runt bilderna sitter 
sammetstyg, glitter och fjädrar. Och mitt 
i allt detta sitter chauffören — en herre 
som med svenska ögon ser minst sagt 
exotisk ut. Klädd i lava-lava (tygskynke) 
förstås som alla här, krulligt hår, mörk 
hudfärg och minst ett örhänge. Många är 
traditionellt tatuerade. De ser faktiskt ut 
som sjörövare men kör bra och kostar 
nästan intet. Vi åker många mil för tre 
kronor var. Det blir ett billigt reseäventyr.

Efter tältandet ute i byarna verkar det 
lilla Apia vara ett under av civilation. 
Här kan man ju köpa nästan allt. Vi fros
sar på bananer, läsk och pizza men läng
tar snart tillbaka till lugnet på Paradise 
Beach.

Ann-Mari o. Per Lindberg

*
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Lillån i våra hjärtan II av K. Gösta Eriksson

I förra numret av skoltidningen berättade 
vi lite allmänt om det kära, men också 
problemfyllda vattendraget. Man kan 
undra, hur det kan komma sig att Lillån 
blev som den blev, under lågvatten en 
nära nog avsnörd korvsjö som med 
konstlade medel måste tillföras vatten för 
att göra skäl för benämningen å. Ån som 
blivit Kyrbyns pärla.

Vi ställer frågan till en verklig expert 
på området, geologiprofessorn K. Gösta 
Eriksson, född och uppväxt i Orsa. Han 
tjänstgör som lärare och forskare på 
Chalmers i Göteborg. Han besvarar 
gärna vår fråga, vilket vi tackar för!

Var så god! Här följer K. Göstas geolo
gilektion om Lillån och dess omgiv
ningar:

Lillån — en gammal 
deltafåra

Den stora landisen smalt bort från Sil- 
janstrakten för omkring 9000 år sedan. 
Då bildades Storsiljan, i vilken under 
kortare tid det fanns såväl bottenfrusen is 
som flytande isberg. Vid denna tid börja
de Österdalälven avsätta mäktiga sedi
mentmassor vid mynningen i Siljans- 
dalen och inledde därvid bildningen av 
det stora Moradeltat, som sedan dess 
skiljer Siljan från Orsasjön. Orsadeltat 
började bildas samtidigt och har en lik
artad tillkomshistoria. De topografiska

förutsättningarna i Orsa skiljer sig från 
dem kring Österdalälven och berggrun
den, som utgör modermaterial till sedi
menten, är delvis av helt olika ursprung. 
(Termen delta i detta sammanhang här
stammar från Nilen, vars delta har form 
av den grekiska bokstaven A .)

När landisen smalt bort från Orsa upp
togs äldre älvfåror av smältvattenström
mar och ett par nutida efterföljare kallar 
vi Oreälven resp. Unnån. Dessa älvar 
jämte många smärre vattendrag från 
bergen, som omger Oreälven och Unnåns 
dalgång, förde under många tusen år 
med sig icke obetydliga mängder sedi
ment, som spreds ut över de låglänta 
delarna av Oreälvens mot söder allt 
bredare dalgång. Detta var början till 
bildningen av de yngsta delarna av Orsa
deltat. De har sitt finkornigaste material 
närmast Orsasjön, och det blir i stort sett 
grovkornigare ju längre uppströms man 
kommer. Sedimentet har i vissa delar av 
deltat omlagrats många gånger under 
årens lopp och gör så fortfarande i när
heten av älvarna.

Orsasjöns yta sänktes med tiden och 
någon tid efter det att Orsadeltats norra 
delar låg högre än sjöns, synes de båda 
älvarnas strömstyrka ha avtagit något. 
Inom några flacka områden började då 
älvarna få ett buktande förlopp med 
stark sidoerosion — de började meandra. 
Branta älvbrinkar bildades, sidoerosio- 
nen ökade successivt, och älvarnas buk-

*  *  *  *  *

ter blev allt större. Slutligen blev några 
meanderbågar nästan cirkelrunda och 
avsnördes — s.k. korvsjöar hade bildats 
— samtidigt som älvloppet blev rakare. 
Sådana exempel finns bl.a. på Heden och 
vid Krokäng.

Den mäktiga landisen hade pressat 
ned jordskorpan ett par hundra meter i 
dessa trakter. När isen försvann började 
landet höja sig för att återgå till ur
sprungligt läge. Denna process pågår 
fortfarande och på Dalarnas bredd
grader är höjningshastigheten ca 6 mm 
per år; den var betydligt snabbare omedel
bart efter isens försvinnande. Siljan- 
Orsasjön nådde sin högsta nivå vid drygt 
215 m över nuvarande havsytan för om
kring 9000 år sedan och sedan dess har 
sjöytan sänkts allt under det att landet 
höjts. Sänkningen har i många fall skett 
etappvis. Lannerbro och Wenner (1952) 
har visat på tre markerade sänknings- 
nivåer: vid 176 m, 172 m resp. 168 m.ö.h. 
Dessa sänkningar har berott på att av
loppet vid Leksand har tagit nya fåror till 
följd av landhöjningen. Sin nuvarande 
nivå, drygt 160 m.ö.h. har Siljan- 
Orsasjön nått för 3-4000 år sedan.

Det är under denna senare tid som 
Orsadeltat fått sina nuvarande ytformer. 
Oreälven — huvudvattendraget — har 
under tider med mycket stor nederbörd, 
eller av något annat skäl, svämmat över, 
och delar av älvens vatten kan ha erode-
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rat nya fåror. Lillån är en sådan, och 
kanske finns det flera i älvens nedre del. 
Lillåns deltafåra har gissningsvis for
mats någon gång under det senaste år
tusendets senare hälft, vid något tillfälle 
då nederbörden varit osedvanligt mäk
tig. (Vi kan tänka oss en motsvarighet till 
de våldsmma skyfallen som drabbade 
Orsa för några år sedan.) En överfylld 
Oreälv hade då i sin ”ytterkurva” österut 
mellan Boggas och kyrkogården brutit 
igenom en kanske då vattenfylld älv- 
brink. Därtill kommer att de lösa sedi
ment, som utgör Lillåns botten och brin- 
kar, domineras av sand och mo. Dessa 
jordarter är mycket lätteroderade vid hög 
strömstyrka och i tjällossningstider.

Fårans ålder kan ännu ej anges i brist 
på undersökningar. Med tanke på dess 
sträckvis mycket branta stränder har den 
bildats när deltat nådde över Orsasjöns 
nivå. När landhöjningen eller sediment
mängden i älven medförde att strömmen 
vid Boggas avlänkades något västerut, så 
sinade tillflödet till Lillån — om man 
undantar för vissa högvattenperioder 
— och vattenomsättningen i Lillån min
skade radikalt. Detta medförde att vatt
nets kvalitet snabbt försämrades och blev 
otjänligt som dricksvatten för människor 
och djur.

En effekt av den låga vattenomsätt
ningen i ån och dess läge genom bebyggt 
område är att vattnet blivit mycket 
näringsrikt och Lillån har en för dessa 
trakter ovanligt rik och delvis säregen 
vegetation. (Björkman 1957)

Litteratur:
Gunnar Björkman:
Växtvärlden i Orsa.
ORSA. En sockenbeskrivning III. 1957 
C.G. Wenner och R. Lannerbro: 
Meanderfältet i Mora. YMER. H.2. 1952

K. Gösta Eriksson
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Bergetskolan 10 år Text: Inga-Britta Johansson, Foto: Elever ur Bergetskolan
Bergetskolan har haft 10-årsjubileum. 
Detta firades en och en halv dag i maj, 
med både elever och personal som del
tagare.

Temat var ”Tillsammans” och ”Det 
bästa i livet”.

I programmet ingick diktarverkstad 
och flagg- och girlangtillverkning den 
första dagen. Andra dagen inleddes med 
gemensam morgonsamling i studie
hallen, med sång om Bergetskolan och 
uppläsning av elevdikter bl.a.

Festplats ordnades sedan ute på gräs
mattan. Det blev festligt med girlanger- 
na, flaggorna och en långeld.

Skolorkestern spelade för oss och 
sexorna hade dansuppvisning på mellan
stadiets gård, innan vi bildade tusen- 
fotingar och till Lars-Åke Leksells drag- 
spelstoner vandrade till festplatsen. Där 
utspisades vi med pizza och äppeldricka. 
Det smakade utmärkt. Vi satt i en stor 
fyrkant, så alla kunde se varandra.

Bergetskolan tio är.

Vid uppbrottssignal gick alla till boll
planerna för brännbollsturnering. Två 
vinnande lag från lågstadiet resp. mellan
stadiet ställde upp till dragkamp, livligt 
påhejade av oss andra. Så korades de seg
rande lagen.

Nu var det dags att till musik samlas på 
festplatsen igen. Där blev det kalas på 
saft och jubileumstårta.

Ett lyckat jubileumsfirande avsluta
des, med raket och städning.

Vi hoppas att Bergetskolan ska vara 
lika trivsam, fin och välvårdad efter 10 år 
till.

Text: Inga-Britta Johansson 
Foto: Elever ur Bergetskolan

V ä l k o m n a  till

Q rsa T o b a k
Kyrkogatan 8, ORSA 

Tel 419 19

— TOBAK • LOTTER • GODIS —

TIPSinläm ning till kl 17.00 torsdagar.
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Uppställning på festplatsen.

Välkommen in 
till oss

Det finns säkert något 
som passar just Dig!

Frelins Gränd.

^ S K O R f
Tel 0250-402 32
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ORSA SKOLTIDNING

Skoltävlingarna i friidrott
Det blev en verklig idrottsfest när Orsa 
Skolors Idrottsförening höll de traditio
nella tävlingarna för alla låg- och mellan
stadieskolor i kommunen i dagarna två. 
Septembersolen lyste över Lillåvallens 
tävlande, åskådare och funktionärer, och 
tävlingarna genomfördes med gott 
humör.

Många fina resultat uppnåddes, men 
här kan vi bara ta med de tre bästa i varje 
gren. Här är alltså 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. Caroline Wassdahl, Ky B 10,4
2. Camilla Nilsson, Di 10,6
3. Sara Stigs, Ky A 11,1

Löpning 60 m pojkar åk 3
1. Ola Hållmarker, Di 9,5
2. Magnus Sandkvist, Be 9,6
3. Hans Källberg, Ky B 10,2

Löpning 60 m flickor åk 4
1. Hanna Berlekom, Di 9,9
2. Gunilla Wik, Di 10,1
3. Christina Andersson, Be 10,2

Löpning 60 m pojkar åk 4
1. Mikael Johansson, Ky A 9,4
2. Daniel Qvintino, Sk 9,5
3. Keith Carls, St 10,1

Löpning 60 m flickor åk 5
1. Malin Bäckström, Be 9,5
2. Veronica Gustavsson, Ky 9,5
3. Sara Ganslandt, Be 9,7

Löpning 60 m pojkar åk 5
1. Mikael Persson, Di 9,4
2. Haldor Malmqvist, Di 9,7
3. Per Ållebrand, Di 9,8

Löpning 60 m flickor åk 6
1. Kristin Blom, Be 9,2
2. Elin Zackrisson, St 9,3
3. Sofia Hållmarker, Di 9,4

Löpning 60 m pojkar åk 6
1. Daniel Post, Be 9,1
2. Björn Sjeldrup, Sk 9,1
3. Jon Aström, Ky A 9,5

Kast med liten boll flickor åk 3
1. Marie Spännar, Ky A 26,21
2. Maria Soling, Ky A 18,77
3. Caroline Wassdahl, Ky B 18,25

Kast med liten boll pojkar åk 3
1. Jonas Svälas, Sk 33,72
2. Peter Asp, Ky 35,67
3. Conny Olsson, Be 33,05

Kast med liten boll flickor åk 4
1. Linda Holmström, Di 26,24
2. Camilla Fredriksson, Ky 22,13
3. Veronica Olpers, Be 20,75

Kast med liten boll pojkar åk 4
1. Mikael Johansson, Ky A 41,76
2. Björn Bergman, Be 39,21
3. Erik Axelsson, St 37,64

Kast med liten boll flickor åk 5
1. Sara Ganslandt, Be 29,08
2. Malin Bäckström, Be 20,34
3. Karolina Lantz, Be 24,31

Kast med liten boll pojkar åk 5
1. Jörgen Nygårds, Ky 41,86
2. Per Ållebrand, Di 40,77
3. Per Eriksson, Ky 37,32

Kast med liten boll flickor åk 6
1. Therese Persson, Ky A 37,16
2. Katrin Timander, Ky A 35,76
3. Kristina Difs, Ky A 30,60

Kast med liten boll pojkar åk 6
1. Jens Winqvist, Sk 48,95
2. Jon Åström, Ky A 44,58
3. Daniel Post, Be 41,17

Slungboll flickor åk 5
1. Malin Bäckström, Be 21,74
2. Lena Kvarnlöf, Ky 17,16
3. Karolina Lantz, Be 16,23

Slungboll pojkar åk 5
1. Max Seilitz, St 28,38
2. Per Eriksson, Ky 24,65
3. Peter Hedén, Di 23,96

Slungboll flickor åk 6
1. Linda Sundström, St 29,00
2. Nina Caris, St 27,70
3. Elin Zackrisson, St 23,95

Slungboll pojkar åk 6
1. Patrik Wernersson, Ky A 29,35
2. Henrik Carlsson, Be 27,29
3. Jens Winqvist, Sk 26,33

V V S  -produkter 

och energibesparingar

Kontakta oss!

Nilsons Rör AB ■ Orsa
Kontor och lager, Bergvägen 365 

Tel. 400 35, 423 17. Lager tel. 420 63

lonsered
P R O  L I N E

Skogsutrusta hos

LILJEBER G S
Blickusvägen 15 •  ORSA 

Tel. 0250/406 78 

Säkrast kl 15.00— 18.00
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Kula flickor åk 6
1. Kristina Difs, Ky A 6,76
2. Therese Persson, Ky A 6,54
3. Katrin Timander, Ky A 6,26

Kula pojkar åk 6
1. Jan-Anders Hedman, Di 8,08
2. Jens Winqvist, Sk 7,85
3. Anders Montelius, Di 7,69

Längdhopp flickor åk 3
1. Linda Thörn, Be 263 cm
2. Caroline Wassdahl, Ky B 260
3. Caroline Holmberg, Di 250

Längdhopp pojkar åk 3
1. Magnus Sandqvist, Be 332
2. Ola Hållmarker, Di 330
3. Jon Lovén, Ky 326

Längdhopp flickor åk 4
1. Gunilla Wik, Di 327
2. Linda Holmström, Di 316
3. Maria Krång, Di 312

Längdhopp pojkar åk 4
1. Mikael Johansson, Ky A 381
2. Daniel Qvintino, Sk 344
3. Björn Bergman, Be 315

Längdhopp flickor åk 5
1. Malin Bäckström, Be 372
2. Sara Ganslandt, Be 339
3. Lena Kvarnlöf, Ky 330

Längdhopp pojkar åk 5
1. Mikael Persson, Di 373
2. Haldor Malmqvist, Di 348
3. Erik Bergqvist, Sk 337

Längdhopp flickor åk 6
1. Malin Jonow, Be 375
2. Hedvig Berlekom, Di 364
3. Elin Zackrisson, St 349

Längdhopp pojkar åk 6
1. Daniel Post, Be 404
2. Björn Sjeldrup, Sk 398
3. Johan Svanh, Be 376

Höjdhopp flickor åk 4
1. Linda Holmström, Di 110
2. Camilla Fredriksson, Ky B 104
3. Jenny Örn, St 102

Höjdhopp pojkar åk 4
1. Mikael Johansson, Ky A 118
2. Keith Caris, St 116
3. Benjamin Asp, Di 110

Höjdhopp flickor åk 5
1. Malin Bäckström, Be 120
2. Sara Ganslandt, Be 115
3. Karolina Lantz, Be 113

Höjdhopp pojkar åk 5
1. Magnus Stenberg, Ky 125
2. Per Eriksson, Ky 120
3. Markus Hahne, Di 116

Höjdhopp flickor åk 6
1. Lena Sundstedt, Be 125
2. Elin Zackrisson, St 120
3. Maria Leksell, Be 120

Höjdhopp pojkar åk 6
1. Anders Montelius, Di 130
2. Jon Åström, Ky A 127
3. Rickard Wallman-K., Di 120

800 m flickor åk 5
1. Karolina Lantz, Be 3.40,6
2. Malin Bäckström, Be 3.40,7

800 m pojkar åk 5
1. Peter Hedén, Di 3.00,2
2. Jörgen Rehn, Sk 3.01,8
3. Mikael Persson, Di 3.02,6

800 m flickor åk 6
1. Jenny Limby, St 3.02,7
2. Lena Sundstedt, Be 3.03,1
3. Emelie Gölén, St 3.23,5

800 m pojkar åk 6
1. Fredrik Swälas, Sk 2.54,8
2. Björn Sjeldrup, Sk 2.54,9
3. Jon Åström, Ky A 2.56,0

Kurirstafetterna
åk 3 åk 4
1. Skattungbyn 1. Digerberget 1
2. Kyrkbyn, 3 A 2. Berget I
3. Kyrkbyn 3 B 3. Kyrkbyn A

åk 5 åk 6
1. Di 1. Be
2. Ky 2. Ky A I
3. Be 3. Di

VANLIGHET OCH PRISTILLFALLEN 
FINNS HOS SP VID RONDELLEN!

ORSA* Tel 0250-411 10

Ö P P E T  A L L A  D A G A R  T IL L  K L 2 4 .0 0
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”Nu har vi tagit vår realexamen”

Så här såg det ut en majdag 1949, när Orsa Samrealskolas fjärdeklassare ställde upp 
sig för att avporträtteras på sin realexamensdag...

...och 40 år efteråt var det dags för en hop glada 57-åringar att jubilera. 18 av de 21 
forna klasskamraterna återvände då i början av juni till Orsa och sin gamla skola för 
ett par dagars trevlig samvaro.

Jubilarerna var fry. i nedersta raden Edit Byrén, Doris Dahlberg-Persson, Birgit 
Jernberg-Granath, Birgit Bengtsson-Andersson, Karin Hinders-Ekström, Ann-Mari 
Weinberg-Johansson och Kerstin Morin-Thunbom.
Andra raden fr.v. Karin Ohlsén, Ragnhild Carlsson-Sandström, Karin Michols. 
Tredje raden fry. Torsten Liljeholm, Gösta Kallman, Ivar Sjöberg, Helge Andersson, 
Stig Christiansson.
Bakre raden A l f  Matsson och Bengt Holmberg.
Kajsa Karlsson-Wickström, Barbro Kvarnström-Jönsson och Lars Sjööns kunde inte 
komma till jubileet.
Fotot pä jubilarerna: Märten Ohlsén.

V Ä R D A  D IN  S Y N

A L L T ID

V Ä L K O M M E N  T IL L

8RSA I

p tik
Kyrkogatan 10 • ORSA 

Tel 0250-400 90

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett 

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
g o lv a v d .
MORA, Fridhemsgatan 3 
Tel. 0250-136 62
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Rut Hasmats 
till minne av Pelle Jakobsson
Pensionerade folkskolläraren Rut Has
mats avled stilla efter en lång tids sjuk
dom den 18 juni i år. Hon blev 79 år 
gammal.

Rut föddes i Slättbergs skola, där 
fadern Albert Johansson tjänstgjorde 
som lärare. Hennes håg stod till lärar
yrket, och redan 1932 blev hon utexami
nerad lärare vid folkskoleseminariet i 
Falun.

Den första tjänsten kom att bli hemma 
i Orsa, i Kyrkbyn. I fyra år verkade hon i 
den gamla timmerbyggnaden vid Lillåns 
strand — nu riven. Rösjövallens skola i 
Transtrand blev nästa arbetsplats, och 
där blev hon i 14 år, till 1950. Då sökte

hon sig åter till hembygden. I Kallmora 
skola arbetade hon sedan fram till pen
sioneringen 1975. Enligt uppgift har Rut 
under hela sin tjänstgöring inte varit 
frånvarande en enda dag på grund av 
sjukdom!

Musiken var Ruts stora intresse. Hon 
var duktig pianist och orgelspelare. Hon 
var kyrkligt intresserad och åtog sig 
gärna vikariat vid orglarna i våra kyrkor. 
Tidvis ledde hon damkörer både i Tran
strand och Orsa. Spänstig som hon var 
företog hon gärna långa skogspromena
der eller skidturer i naturen.

Rut var försynt till sinnelaget, plikt
trogen och noggrann som lärare, och hon 
var alltid mån om glesbygdsbarnens 
bästa. Generationer av skolbarn i Kall
mora, kolleger och andra vänner ska i 
tacksamhet minnas Rut Hasmats.

Pelle Jakobsson

r f l P

Musikskolenytt
Instrumentfördelning
Anmälningar till musikskolan läsåret 
1989/90 redovisas i nedanstående sam
manställning och med fjolårets siffror 
inom parentes.

49 piano (50)
79 keyboard+org+synt (65)
21 dragspel (29)
41 gitarr (39)
47 violin (50)

3 violoncell ( 4)
1 blockflöjt ( 2)

21 tvärflöjt (22)
20 klarinett ( 8)

9 saxofon ( 8)
17 trumpet (15)
5 trombon ( 3)
6 slagverk ( 7)
3 elbas ( 3)

Sammanlagda antalet elever i ämnes- 
kursen är alltså 324.1 den förberedande 
undervisningen på blockflöjt beräknas 
deltaga ca 15 elever och i den förberedan
de undervisningen med kompanjon
lärare ca 63 elever och därmed är vi uppe 
i en summa på totalt 402 elever i musik
skolan.

Musikbelöningar
Vid musikskolans traditionella uppvis
ning i maj utdelades Orsa Skoltidnings 
premier till elever ur årskurs 9. Det hand
lar om elever som visat särskilt stort 
intresse för spelning, och ”priserna” ut
gör skivor med musik som anknyter till 
respektive mottagares instrument.

Vi säger grattis till dessa musikanter: 
Maria Andersson, som spelar klarinett 
Marie Louise Bengtsson, fiol 
Sofia Dahlman, tvärflöjt 
Anna Göras, fiol och keyboard 
Daniel Hahne, fiol 
Jonas Johansson, trumpet 
Björn Lindström, saxofon 
Robbin Sundberg, trumpet 
Cecilia Difs, piano

Vid samma tillfälle utdelades också 
följande stipendier och premier:

Stipendium från Orsa Kommunala 
Musikskola  till två elever för att delta i 
Dalarnas musikskolors länsläger i Gagnef 
under tiden 2 juli - 9 juli, till fiolisterna 
Stina Ohlsén och Åsa Svensson.

Premium till minne av AIbert Anders
son  till elev för lång och trogen tjänst i 
musikskolan, till pianisten A  nna Johans
son.

Stipendium till minne av Staffan 
Widén för elev att delta i en kurs i jazz
improvisation i Umeå, till gitarristen Ulf 
Å  liebrand.

Stipendium till minne av Erik Moreaus, 
Alfred Forsman, Svea Florath och Margit 
Hansson för en elev att delta i en låtspels- 
kurs i Leksand, till fiolisten Anna Göras.

Stipendium till minne av Lars Moraeus 
för elev att användas till musikstudier, till 
organisten och körledaren Stina Persson.

Leif Göras

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

Single keyboards
För dig som vill ha ett 
behändigt, litet instrument 
utan att ge avkall på kvali
tet och avancerad teknik.

#  YAMAHA l O O
Home Keyboard yamaha 1887-1987

NISSE KLOCKAR
Järnvägsgatan 33, ORSA 

Tel 0250-415 10, 406 94
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Skolnytt
Läsårsstarten på Orsaskolan
Under föregående läsår hade vi funde
ringar över undervisningens organisa
tion och klassrummens trivsel, elevernas 
möjligheter till avkoppling och lärarnas 
arbetsmiljö i den direkta undervisnings
situationen.

Skolstyrelsen var synnerligen välvillig 
till en uppryckning av den fysiska miljön 
och ställde medel till förfogande samt ett 
löfte att fortsättningsvis stötta projekt 
som leder till ökad arbetstrivsel och 
undervisningseffektivitet.

Kommunens satsning på ungdomars 
feriearbete utnyttjades under sommaren. 
Vaktmästare blev arbetsledare för grupper 
av Orsaskolans elever som i fjorton- 
dagarsperioder målade upp våra klass
rum, flyttade ut elevskåp till nya platser i 
korridor och uppehållsrum.

Studierektor prioriterade övriga insat
ser så lärarborden i klassrummen fick 
nya skivor. Med smakrådshjälp hängdes 
nya gardiner upp och mörkläggnings- 
möjligheter beställdes. Än saknar elever
na sittmöjligheter i centralkapprummen 
men AMU kommer att under hösten 
leverera tio sittgrupper. En konkret upp
gift väntar elevrådet: Hur möblerar vi?

Vid schemaläggningen har tagits hän
syn till förändringen så varje klassrum 
har fått ansvarig lärare med i huvudsak 
all sin undervisning förlagd dit. Detta 
har medfört inventering i Orsaskolans

gömmor av gamla konstskatter som åter 
hänger på väggar tillsammans med 
modern konst skapad av våra kreativa 
elever. I fönstren grönskar det så jag kan 
misstänka en liten biologilärare dold 
bland kollegiets humanister.

När elever och personal besöker sko
lans hjärta, vår expedition, får de också 
en förändringsupplevelse till livs. Genom 
genomsågning av vägg har golvytan mer 
än fördubblats och Birgit och Maud har 
fullbordat förändringsarbetet genom 
smakfullt utplacerade gröna växter och 
konst.

Jag är övertygad om att de konkreta 
åtgärder som utförts och planeras väsent
ligt har ökat vår arbetstrivsel och kom
mer att leda till ökat engagemang i sko
lans dagliga arbete från såväl elever som 
vuxna.

Ulf Svensson

Grattis!
Vi säger grattis till Orsaföreningen Slip
stenen, som i dessa dagar firar sin 
40-åriga tillvaro. Föreningen samlar 
stockholmare som har sina rötter i Orsa 
och som känner för att upprätthålla kon
takten både med varann och med hem
bygden. Bland folket i Slipstenen har O.S. 
många trogna prenumeranter.

Tack för åren som gått, och lycka till 
under åren som kommer!

Red.

M A S
G LA SM Ä STER I

E ttr.
— Nyman & Johansson — 

O R S A

Vid södra järnvägsövergången 
Moravägen 2

Tel. 408 91

Bilglas •  Fönsterglas 
Inramningar

V ä l j  k v a l i t é
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 41332

R Ä T T V IK S  A N T IK
Hans Rabenius 

Storgatan 5 • RÄTTVIK 
Tel 0248-133 10 

Öppet vard. 13.00— 17.30 

Köper och säljer

Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages

O r s a  T r a f i k s k o la
—  In g e  N ym an  —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

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

smiåxgs fäiu; x
Orsa, tel. 403 40
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IVARSNÄS I MAJ av Elev ur 6 A Kyrkbyns skola
Anna kom och hämtade mig kl 8.30. Vi 
skulle hämta Katarina men hon hade 
redan åkt till Hedens bystuga. Fröken 
och resten av klassen kom ca 8.50. Sen 
ställde vi oss i leden och så bar det av. Det 
gick rätt så bra men det fanns några 
jobbiga backar. I Mässbacken tog vi av 
på en mindre väg.

När vi kom fram till Mässbackens fot
bollsplan hade vi cyklat 10 km. Där rasta
de vi. Sedan fortsatte vi på en grus- och 
sandväg. Det började bli svårt att cykla. 
Man slirade hit och dit. Nästa rastplats 
var vid en badplats. Då hade vi åkt 21 km. 
Sen började vägen bli omöjlig att cykla 
på. På vissa ställen var det flera dm sand. 
Resan upp till Ivarsnas tog oss 2Zi 
timme.

Vi började med att sätta upp tält. För 
Tigge och mig gick det bra, men fröken 
hade lite problem. Vi pumpade upp luft
madrasserna och lade in sovsäckarna. 
Sen åt jag en macka och drack choklad. 
Vi hade naturstudie kl 15.00. Vi var vid 
vattnet och skulle arbeta med tre olika 
stationer. Till middag åt vi hamburgare 
med mos. På eftermiddagen spelade jag 
badminton och sparkade boll med Tigge. 
Hon råkade sparka sönder fotbollen. Sen 
åt vi mandariner. Egentligen skulle vi äta 
grädde till men den var fortfarande fryst. 
Kl 22.00 spelade vi brännboll. Mitt lag 
vann. Jag varvade två gånger och tog två 
lyror. Sen borstade jag tänderna vid 
Skattungsjön och tvättade mig. Jag gick 
och lade mig och läste tidningar. Det 
skulle vara tyst kl 23.00. Jag somnade ca 
23.45.

Nästa morgon vaknade j ag kl 7.00. Jag 
åt macka och choklad. Kl 10 hade vi 
orientering. Vi hade sex kontroller som 
Tommy satt ut. Det var ganska lätt. Sen 
cyklade vi tillbaka till tälten. Det regnade 
så jag lade mig och läste. Till lunch åt vi 
korv med bröd. Sen gick jag över till 
Teson och Annas tält och spelade Uno. 
Per och Tommy kom, sen kom några till 
och började bråka. Vi skrev dagbok kl 
14.00. Det var svårt att ordna någonting 
till föräldrarna för det bara regnade och 
regnade. Men när de kom fick de gå 
tipspromenad med 20 frågor. Sen grilla
de vi korv. Man fick två korvar var från 
skolans bespisning och vi barn fick en 
varsin Festis. Efter ett tag började föräld
rarna åka hem. På kvällen skulle vi sova 
inne och vi hade kuddkrig en liten stund. 
Tigge och några pojkar gick ut och spar
kade fotboll. Teson, Katrin, Gurra, Per, 
Mange och jag spelade Uno. Vi hade 
jätteroligt. Sen tog vi sovsäckarna och 
hoppade runt och knuffades lite. Jag gick 
och lade mig ca 23.00.

Nästa dag cyklade vi hem igen.

Elev ur 6 A Kyrkbyns skola

FRIIDROTT av Kajsa Fjelstad, åk 3
En dag åkte vi till Lillåvallen nere i Orsa. 
Klockan 10 började tävlingarna. Först 
sprang vi 60 meter. Första gången vi 
sprang kom jag tvåa. Sen när vi sprang i 
finalen kom jag sist. Sen stod jag och he
jade på dom andra. Klockan 12 åt vi mat
säck. Jag hade en sockerdricka och smör
gåsar. Sen tittade jag på stafetten. Sen 
åkte vi hem.

Kajsa Fjelstad, 
åk 3

FRIIDROTT av Kjell-Åke Johansson, åk 4
När jag var på friidrotten var en utav mi
na kompisar där. Vi satte oss på gräset 
och pratade med varandra. Vi hejade på 
dom som sprang. Sen gick vi och drack 
o'boy och saft. Jag var med och kastade 
med liten boll. Jag blev 20:e. Det var 
roligt.

Kjell-Åke Johansson, 
åk 4

PÅ LILLÅVALLEN 
I går var hela skolan på Lillåvallen. Det 
var tävling med kast med liten boll, löp
ning, längdhopp och höjdhopp. Sist blev 
det stafett, och vårt lag, som jag var med 
i, vann. Det var jätteroligt, tyckte jag.

Therése Morén 
åk 3

PÅ GOTLAND
Jag har varit på Gotland i sommar. Det 
var roligt. Jag var i Pippi-huset. Det 
fanns månbilar och linbana och en sjö, 
rövarskepp och mycket mera.

Anna Hellgren 
åk 3

LINGONPLOCKNING av Jenny Örn, åk 4 
Fredagen den 8/9 1989 var hela skolan 
och plockade lingon. Vi åt mat kl 10 i 
skolan. Sen åkte vi. 1-2 fick åka bil. Vi 
andra cyklade. Där vi skulle plocka 
lingona fanns det nästan inga därför att 
sjuorna redan hade varit där och plockat. 
Jag plockade 1 1 och 8 dl. Det var jätte
roligt. Sen fikade vi. Jag hade choklad, 
2 kex och en bulle. Jag gick med Malin, 
Kajsa och Anna.

Jenny Örn, 
åk 4

I BÅSTAD av Ola Gustafsson, åk 3
När jag var i Båstad, såg jag en krabba, 
som var tre dm lång. Den var i fiskboden. 
Den låg i en balja. Så fick jag en håv, så vi 
kunde fiska krabbor.

Ola Gustafsson, 
åk 3

NÄR JAG VAR I STOCKHOLM! av Linda Thörn, åk 3 
Mamma sprang runt i nästan alla affärer 
i Stockholm. Jag fick följa med. Vi åkte 
till Skansen med en färja som hette Djur
gården. Vi tittade på elefanterna först. 
Sen gick jag och red. Det var både roligt 
och härligt. Sen gick vi på restaurang. 
Sen frågade vi ifall jag fick sova hos Lisa. 
Det fick jag. Vi badade på kvällen. På 
morgonen gjorde vi frukost åt hennes 
pappa.

Linda Thörn, 
åk 3

Ä .

Specialbutiken
fö r HENNE

KAPPOR • BLUSAR •  KJOLAR • BYXOR • JE A N S  

M Y S P L A G G * U N D E R K LÄ D E R  mm.
Aktuella

KvalitéTYG ER

SYB EH Ö R vår spec ia li té
ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

Järnvägsgatan w • 794 00 ORSA • 0250/400 21
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ORSA SKOLTIDNING

BLOMSAGOR
På Bergetskolan finns i år tre bärklasser. 
Vår klass heter hjortronklassen. Våra 
bänkar står i fyra grupper. Grupperna 
har blomnamn. De heter Gulsporre, 
Klibbkorsört, Smörblomma och Åker
kål. Vi har skrivit en liten saga om varje 
blomma.

GULSPORRE Av Anne, Isac, Jenny, Jonas och Per.
Herr Gulsporre var ute och gick. Då kom 
en bil. Det gjorde ingenting för bilen var 
inte farlig. Gulsporren var trött, för han 
hade gått långt och fått avgaser i näsan. 
Mamma Eva var orolig för pappa Gul
sporren hade varit ute så länge. Nu kom 
pappa Gulsporre tillbaka. De gick på bio. 

Av Anne, Isac, Jenny, Jonas och Per.

DEN LILLA KLIBBKORSÖRTEN 
PÅ ÄVENTYR Av Johan, Peter T, Anna och sist men inte minst Mattias.

Det var en gång en liten klibbkorsört som 
bodde på en fotbollsplan. En gång kom 
ett stort gäng och började spela fotboll. 
Den lilla klibbkorsörten hejade på sven
skarna för han tyckte inte att engelsmän
nen var något bra. Han sa: Heja Sverige, 
heja Sverige! Men i samma ögonblick såg 
han att England höll på att göra mål. Då 
hoppade han fram och gjorde mål åt 
Sverige.
Av Johan, Peter T, Anna och sist men inte 

minst Mattias.

SMÖRBLOMMA Av Mikael, Helen, Kim och Daniel.
Det var en gång en smörblomma som 
växte på en äng. Så kom en skuggbild. 
Han vart rädd och sprang ner till sjön och 
hoppade i vattnet och simmade till 
Hawaii. De tyckte att det var en konstig 
blomma. De gick till kungen med den. 
Han sa att den fick bli kung över alla 
blommor där, för han själv var för gam
mal. Smörblomman levde där hela sitt 
liv.

Av Mikael, Helen, Kim och Daniel.

FAMILJEN ÅKERKÅL Av Tina, Andreas, Angelika, Peter S och Patrik 
Familjen Åkerkål var ute och gick. Plöts
ligt kom en älg och de ramlade. De skulle 
gå över vägen. Då kom en bil och det blev 
farligt för dem. De klarade sig och fort
satte fram.

Av Tina, Andreas, Angelika, Peter S 
och Patrik

Nu vet ni vilka familjen Åkerkål är.

0

Nu även avslappnande kroppsmassage 
med aromatiska oljor.

UFJ>r
1979

Medl. av Sv. Fotvårdsförb. H em besök Kaplansg. 14 • Orsa

Presentkort
Pensionärsrabatt vid fotvård  

Tidsbest. 435 88, bost. 408 78

&
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!

Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

1  wesströms ws

ORSA, tel 0250-409 25 vx

Begravningsbyrån 
i Orsa 
L E V E N IU S  

B L O M M O R
ombesörjer allt inom branschen. 

Tel affären 400 92, bost. 413 21

FÖR INDUSTRI 

och M ILJÖ V Å R D

D a l a K a l k  A B

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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Teckning: Liselotte Bergman, 
åk 2

KLÖVER av Markus Hedberg, åk 2
Klövern heter mjeltuppa. Man kan göra 
te och medicin av den. Humlor suger 
nektar ur den. Humlans snabel är 10 mm 
lång. Korna äter klöver. Fyrklöver bety
der lycka.

Markus Hedberg, 
åk 2

SENSOMMAR av Anders Sundberg, åk 3
Sensommaren är kall. Löven är gula. 
Hockeyträningen har börjat. Det är fros- 
tigt. Sommaren är slut. Snart får jag en 
sköldpadda.

Anders Sundberg, 
åk 3

HÖST DIKT av Tobias Stäring, åk 3
Det börjar att bli frost ute på rnornarna. 
Det blir kallare, det blir mörkare om 
kvällarna. Det är härligt.

Tobias Stäring, 
åk 3

ft&tq UnxLs
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”.

N ä r  det gäller herr- och barn 

kläder  —  gör som så många andra 

—  gå till a ffärerna m ed

U R V A L  ★  K V A L I T É  ★  

S E R V I C E

HERR 400 05 BARN 402 19

D är finns det mesta a v  det bästa!

LINGONPLOCKNING av Elin Zackrisson, åk 6 
I fredags cyklade vi ner för att plocka 
lingon. De mindre fick åka bil plus de 
som inte hade någon cykel.

Vi lämnade ryggsäcken på ett ställe 
och cyklade vidare. Vi ställde från oss 
cyklarna och gick in i skogen. Det gick 
bra, tills vi kom till en backe. Då tippade 
jag ut alla bär. Jenny och Emelie hjälpte 
mig att plocka upp det mesta av bären. 
Sen gick vi till ett ställe,d är alla andra var. 
Där hittade vi rätt så mycket lingon. Sen 
gick vi tillbaka mot cykarna. När vi kom 
upp till det stället, där vi hade våra rygg
säckar, var några av 3 - kan  redan där. Vi 
fikade och cyklade sen upp till skolan.

Elin Zackrisson, 
åk 6

EN HISTORIA av Catrin Karvala, åk 6
En gammal dam blev stoppad av polisen:
— Ni kör för fort. Ni kör 70 där det är 50. 
Damen: — Det står 70 där borta på 
skylten.
Polisen: — Det är ju vägnumret.
— Va??, sa damen, då skulle ni ha sett 
mig på väg 210!

Catrin Karvala, 
åk 6

Klara besked 
om begravnings

kostnaderna

Bengtssons Begravningsbyrå
Lars-OIof Uleander 

Stackmora 5524 
Tel. 0250-430 95,418 40

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

A v  Sv. B e g ra v n in g s e n tre p re n ö re rs  F ö rb u n d

AUKTORISERAD
BEGRAVNINGSBYRÅ
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Ett nytt sätt att 
skriva av Ulla Hernefalk, Lärare i Di, klass 3
Detta alster har tillkommit enligt det till
vägagångssätt som vi fick lära oss under 
två mycket innehållsrika och stimuleran
de studiedagar i augusti.

LJUVLIGA HÖST av Mikael Larsson, åk 3
Det är så sköna vindar och löven faller 
långsamt ner och träden svajar. Gräset 
gulnar och barnen leker. Blommorna 
vissnar och äpplena faller med vindarna, 
och det är dags att kratta löv. Snart är det 
vinter och då blir det kul, men hösten får 
vi inte glömma.

Mikael Larsson, 
åk 3

Tillvägagångssättet kallas process- 
orienterad skrivning och det innebär för 
mig ett nytt och mycket roligt sätt att 
hjälpa eleverna att arbeta fram en text.

Vi utgick i detta exempel från samtal 
kring det positiva som finns i begreppet 
HÖST. Därefter fick barnen ute i det fria, 
med penna och papper i högsta hugg, 
samla ord och idéer för ett kommande 
alster. De första stapplande försöken (ut
kasten) kommenteras av en liten grupp 
kamrater som har som uppgift att be
römma något i det upplästa samt att tipsa 
på fortsättningar, förklaringar och ut
vikningar.

Nästa, mer innehållsrika, utkast kom
mer eleverna med till mig för genom

gång. Nu rättar jag med hänsyn till 
respektive elevs förmåga. På detta sätt 
kommer INNEHÅLLET och inte språk
riktigheten i förgrunden. Det rättade och 
renskrivna alstret uppmärksammas på 
något sätt, som t. ex. i detta forum. 
Andra möjligheter är att samlas till hög
läsning, sända till tidningar, sätta upp på 
skärmar osv.

Fördelarna med detta arbetssätt är 
många. Framför allt lär sig eleverna att 
texter kommer till genom arbete och 
ständiga förbättringar. Så jobbar ju även 
våra kända författare.

Vi saknar aldrig arbete. Någonting 
finns hela tiden på gång i skrivmappen. 
Jag får värdefulla ensamstunder med 
varje elev där jag har möjlighet att indivi
dualisera språkläremomentet.

Generella och frekventa fel tar jag upp 
i den stora gruppen.

Andra godbitar jag tagit till mig är 
arbete med s.k. tankebok. Varje fredags
morgon under 10 min. skriver eleverna 
fritt ur hjärtat till mig i en bok, och varje 
måndagmorgon ligger den boken på ele
vernas bänk läst och med personliga 
kommentarer. Eleverna upptäcker att 
skrivandet leder någonvart. Det uppstår 
kommunikation.

Ulla Hernefalk 
Lärare i Di, klass 3

*

A L L H E L G O N A H E L G E N
S m y c k a  E ra  g r a v a r

Vi har full sortering av
Vinterkransar, lyktor och ljus

interflora

A. LEVENIUS BLOMMOR i Orsa AB
Tel affären 400 92, trädgården 401 20

ALLA barn kan 
spara i aktier 

med
Sparbankens

Aktiefondkonto

r
Sparbanken

Dalarna
Det ekonomiska alternativet. 

ORSA • Tel 0250-436 00

LIVS •  BENSIN  

LOTTER •  TIPS •  M .M .

S K A T T U N G E  L IV S

Tel 511 77

O r s a

L a s t b i l c e n t r a l
utför alla slags transporter

Tel 404 30, 404 31

AEG » AEG * AEG * AEG

AEG ä r  K V A L IT E T

AEG HUSHÅLLSMASKINER 

Installationer - Service

HelgeSons E l
Knapptågsv. 8 - 794 00 Orsa 

Tel 0250-416 11

AEG • AEG • AEG •  AEG
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S lä n g  -  
Snäbben

Aukt. HYCOP-återförsäljare

GREFS MASKINFÖRSÄLJNING AB
794 00 ORSA 

Tel 0250-430 65

BMW  följer in te  utvecklingen  
BMW  led er den  #

BERG LÖ FS B IL  A B
Berget, ORSA Tel. 0250-420 15, 010-52 02 70

•  TIPS
•  TIDNINGAR
•  LEKSAKER
•  PRESENTER
•  FURUSNICKERIER

N Y A  K L 0 C K A R S
Tel 0250-419 06

ORSA SKOLTIDNING
Nr 240 • 16 okt. 1989

Utgives av Orsa Lärareförening. 
Ansvarig utgivare: S-O Bjärkmar 
Red. Pelle Jakobsson, tel. 502 94 

Postgirokonto 13 65 58-4 
Bankgiro 438-9979

Prenumeration sker genom insättning 
å tidningens postgiro av 30 kr. Skriv 
tydligt namn och adress å girokortets 
kupong.

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

K Ä H L É N S  E L E K T R IS K A  A B G R Ä V  K Å H L É N  A B
Moravägen 4 • ORSA Moravägen 4 • ORSA

Tel 0250-436 60 Tel 0250-410 37

Utför alla slags Utför alla slags

INSTALLATIONSARBETEN och GRÄVNINGSARBETEN

ELVÄRME (Traktorgrävare)

U p p la g a  1.700 ex. WASATRYCK. MORA Pris kr 6:—


