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ORSA SKOLTIDNING

Soldatminnen
Orsa Kompani, som blivit berömt över hela vårt land genom korpral Gif- 
tings bevingade ord: ”Orsa kompani lovar ingenting bestäm t”, har ju  i 
dessa dagar få tt  ny aktualitet. Detta sedan en staty, föreställande högst 
densamme, under stor pompa, med salut och andra militära hedersbetygel
ser avtäcktes på Slipstenstorget.

H är ska nu berättas om en annan soldat, en som troligen var med vid det 
omtalade tillfället vid Komtillmåtta krog år 1894, då Gifting inför kapte
nen yttrade sina ord. Den soldaten hade då som 50-åring bevistat sitt sista 
regementsmöte. Å ret efter blev han nämligen pensionerad och ägnade res
ten av sitt liv åt sitt jordbruk i Stackmora.

Jonas Ståbi hette han och var fö d d  1844. Fadern hette Uljons Erik Ers- 
son och modern A nna Jonsdotter. Jonas kom  att heta Ersson tills han 
som tjugoåring tog anställning i soldatroten 35 Ståbi tillhörig Slättbergs 
by. Sedan dess bar han själv och hans efterkommande detta ståtliga soldat
namn.

M ycket har kraftkarlen Ståbi få tt  uppleva under ett liv som blev mycket 
långt. Hans minnen både som knekt och bonde är fa k tisk t en intressant bit 
historia. Följande skildring av hans liv och leverne grundar sig på vad han 
berättat vid sin 85-årsdag den 12 sept 1929, och den fanns att läsa i Mora 
Tidning samma år. Materialet har vi få t t  av sonsonen Anders och det tac
kar vi för.

Jon Ståbi exercerade rekryt 1864-65. 
Den årliga tjänstgöringen inskränkte 
sig sedan till 21 dygn. Den 6 juli åter
vände han i regel från Rommehed och 
rustade sig för slåttern på kölen, för i 
det civila var stamsoldaterna jordbru
kare och bönder som vanligt folk.

De första sex åren efter rekryten ut
gick soldatlönen in natura, den s k sä- 
deslönen, vilken utgjordes av 3 tunnor 
korn, 1 pund smör, 1 pund kött, 3 mar
ker ull samt 60 riksdaler i reda pengar. 
Vid jultiden då soldatlönen skulle utbe
talas, var rotelaget samlat hos huvud-

Omslagsbilden
Där står han nu i stram givakt, 
den slagfärdige korpral Gifting, 
som en ständig påminnelse till al
la som passerar förbi om Orsa 
kompani som ingenting bestämt 
lovade. Konstnären bakom ver
ket heter Domenico Inganni.

Gifting var som bekant Ore- 
karl, en av de 11 som ingick i 
kompaniet. På bilden är den 
skäggige knekten omgiven av fy
ra ungdomar av idag. Det är inga 
mindre än hans barnbarns barn
barn! På sockeln står syskonen 
Jenny och Jon Åström och vid 
hans fötter sitter kusinerna Sofia 
Roos och Anna-Lena Jacksson. 
Det var de som var hemma i Orsa 
för tillfället. Egentligen finns det 
8 barnbarns barnbarn som vuxit 
upp i Orsa. Deras farmor heter 
Britta Roos som väl kommer 
ihåg sin farfar. Hon såg dagens 
ljus i Dalbyn, Ore, och hette för
stås Gifting som flicka.

Här ska vi inte närmare gå in 
på Giftings släkt, men så pass 
många är de nog att de själva 
skulle kunna fylla platserna i ett 
helt kompani.

Knektar ur Orsa Kompani 1870-talet. (Bildarkivet)
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bonden och kunde ha göra en hel natt 
innan vars och ens prestationer, uträk
nat efter hemmanets storlek, hade 
fastslagits. När så soldaten kom till 
överbonden för att hämta sin lön, var 
det som om själva guden behagat gästa. 
Ty en soldat var förmer än vanliga bön
der, och både han och hans familj var 
under julen överbondens gäster.

Från 1871 blev lönen 200 riksdaler 
och ingenting annat.

Chefen för Orsa Kompani var till en 
början bosatt i Mora, men han flyttade 
någon gång på 80-talet till Blåsenborg i 
Orsa. Anledning härtill var att Orsa, 
frånsett prästgården inte hade en bo
stad som var värdig en sådan överhets
person. Nuvarande Kyrkbyn var som 
en fäbodvall, där kreaturen betade in
nanför gärdsgårdarna. Den vackra och 
högt belägna boplatsen Blåsenborg i 
Trunna, där först bara ett härbre fanns, 
rustades emellertid upp med ett trevligt 
kaptensboställe. Där vistades kaptenen 
omväxlande med sina löjtnanter som 
skötte expeditionen.

Ståbi kom ihåg hur en av dessa löjt
nanter, som deltog i jakten på en av 
socknens sista (!) björnar i trakten av 
Labbdjurberga, kom till samlingsplat
sen utan skidor. Han var emellertid inte 
rådlös utan tog i en lada ett par lövkär
var, band under skorna och sprang se
dan som en älg i skallarmen.

Soldaterna erhöll av kronan ett slags 
låga grovskor, ytterst olämpliga efter
som de hårda kanterna skavde mot hä
len, vita, meterlånga och tjocka helyl
lestrumpor samt en långarnsskjorta, 
styv och lång som en mässhake. Vart 
femte år utbyttes uniformen, och de 
soldater som varit riktigt aktsamma 
kunde återlämna en mundering lika väl 
bibehållen som den nya de erhöll.

Under Ståbis tid fanns på Rommehed 
inga fasta förläggningar, utan soldater
na bivackerade i tält.

Maten kokades i en lång kokgrav, 
och när blåsten rev i, yrde sand i för
svarliga mängder ner i grytorna jämte 
saltet och pepparn.

Varje morgon utdelades i stället för 
kaffe två liter brännvin till varje korp
ralskap om 20 man. När så soldaterna

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 41332

Jonas Ståbi pä gamla dar. (Bildarkivet)

blev druckna, skyllde de i allmänhet på 
de lagliga morgonransonerna. I de fles
ta fall berodde nog det hela på ett allt
för flitigt umgänge med de privata för
säljarna, som i långa rader sålde bränn
vin för 80 öre kannan (1 kanna motsv. 
2,7 liter).

Ståbi höll sig emellertid nykter och 
anförtroddes därför korpralskapet fast 
han bara var menig soldat.

I stället för gymnatsik inleddes da
gens övningar med brottning. Ståbi var 
så stark, att han varje morgon kallades 
framför fronten för att brottas. Den 
uppgiften blev han till sist alldeles ut- 
ledsen på, eftersom motståndarna säl
lan lämnade honom verksamt mot
stånd. Förresten bekänner Ståbi att det 
nog inte helt berodde på styrka i dessa 
envig. Han hade lärt sig vissa knep, då

VANLIGHET OCH PRISTILLFALLEN 
FINNS HOS SP VID RONDELLEN!

ORSA, ÖPPET TILL KL 22.00 
Tel. 0250-411 10
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han var i Kyrkbyn och hackade slipste
nar tillsammans med Bogg Jonas i 
Slättberg. Denne var nämligen en mäst
are i slipstenshackning och en över- 
dängare i brottning.

Det roligaste man visste var att slåss 
med kamraterna på Västerdals kompa
ni. När orsa- älvdals och orekarlarna 
på kompaniet kände sig morska och 
upplagda för ett nappatag, skickade de 
över till västerdalningarnas tältgata sol
daten Hjelm från Skattungbyn som 
” provokatör” . När sedan palavern var 
i full gång insattes Tiger, Geting, Fog
de, Glädje mfl till försvar.

Om nämnde Hjelm hade Ståbi myc
ket att berätta. Hjelm var född i Skat
tungbyn men gifte sig till Vångsgärde 
innan han utvandrade till Amerika. 
Han var oerhört stark. På vintrarna 
fällde han timmer och drog hem stoc
karna på en kälke till sina stugbyggna- 
der. Han var satt och grov med armar 
som en atlet, vilket han ju också var.

Vid ett tillfälle skulle han tillsam
mans med en bygranne på slåtter på an
dra sidan Storån. Färden anträddes i en 
båt i vilken medfördes en omgång nya 
liar och en kannputell brännvin. Troli
gen hade roddarna smort sig alltför väl 
med fludiet. Alltnog: Båten kantrade, 
liarna gick till botten, kännputellen flöt 
på vattnet och kamraten som befann sig 
i yttersta sjönöd, ropade för livet. 
” Skrik inte så förbannat!” sa Hjelm, 
tog sig en styrketår ur kännputellen, 
därefter kamraten på ryggen och i land 
med honom. Sedan simmade Hjelm ut i 
Storån och vände båten på rätt köl samt 
hämtade upp liarna på 10 famnars 
djup. Någon slåtter blev det dock inte 
den dagen.
Krubb i Älvdalen var den styvaste i fin
gerkrok. Det var som att sätta handen i 
en järnkrampa, berättar Ståbi.

Det söps friskt på Rommehed den ti
den, och det var sällan Ståbi hade nå
gon vakt, ty straffvakterna var med de 
druckna sonade sina synder räckte en 
god del av de 21 tjänstgöringsdygnen.

Det var en stor fältmanöver på ladu
gårdsgärdet 1867, och när Dalregemen
tet efter dess slut marscherade genom 
Stockholm, gick en orekarl med ögonen 
på skaft och tittade på de efter dalaför

VÄLSORTERAD
NÄRHETSBUTIK

STACKMORA HANDEL
Tel. 403 22

hållanden svindlande höga huslängorna 
samt utlät sig: ” Sturur stugur i issum 
byn.”

Ståbi tillhörde en tid det militärdeta- 
chement som vid den första organisera
de strejken i Sverige, den vid sågverken 
i Sundsvall 1879, utkommenderades för 
att stilla eventuellt uppror. Han låg då 
vid Sånga läger i den Ångermanlänska 
ådalen och ilade i nattmarscher ner till 
Sundsvall.

Under denna tid var det nära att Stå
bi förälskat sig i en prästgrådsmamsell 
utanför staden. Prästgården var något 
slags högkvarter, där fruntimren all
mänt förgapade sig i den ståtlige vakt- 
havande korpralen och smög sig ut med 
kaffe till de vaktande nattetid, medan 
stjärnorna sömnigt och diskret glimma
de på himlafästet.

Romantiken tog ett hastigt slut, då 
truppen inryckte i staden. Det blev en 
högst prosaisk militärbivack. Lands
hövding Curry Treffenberg stövlade 
sent en kväll förbi, då Ståbi hade vak
ten. Han hade slokhatten djupt nerdra
gen och var försänkt i dystra funderin
gar.

På vintrarna kunde det bli utkom- 
menderingar till Vaxholm och Långhol
men för att vakta fångarna där. Under 
kalla vinternätter då man spankulerade 
på murarna hade man goda tillfällen att 
filosofera över livets ondska. När köl
den ibland riktigt friskade i, var det inte 
utan att Ståbi fann fångarnas belägen
het bättre än de vakthavandes. Dessa 
kommenderingar blev för Ståbis del in
te särskilt långvariga. Han bedrev ju ett 
stort jordbruk, och myndigheterna tog 
hänsyn till detta. Men om det var ont 
om folk måste han leja knekt för sig, 
och det brukade bli Bälter i Skattung
byn. För fyra månaders vikariat fick 
denne då 80 riksdaler och en tunna 
korn.

Ståbis sonsöner, Anders och Erik, 
som med intresse följt gubbens skildrin
gar, hämtade in dennes gamla muske- 
dunder och det blev för fot och på axel 
gevär samt skyldringar så att fönsterru
torna skallrade. En enda laddning kräv
de 21 olika tempon. Knallhattgeväret 
sköt säkert på 100 famnars avstånd, det 
som ifrågakom vid prisskjutningarna.

Dessa ägde rum vid skarpskyttemötena 
och 3 riksdaler stod att vinna. I allmän
het var det björnjägaren Per Berg i Älv
dalen som nöp dessa slantar. Berg var 
för övrigt en lustig fyr, som förgyllde 
tillvaron vid lägereldarna med historier 
om sina bedrifter.

Jonas Ståbi erhöll, som nämnts, av
sked med pension år 1895. Som soldat 
fick han 250 kr i pension, ett dyrtidstil- 
lägg på 48 kr samt en del andra små
summor. Själv tyckte Ståbi att han var 
kungligt honorerad.

Vid storskiftet flyttade familjen till 
ett hemman beläget strax intill den gård 
som nu sonsonen Anders bebor. Då 
stod skogen så tät, att Jonas måste hug
ga sig väg fram. Jonas Ståbis gård är nu 
riven.

Detta var Ståbis soldatminnen. I näs
ta nummer får vi ta del av hans upple
velser ” hemma på roten” .

Känsla 
f r  framtiden

M )

Föreningsbanken /K

ORSA 0250-430 50

VIOLINER------------------------------------
Skolviolin-satser i alla storlekar fr. 420:— 
Mästarvioliner för finsmakaren 
Stråkar • Etvier • Allt i tillbehör 
Instrumentreparationer • Omtaglingar

pianon i s s e ^
För Din egen skull 
Handla hos fackmannen

KYRKOGATAN 27 » MORA • 0250/174 00
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Hörrudu ministern...

Hur blir det med betygen?
Ovanstående rubrik stod att läsa i Dagens Nyheters specialsida Barnens 
Nyheter den 17 augusti. De två orsasyskonen Maria och Per Ersson hade 
tillsammans med redaktör Mats Dahlström farit till Smedjebacken fö r  att få  
träffa vår skolminister. M ed i bagaget fanns nerskrivna frågor. Här skulle 
intervjuas!

Ministern ställde gärna upp, och det blev en gemytlig pratstund. Nämnas 
bör att Maria nu går i fem m an i Kyrkbynsskola och Per i nian.

Vi tycket att intervjun skulle passa bra i O.S. och fic k  tillstånd att publi
cera. Här är resultatet:

Maria, Per och skolministern. Foto: Hans Eriksson, Borlänge.

— När skolan börjar på hösten ska det 
vara fest och högtid, en skolstart med 
trumpeter skulle jag vilja ha, och så ska 
betygssystemet ändras. Den nuvarande 
skalan 1—5 är inte bra.

Det säger skolminister Bengt Görans
son till Barnens Nyheter inför skolstar
ten i morgon.

Intervjuare är Maria Ersson, 11 år, 
och Per Ersson, 15 år, från Orsa i Da
larna.

Hur var din egen skoltid?
— Den var bra, men jag har inte bara 

goda minnen. Det fanns en svaghet i 
den skolan därför att man kuggade ut 
(kugga = underkänna) så många ele
ver. Av 22 elever i min klass som börja
de gymnasiet var det bara tio—elva som 
gick vidare till studentexamen. Man var 
inte så fri. Dagens undomar vågar stic
ka upp och säga ifrån och det är bra.
Vilket ämne var roligast?

— Språken var roligast.
Var du en duktig elev?

— Ja, det var jag nog. Jag hade höga 
betyg. Men jag var tjock som barn och 
hade svårt för gymnastik, särskilt på 
balansbommen. Jag kände mig litet 
mobbad för det och fick också underbe
tyg i gymnastik. Jag var inte så bra på 
teckning heller.
Är skolan i dag bättre eller sämre än 
den du gick i?

Betydligt bättre. Fler ungdomar lär 
mer. Men ni ska lära er att räkna bätt
re, att stava bättre och att få en bättre 
handstil.
Vad anser du om betygen?

— Helst skulle jag vilja se en skola 
utan betyg, men de måste finnas och 
därför bör man ordna med ett bättre 
betygssystem än man har i dag.
Varför får vi betyg först i åttan?

— Betyget är till för att man ska kun
na göra urval av elever till gymnasielin- 
jerna. Därför finns det inte anledning 
att ge betyg före åttan.

Varför måste det finnas blockbetyg?
— Om lärarna undervisar ämnesupp- 

delat ska de sätta betyg ämnesuppdelat. 
Blockbetyg får bara sättas om en och 
samma lärare har fler ämnen.
Det ska komma flyktingbarn till vår 
skola i Orsa. Hur påverkar skolan av 
det?

— Ni kommer att lära er mycket av 
de barnen. Ni ska ta hänsyn och förstå 
dem och hjälpa dem att komma in i 
samhället.
Varför måste alla i klassen vara bra för  
att komma med i ”Vi i femman”?

— Det kan jag inte svara på. Det är 
nog Radio och TV som bestämmer om 
reglerna, men jag kan dem inte så jag 
blir svarslös.
Vad tycker du om lärarlösa lektioner?

— Det är inga lektioner! Man ska ha 
lärare. Det ska man vara rädd om.
Har du någon kontakt med eleverna, 
hälsar du till exempel på dem i skolor
na?

— Ja, jag är ute och reser och besö
ker skolor. Jag har själv fem barn så 
jag känner till skolförhållandena gan
ska bra.

Vilken är den viktigaste skolfrågan?
— Att de som slutar grundskolan ut

an tillräckliga kunskaper får det. Så att 
man stoppar utslagningen. Bokutgiv
ning av klassiker för skolbruk är också 
väldigt viktigt, att lära eleverna läsa för 
nöjes skull.
Varför har vi håltimmar?

— Det är svårt att lägga scheman. 
Det finns så mycket valmöjligheter att 
man inte kommer undan håltimmarna. 
Har du själv jobbat som lärare?

— Ja, för 26 år sedan var jag lärare 
under en tid.
Hur kommer skolan att se ut om tio år?

— Den kommer att vara sig ganska 
lik hoppas jag. Och så hoppas jag att 
det kommer att vara dramatik kring 
skolan och att skolstarten blir en lika 
stor fest och högtid som skolavslutnin
gen om våren. En skolstart med trum
peter!

★
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Skolpsykologen 
har ordet av Ingegärd Aaro
I och med att jag flyttat från Norrbot
ten till Orsa har jag lämnat det land
skap där jag är född. Det skall vara en 
plats som Orsa som fick mig att göra 
det.

Efter att ha bott ensam här och prö
vat på skolpsykologarbete i Orsa från 
april i år, trivdes jag så bra så att min 
man och två döttrar, Sanna 15 år och 
Amanda 7 år, också flyttade hit 1 au
gusti. Kvar i Norrbotten är en 19-årig 
dotter.

Innan flyttningen till Orsa har jag 
hunnit arbeta en kortare tid som lärare 
på ett småskoleseminarium, 10 år som 
skolpsykolog i Kiruna och 6 år som 
skolkurator på gymnasiet och högstadi
et i Haparanda.

Mitt arbetsområde i Orsa är hela 
grundskolan. En del av min arbetstid 
skall jag arbeta inom barnomsorgen.

Som skolpsykolog skall jag arbeta 
för att göra elevernas situation såväl i 
skola som på fritid så bra som möjligt. 
Detta vill jag göra genom att dels arbeta 
med enskilda elever som behöver stöd 
och hjälp, dels arbeta med eleverna 
själva skall kunna söka min hjälp då de 
behöver någon vuxen att vända sig till. 
Annars får jag ofta kontakt med elever 
vid mina besök ute på skolorna.

Jag kan också hjälpa elever genom 
att samarbeta med lärare. Jag vill att lä
rare skall känna att de kan vända sig till 
mig då de upplever problem i arbete i 
skolan.

Föräldrarna är de viktigaste perso
nerna i barnets värld. Därför är det så 
viktigt för mig som skolpsykolog att sa
marbeta med föräldrar i arbetet med 
deras barn. Jag vill att även föräldrar 
själva skall kunna ta kontakt med mig

om de upplever att deras barn har prob
lem av något slag.

Inom barnomsorgen kommer jag att 
arbeta på ungefär samma sätt som in
om skolan. Där kommer jag att inrikta 
mitt arbete på de barn som går på del- 
tidsförskola, alltså 6-åringar.

Trots att det regnat de flesta dagarna 
sedan flyttlasset kom till Orsa känner 
jag i skrivandets stund, då jag sitter på 
ett tåg på väg från två lärorika kursda
gar i Stockholm, att jag åker hem då 
jag åker till Orsa.

Min förhoppning är att jag skall kun
na göra ett bra arbete som psykolog på 
skolorna i Orsa.

Ingegärd Aaro

HEM OCH SKOLA
Hej, alla gamla och nya medlemmar i 
Orsa Hem o Skola förening! Nu har ett 
nytt läsår startat och vi tänkte berätta 
vilka vi är och lite om vad vi närmast 
har tänkt göra. Styrelsen består av: 
Ordf: Ragnar Wilhelmsson 
Vice ord: Britt Björklund 
Sekreterare: Karin Herko 
Kassör: Gun Olmats 
Ledamöter: Gudrun Björklund, Kristi
na Hassis, Sigrid Falk 
Supleanter: Kerstin Eklund, Britt- Ma
rie Lundén, Tommy Lindby, Göran 
Wiren

Medlems antalet: ca 100
Föreningen skall arbeta aktivt mot 

droger och snatteri, och ev få hit en del 
föreläsare. Träffar kommer Orsa H o S 
förening att ha 1 :a onsdagen i varje må
nad på ABF-lokalen. Dit är alla klass
ombud och medlemmar välkomna med 
idéer och funderingar, gärna positiva 
sådana. Vi skall även träffa klassombu
den på varje skola 2 ggr per läsår. Till 
varje skola hr vi ordnat med en pärm 
där du själv kan titta efter vad som hän
der. Där skall finnas sammanträdes- 
protokoll, förtryckta inbetalningsblan- 
ketter för medlemsavg, lista på klass
ombuden, så att du kan kontakta ditt 
ombud om du vill fråga något eller 
komma med förslag.

Till klassträffen med föräldrar och 
lärare i 7:an ska vi presentera en studie
cirkel ” Växa tillsammans” , som riktar 
sig speciellt till föräldrar med barn på 
högstadiet och deras klassföreståndare. 
Målsättningen är att känna sig säkrare i 
sin roll som fostrare, få bättre kunskap 
om dagens skola, samt att tillsammans 
med skolan kunna utveckla ett samar
bete till gagn för barnen. Den innehål
ler bl a frågor som: Från barn till tonå
ring, TV som fostrare, samarbete mel
lan skolan och hemmet, alkohol, nar
kotika och tobak.

Vi hoppas att den även ska bli till 
grund för funderingar för vad som hän
der just i den klass, att vi vågar fråga 
varandra ” Hur gör du?” , Vad kan vi 
göra?” , framför allt att vi gemensamt 
törs göra något när ni märker att det 
gått snett eller håller på att spåra ur för

våra barn. Som du ser finns det en hel 
del att aktivera sig i.

Du som inte redan är medlem anmäl 
dig, aktivt eller passivt, du är lika väl
kommen i båda fallen. Din medverkan 
behövs för att ni skall kunna stötta och 
hjälpa våra barn på bästa sätt.

Orsa Hem o Skola förening

PS. Du som redan betalt avg för vårter
minen ska inte betala ny avg för läsåret 
86/87. Medlemsavg är 30 kr/läsår och 
familj.
Postgiro :4 93 46 85 — 1
Skriv barnets namn föd.nr och skola på
talongen.

ALLHELGONAHELGEN
Smycka Era gravar

____  Vi har full sortering av
Vinterkransar, lyktor och ljus

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

ir
interflora
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Skolnytt
Elevantalet
i grundskolan har under några år min
skat, men tycks nu ha nått sin bottenno
tering, för att under de närmaste åren 
åter öka i antal.

Eleverna är fördelade på de olika 
skolorna enligt förljande:
Kyrbyn
Berget
Digerberget
Stackmora
Kallmora
Skattungbyn
Orsaskolan

165 elever på 7 klasser 
139 elever på 7 klasser 
104 elever på 6 klasser 
45 elever på 2 klasser 
22 elever på 1 klass 
16 elever på 1 klass 
285 elever på 11 klasser

Dessutom har elevgruppen berikats 
med internationellt inslag. Berget och 
Kyrkbyn har amerikanska elever och 
Kyrkbyn dessutom en turkisk flicka.

Lärarkåren på Orsaskolan har fått föl
jande nytillskott:
Christer Andersson, svenska o engelska 
Conny Andersson, musik 
Monica Larsson, svenska, historia o 
specialunderv.

Anders Lindqvist, idrott 
Siv Ulvenvall, hemkunskap

En ny skolledarorganisation har bör
jat fungera på grundskolan fr o m in
nevarande läsår. Skolledningen där be
står numera av 1 rektor och 1,5 studie
rektorer. På rektorstjänsten är Curt Er- 
icksson förordnad och på den hela stu
dierektortjänsten för låg- och mellans
tadiet vikarierar Ingrid Stengler och på 
den halva tjänsten för högstadiet vika
rierar Rolf Eklund.

Olle Bjärkmar

Anti rök
På Orsaskolan håller vi på att dra igång 
en sluta-röka-kampanj. Det sker efter 
begäran om hjälp att sluta från elever. 
Ett mycket lovvärt initiativ, som vi vill 
stödja.

Kerstin Ejstes från Mora, som repre
senterar bl a Visir, har besökt skolan 
och informerat den berörda elevgrup
pen (18 st) om röknings skadeverknin
gar samt givit många goda, erfarna råd

om hur man kan sluta — om viljan 
finns, vilket är en förutsättning.

Vi önskar gruppen all framgång och 
tror den ska lyckas!
Ingrid Hjelmqvist, Barbro Hassis- 
Dahl, Elisabeth Bergman

Lingonplockning
Åtskilliga liter lingon har elever och 
föräldrar i alla skolor plockat denna 
höst, lingon som förvandlats till god 
sylt i våra skolkök. Från Orsa-skolan 
rapporteras t ex följande:

Eleverna på Orsa-skolan har plockat 
drygt 300 1 lingon och lämnat in dem 
rensade. Ett bra resultat trots att tid
punkten var sen och vädret ostadigt. 
Tack vare detta och ekonomipersona
lens insats kan skolan spara pengar och 
eleverna oftare få god, hemkokt sylt.

Vi hoppas att det ska upprepas nästa 
höst, då med tidigarelags start.

VÄLKOMNA
att prova höstens 

nyheter!
Nu även kappor och 

jackor.
Stor sortering av:

Byxor och jumprar.

(Dakl6 &tr
IRIS FORSBERG/ 

Kyrkogatan • ORSA • Tel 401 91

NU inkommet:

LÄDERSTÖVLAR 
för vinterbruk

Finnpers Skoaffär
Frelins gränd 23 • ORSA 

Tel 0250-402 32

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

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

Jour dygnet runt!

Barnkläder måste tvättas å tvättas 
å tvättas å . . .

Fix barnkläder håller färg och form 
i tvätt efter tvätt. Kvalité lönar sig. 
Även när del gäller barnkläder.
Gör som så många andra 
Gå till affären med

*

&
*

BARN 402 19 S Davidsson 
ORSA

HERR 400 05

— Där finns det mesta av det bästa —
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Tävlingar på Lillåvallen
Det såg allt dystert ut för Orsa Skolors 
IF när man skulle anordna årets tävlin
gar i friidrott. Simtävlingarna hade reg
nat bort, och det såg inte bättre ut för 
friidrotten. När funktionärerna träffa
des på måndagen den 15 sept för att 
” skriva listor” stod regnet som spön i 
backen. Tisdagen, tänkt som tävlings- 
dag för åk 3—4, kom med sol men ack 
så blöta banor, omöjliga att använda. 
Men si: onsdagen blev perfekt i alla av
seenden. Åk 5—6 kunde alltså tävla. 
Torsdagen fick bli tävlingsdag för 
3—4.

Det blev alltså tävlingar på Lillåval
len. Solen strålade, vilket bäddade för 
gott humör och finfina resultat. Många 
kompisar, föräldrar och släktingar 
mötte upp som påhejare.

Här är de tre i varje gren som fick kli
va upp på prispallen och ta emot väl
förtjänta planketter i guld, silver och 
brons:
Löpning 60 m:
Flickor åk 3: 1. Sofia Hållmarker, Di 
10.2 2. Hedvig Berlekom, Di 10.5 3. 
Malin Jonow, Be 10.6 
Flickor åk 4: 1. Anna Andersson, Ky 
9.9 2. Jenny Norin, Ky 10.1 3. Gerd 
Wolf, Ky 10.4
Flickor åk 5: 1.Maria Hållmarker, Di
9.6 2. Jenny Skoglund, Sk 9.8 3. Vikto
ria Hedman, Ky 10.1
Flickor åk 6: 1. Maria Öjeskog, Ky 9.6 
2. Helena Skoglund, Ky 9.8 3. Carolin 
Starell, Be 9.9
Pojkar åk 3: 1. Björn Sjeldrup, Ka 10.4 
2. Daniel Post, Be 10.5 3. Mikael 
Olsson, Ky 10.8
Pojkar åk 4: 1. Magnus Jernemyr, Be
9.7 2. Joakim Rehn, Sk 10.0 3. Johan 
Lind, Ky 10.3
Pojkar åk 5: 1. Michael Hultman, St
9.8 2. Jon Jonsson, Ky 10.3 3. Thomas 
Nilsson, Be 10.9
Pojkar åk 6: 1. Isac Björklund, Di 9.7 
2. Mikael Kratz, Be 9.8 3. Mattias 
Hansson, Sk 10.1 
Löpning 800 m
Flickor åk 5: 1. Veronica Wassdahl, Ky 
3.34.5

Flickor åk 6: 1. Anna Lassar, St 3.19.4 
2. Susanne Lovén, Ky 3.20.4 3. Christi
ne Masser, Di 3.39.2 
Pojkar åk 5: 1. Jon Jonsson, Ky 
3.04.06 2. Stefan Sund, Be 3.07.1 3. 
Lars Nordvall, St 3.09.1 
Pojkar åk 6: 1. Samuel Grip, Be 3.05.8 
2. Anders Wirén, Di 3.05.9 3. Robert 
Jonasson, Ky 3.09.7 
Kurirstafett 
Åk 3: 1. Berget 
Åk 4: 1. Byrkbyn 1 
Stafett
Å k 5: 1. Berget 
Åk 6: 1. Berget 
Längdhopp
Flickor åk 3: 1. Hedvig Berlekom, Di 
310 cm 2. Lena Sundstedt, Be 270 3. Ni
na Caris, St 268
Flickor åk 4: 1. Maria Rääs, Di 319 2. 
Annelie Sandkvist, Be 301 3. Jessica 
Harrefjord, Di 291
Flickor åk 5: 1. Jenny Skoglund, Sk 335 
2. Anneli Granberg, Di 331 3. Maria 
Hållmarker, Di 313
Flickor åk 6: 1.Jenny Åström, Ky 344 
2. Maria Öjeskog, Ky 339 3. Anna 
Göthlin, Be 318
Pojkar åk3: 1.Björn Sjeldrup, Ka 282 
2. Mikael Woxblom, Be 266 3. Martin 
Jonsson, Be 266
Pojkar åk 4: 1. Joakim Rehn, Sk 320 2. 
Johan Lind, Ky 318 3. Magnus Jerne
myr Be 317
Pojkar åk 5: 1. Dennis Alfredson, St 
345 2. Michael Hultman, St 342 3. Tho
mas Nilsson, Be 336 
Pojkar åk 6: 1. Jonas Olsson, Ky 359 2. 
Anders Lundin, Ky 351 3. Isac Björk
lund, Di 348

SALONG BLÅSENBORG
Skvaltvägen 4 

ORSA

Dam- och Herrsalong

Tel 0250-423 68

Spurt 800 m. Foto: Vaino Ranung.

Höjdhopp
Flickor åk 4: 1. Anna Andersson, Ky 
115 cm 2. Anna Bruun, Be 98 3. Anne
lie Sandkvist, Be 95
Flickor åk 5: 1. Maria Wahlund, St 105 
2. Jenny Lindgren, Ky 90 
Flickor åk 6: 1. Carina Grip, St 113 2. 
Maria Öjeskog, Ky 108 3. Anna Lassar, 
St 108
Pojkar åk 4: 1. Martin Holmström, Di 
111 2. Magnus Jernemyr, Be 111 3. 
Johnny Kratz, Be 105 
Pojkar åk 5: 1. Niklas Jonoq, Be 118 2. 
Zackaria Liljeberg, Ky 118 3. Fredrik 
Näslund, Ky 113
Pojkar åk 6: 1. Magnus Holvall, Ky 
135 2. Robert Jonason, Ky 130 3. Jonas 
Olsson, Ky 120

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

Tel 404 30, 404 31

” VEDKAPSPECIALISTEN” •lonsered
Tillverkning och försäljn ing av P R O  L I N E

vedkapar, vedklyvar och transportband. Skogsutrusta hos

O r s a  S v e t s  - t t l e k
LILJEBERGS

Blickusvägen 15 • ORSA
IN G E M A R  F R IA R E Tel. 0250/406 78

Tel. 0250-431 53, bost. 402 26 Säkrast kl. 16.00-19.00
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Kast med liten boll
Flickor åk 3: 1. Nina Caris, St 21,22 m 
2. Threse Persson, Ky 20,95 3. Katarina 
Timander, Ky 20,6
Flickor åk 4: 1. Helena Berg, St 26,00 
2. Maria Rääs, Di 22,73 3. Britt-Marie 
Björkqvist, Be 21,80 
Flickor åk 5: 1. Malou Karlsson, Ky 
27,05 2. Linda Kilstadius, Ky 24,45 3. 
Veronica Wassdahl, Ky 22,91 
Flickor åk 6: l.Anna-Karin Hansson, 
Di 40,55 2. Anna Sigås, Ky 38,28 3. An
na Göthlin, Be 36,25 
Pojkar åk 3: l.Jan-Anders Hedman, Di 
32,91 2. Richard Wallman, Di 30,55 3. 
Jens Winqvist, Ka 29,89 
Pojkar åk 4: 1. Magnus Jernemyr, Be 
41,50 2. Martin Holmström, di 39,25 3. 
Daniel Svadling, Be 36,50 
Pojkar åk 5: 1. Göran Soling, Dy 41,32 
2.Magnus Strandberg, Di 40,38 3. Mat
tias Hansson, Ky 39,80 
Pojkar åk 5: 1. Jonas Olsson, Ky 43,72 
2. Jonas Karlsson, Ky 43,43 3. Mattias 
Hansson, Sk 42,15

Slungboll
Flickor åk 5: 1. Anna Hållén, St 21,56 
m 2. Maria Wahlund, St 21,00 3. Ro- 
sanna Hahne, 19,05
Flickor åk 6: 1. Anna Lassar, St 25,49 
2. Carina Grip, St 24,98 3. Ida Olsson, 
Sk 18,56
Pojkar åk 5: 1. Davis Lantz, St 26,57 2. 
Jon Wilander, St 22,74 3. Thomas Nils
son, Be 22,45
Pojkar åk 6: 1. Jonas Olsson, Ky 27,45 
2. Mattias Hansson, Sk 27,30 3. Jonas 
Granström, Sk 23,50

Kula
Flickor åk 6: 1. Anna Sigås, Ky 6,49 m 
2. Carina Grip, St 6,24 3. Karin Caris, 
Be 5,94
Pojkar åk 6: 1.Mattias Hansson, Sk 
8,92 2. Mikael Kratz, Be 7, 64 3. Jonas 
Olsson, Ky 7,31

Stilstudie från höjdhoppet. Foto: Vai- 
no Ranung.

:äPfe

Utflykt till gasens värld
— Barn från Stackmoraskola berättar — av Räj Gershater, Anna-Karin Bengtar- Jansson, Linda Sundström, åk 3 och Malena Fjelstad, åk 6

På torsdagen på min praovecka var vi 
till Gravberg. Vi, det är Stackmorasko- 
lan det. Först på morgonen åkte vi till 
Orsa, på kulturhuset. En tjej som visst 
hette Anne-Christine, berättade om 
Gravberg och gasen. Vi var där i ca 20 
minuter. Sen var det 5—6:ans tur att gå 
in och lyssna. Medan vi hade varit där 
inne hade 5—6:an gått och tittat på 
Orsas statyer. Då var det vår tur att gå 
runt och titta.

Sedan åkte vi upp till Stackmorasko- 
lan och åt snitzel och potatis.

Fortsatte sedan till Gravberg efter en 
liten rast. När vi kom fram till Grav
berg, fick vi se på ett tvprogram om 
borrtornet.

Visste ni t ex: att en borrkrona kosta
de mellan 50 000 — 80 000 kr och kan 
inte återanvändas efter en borrning. En 
borrkrona slits ut efter ca 100 meters 
borrning (20 timmars, borrning). Man 
måste gänga på ett nytt rör var 9:e me
ter. Borra nio meter. Gänga på ett nytt 
rör. Borra nio meter!

Borrtornet är 55 meter högt och myc
ket stabilt byggt. Det är gjort för att 
kunna lyfta borrsträngen när man byter 
krona. En 5 km:s borrsträng väger ca 
500 ton.

Finns det gas eller inte?

Tvivlarna är många men det finns så
dana som är helt optimistiska. En av 
dem är en amerikansk professor: Tho
mas Gold. Han tror helt och fast på 
gas.

Jag själv tror att det finns gas men in
te mycket.

Räj Gershater
Åk 8, prya på Stackmoraskolan

*
Vi var på kulturhuset och såg utställ
ningen om gas. Sen åkte vi hem och åt. 
Sen åkte vi till Gravberg. Vi såg på teve 
om borrningen.

Borrtornet var 55 m högt. Vi såg en 
borrkrona. Borrkronan kostade mellan 
50 000 — 80 000 kr. Det fanns en 
rutschbana. Och 4 dammar med vatten. 
Det fanns också en hiss.

Sen åkte vi hem. Jag tyckte att det 
var kul.

Anna-Karin Bengtar- Jansson

W S -p ro d u k te r
och energibesparingar
Kontakta oss!

Nilsons Rör AB • Orsa
Kontor och lager, Bergvägen 365 
Tel. 400 35, 423 17
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På torsdagen den 11 sept åkte hela sko
lan ner till kulturhuset. Där berättade 
Ann-Kristin Lilja för oss om Gravberg. 
Vi fick se olika fossiler av djur och väx
ter. De hade gjort en modell av siljans 
ringen. Hon berättade också om hur 
gasen kom till. Vi fick se en meteorit 
som slagit ner i Uppland. Den var väl
digt liten för den hade brunnit på fär
den ner till jorden. Den var svart på 
några sidor. Sen skulle vi upp till Grav
berg för att titta på borrtornet. Där be
rättade Pernilla Ståbis för oss att borr
tornet var 55 m och att man byter 
borrkrona efter 100 m. Vi fick se en 
borrkrona. Vi fick också se en film om 
gasen. Om det skull hända något uppe i 
borrtornet så åkte arbetarna ner i en

rutschkana. Den, som kom på att det 
kanske skulle finnas gas uppe i Grav
berg heter Thomas Gold, en amerika
nare. Det betyder mycket för hela värl
den om man hittar gas uppe i Gravberg. 
Då kommer man att borra i många an
dra länder. De kommer att bli klara 
framåt jul med borrningen. Det är 
många som har köpt aktier. Det är 17 
amerikanare som jobbar i Gravberg. 

Linda Sundström, 
åk 3

*
Vi åkte till kulturhuset och såg på ut
ställningen om meteoritnedslaget först. 
Vi såg också hur man borrar efter gas. 
Vi såg en borrkrona och en modell av

Siljansringen. Det var intressant. Efter 
skol-lunchen åkte vi upp till Gravberg. 
Där såg vi på ett videoband om meteo- 
ritnedslaget och borrningen. Vi såg vad 
de olika byggnaderna var för någon
ting. Det fanns tre dammar med vatten. 
Det var borrvätska. Vi såg också när de 
bytte rör och när borren gick igång. Det 
har uppskattats att det finns ungeför 
800 miljoner kubikmeter gas i Grav
berg. Ännu har man bara hittat små 
spår av gas.

Malena Fjelstad, 
åk 6

Klassresa till Gotland av Vivvi Backlund, klass 6, Berget, åk 6

På morgonen kl 5.00 åkte vi i väg från 
Orsa på väg till Gotland. Alla var nog 
lite pirriga för det var ett väldigt tjatter 
i bussen.

Ca: kl 8.40 stannade vi i Uppsala och 
åt frukost. Vi åt alldeles bredvid Upp
sala domkyrka.

När vi hade ätit klart gick vi in i kyr
kan. Därinne gick vi i våra grupper. I 
min grupp var vi fyra stycken. Lena 
Melin, Madeleine Herts, Karin Caris 
och jag. Mamma, Anneli Backlund var 
vår gruppledare. Inne i kyrkan fanns 
det massor av gravar.

Sedan åkte vi vidare ner till Nynäs
hamn. Därifrån gick båten till Gotland. 
Båten vi åkte med hette ” Gotland” . På 
båten gick jag med några kompisar. Vi 
var uppe på däck för det mesta. När vi 
kom fram till Gotland var jag ganska 
trött.

När vi kom fram till Lärbo (stället 
där vi bodde) duschade vi. Sedan gick 
vi ut en stund. Vi fick bara vara ute i ca: 
30 min. Efter det var det läggdags. Men 
det var bara några som sov. 
Dag 2.

På andra dagen åkte vi till Lumme- 
lundagrottorna.

Vi fick vänta ett tag innan guiden 
kom. Han hette Patrik. Sedan gick vi 
in. Jag tyckte inte det var speciellt kallt 
därinne. Men det var inte så konstigt 
för jag hade tre tröjor på mig + ett 
regnställ och gummistövlar. Inne i grot
tan fanns det stalaktiter och stalagmi- 
ter. Stalaktiter växer från taket och ner
åt. Stalagmiter växer från golvet och 
uppåt. När vi kom ut ur grottorna gick

vi till en kiosk. Det var utförsälning på 
godis där. Men jag köpte inte så mycket 
godis.

Efter det åkte vi till en rauk som he
ter Jungfrun. Den är ca: 15 meter hög. 
Jungfrun är Gotlands största men inte 
högsta rauk. När vi hade varit vid 
Jungfrun åkte vi till Fårö. Där hoppade 
vi i sandynerna. Där drack vi te och åt 
smörgåsar. När vi hade ätit klart åkte vi 
och badade. När vi gick ut i vattnet 
fanns det inga maneter där, men när vi 
gick in var det fullt av maneter. Man 
fick nästan panik. Sedan höll vi i dem 
och det var som att hålla i en klump av 
gelé. Efter det åkte vi till Lärbro igen. 
Där åt vi pyttipanna.
3:e dagen.

Det var sista dagen på Lärbro. När vi 
vaknade började vi städa rummen. Det 
gick snabbt. Sedan gick vi och åt fru
kost. Vi tackade personalen för maten.

Efter det åkte vi till Kneippbyn, där 
Pippi huset ligger. Det tog en liten 
stund innan vi fick komma in. Där 
fanns en liten butik. Det var ” godis- 
rea” där också (man har väl tur!). Inne 
på området fanns det ett hoppslott, sjö- 
rövarskepp, en liten sjö som man kunde 
åka båt i, Pippihus (såklart) m m m m 
m m.

Efter vi hade varit i Kneippbyn åkte 
vi till Visby. När vi kom fram till Visby 
gick vi och åt pommesfrites och korv. 
Det var gott. När vi hade ätit klart fick 
vi gå själva på stan. Jag köpt en en kaj
al och ett par svarta solglasögon med 
ett rosa band.

Pä promenad i Visby. Foto: Arne Svad- 
ling.

Sedan gick vi till Gotlands fornsal. 
Det är ett museum. Där finns det ske
lett, skatter och gravar.

När vi tittat klart på det gick vi ner 
till hamnen. Där väntade chauffören på 
oss. Sedan gick vi ombord.

Livs • Bensin 
Lotter • Tips • m.m.

SKATTUNGE LIVS
Tel 511 77
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Ute på havet blåste det men båten 
gungade inte därför att den var så stor. 
Vi fick dricka te och äta mackor. En del 
skulle dricka choklad men den var sur. 
När vi kom fram till Nynäshamn var 
jag dödstrött så jag somnade i bussen. 
Columbus hette stället där vi skulle bo 
en natt. Det var det hemskaste ställe jag 
någonsin bott på. Det var blod på min 
kudde och det kändes som om den var 
fylld med sågspån. Lisa, Anneli och jag 
lade ner våra madrasser på golvet och 
sov där. Det var stora hål i våra sängar. 
Jag sov nästan inte en blund. Stället var 
som en råtthåla!

Nästa dag var hemlig. Först gick vi 
och åt frukost. Vi åt flingor och mjölk 
och två mackor. När vi satt i bussen 
blev det brandutryckning. Vi stod allde
les utanför en brandstation. Då kom 
polisen och sa åt oss att vi inte fick stå 
där. Sedan åkte vi till det där hemliga. 
Först gick vi på Wasa museet. Det var 
rätt så kul.

Sedan åkte vi till Skansen. Först hit
tade vi inga djur. Men sen såg vi elefan
ter, apor, pingviner m m. Vi var in på 
akvariet också. Därinne fanns det en li
ten apa. Den var världens minsta. Se
dan när det var 30 min kvar av tiden

hittade vi björnar och vargar och myc
ket mer.

Vi tittade på lillskansen också. Där 
var det kattungar, pappegojor, fåglar. 
Efter vi hade tittat på djuren fick vi 
springa tillbaka till bussen. Kristian ha
de gått bort sig så vi fick lov att vänta 
på honom. Kjell Kratz stannade kvar 
och letade efter honom. Vi andra stack 
med bussen till en Mc Donalds bar. Där 
åt vi en 8 kronors hamburgare med 
strips och cocacola.

Sen åkte vi tillbaks till Skansen. Där 
stod Kristian och Kjell och väntade på 
oss. När de kom på bussen åkte vi vida
re hemåt. Vi stannade utanför Sala och 
åt kex. När alla hade ätit sina kex åkte 
vi med fart hem. En liten bit utanför 
Rättvik lurade vi chauffören att vi hade 
fått punktering så han fick lov att stan
na bussen.

När vi var hemma väntade våra för
äldrar på oss. Det blev ett sorgligt slut 
på resan därför att Jenny Olsson skulle 
flytta till Lima. Men på hela resan var 
det kul annars.

Vivvi Backlund, 
klass 6, Berget, 

åk 6

NÄ S
CLASMÄSTERå

Effr.
—  Nyman & Johansson — 

O R S A

Vid södra järnvägsövergången 
mitt emot Kåhléns

Tel. 408 91

Bilglas • Fönsterglas 
Inramningar

SPARKÖP
Västeråkern, Kyrkogatan 23 

Tel 400 48
Välsorterat • Lättparkerat

Öppet:
Månd.—Lord. 9—20, Sönd. 13—20

-------------------------------------* --------------------------------------

VÄLKOMMEN TILL ORSA!
Gasborrningen i Gravberg har få t t  vissa konsekvenser i våra skolor. Flera 
av de amerikanska gasborrarna har sina fam iljer med sig, och deras skol- 
pliktiga barn går nu i Berget och Kyrkbyn. De är välkomna!

En av de första  som kom var Sunshine i Kyrkbyskolans sexa. Vi bad hen
ne berätta lite om sig själv, och det gjorde hon gärna. Spännande var det 
fö r  klassen att få  en sä långväga kamrat, så en av dem skrev om hur det kan 
fungera.

My name is Sunshine Daniel. 1 am 11 
years old. I come from Norman, Okla
homa in the United States. 1 have 
lightbrown hair and hazel eyes.

I have two sisters. Trista is 2 years 
old and Chandra is 7 months old. I also 
have 2 step-brothers, Cory is 9 and Ga- 
son is 11. Gason is twenty days older 
than me.

My father lives in the Unites States. 
He works on yards and in waiting to see 
if he can work in the post office. His 
name is Reid.

My mother is a wonderful mother. 
She enjoys looking in shops when she 
can. My step-father works on the gas 
rig. He likes football.

I enjoy swimming, skating, painting, 
drawing, riding horses, sailing and be- 
ing with my friends.

At my other school we did not have 
free lunches but we had free bus. We 
did not have a gym so we did gymnas- 
tics in the lunch room. We only had two 
brakes at my other school. We had a 
basketball court and brake equipment.

On holidays we have parties except 
Easter. We start school at 8:30 and we 
leave at 3:15.1 get up at 6:30.

Sunshine

Orsa-Mora Antik
Hans Rabenius

Strandgatan3, Mora* 154 60, 511 00 
Öppet vard. 13.00— 17.00 

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.

SPRANGS FAlMi
Orsa, tel. 403 40
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Sunshine omgiven av klasskompisarna Eva t. v och Linda t.h. Foio: B. Lindh.

Den här året har vi fått en ny i klassen. 
Hon heter Sunshine Daniel och kom
mer från Norman i Oklahoma i USA.

Hon kan bara några ord svenska som 
t ex Hej då, Nej, fröken osv. Så vi får 
lov att prata engelska med henne. Sun- 
ny (jag kallar henne så) sitter emellan 
Maggan och mig. När fröken pratar 
svenska får vi lov att försöka förklara 
för henne på engelska. Det kan vara 
svårt ibland.

Hennes pappa jobbar i Gravberg på 
borrtornet.

Det är kul at han har börjat här för 
hon lär oss engelska och vi lär henne 
svenska.

Linda

I kommande nummer kanske vi får 
presentera andra gästande barn.

Red

]K KssJ ■■ rara tv 1 IcSrelj

MUSIKSKOLAN * * * * * * * *
Nya lokaler
Det har varit nog så trångt för musik
skolans aktiviteter i Kulturhuset. När 
skolorkestern har haft sina övningar 
har det varit svårt för alla att få plats. 
Musiksällskapet och storbandet har in
te kunnat utnyttja lokalerna utan fått 
lov att repetera på annan plats. Detta 
har fört med sig, att större instrument, 
noter, notställ och annat varit utsprid
da på olika håll.

Men nu har det blivit andra takter! 
Musikskolan har dragit in i fina och lju
sa rum i nyrenoverade Röda Kvarn.

Glada är nu musikledaren Leif Göras 
och hans musiklärarkolleger. Allt är nu 
samlat under ett tak. Storbandet övar i 
C-salen i källarvåningen, Musiksällska
pet, skolorkestern och andra grupper i 
B-salen. Båda är rymliga och har finfin 
akustik. Dessutom finns goda utrym
men för individuella lektioner och för 
förvaring av instrument och noter. Ex
pedition och pentry ingår också.

Musikskolans elever och lärare är att 
gratulera! Man kan förresten säga att 
cirkeln nu är sluten. Det har nämligen 
musicerats i det gamla godtemparhuset 
förr. Musikcirklar har flitigt övat där. 
Också musikskolan har på 40- och 50- 
talet haft en del av verksamheten för
lagd dit.

Samspel
Samspel är en av hörnstenarna i musik
skolans verksamhet. Ett viktigt mål

med den individuella undervisningen på 
olika instrument är just att ge eleverna 
tillräcklig färdighet för att kunna spela 
tillsammans med kamrater. Detta kan 
faktiskt ske ganska snart.

Se här så många samspelsgrupper vi 
har: Suzukigrupper (fioler), block
flöjtgrupper, två spelmanslag, en liten 
skolorkester på varje mellanstadiesko
la, två dragspelsgrupper, stora skolor

kestern, blåsarensemble (bleckblåsint- 
rument), popgrupp. Och är man riktigt 
flink, kan man få vara med i storban
det, musiksällskapet, eller Orsa spel
manslag.

Lärarna
4 heltidslärare, 1 halvtids och 10 timlä
rare håller musikskolan i gång. Här är 
en liten presentation över musikpeda-

Specialbutiken

HENNE
KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR 
BYXOR • JEANS • MYSPLAGG 

UNDERKLÄDER mm.
- Aktuella —

TYGER

SYBEHÖR
Kvalité 
vår specialité

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHOR

Järnvägsgatanw  • 794 00 ORSA • 0250/400 21
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Ö p p n a  M iljo n k o n to  

F /  LÄNS: ;':*A!f".BANKEN
/ *  DALARNA

ORSA • Tel 0250-436 00

Vid samma tillfälle delade Lions i Orsa 
til cl t stipendium till 1'iolspclarcn Mari- 
l.ouise Matsson. Stipendiet gäller delta
gande i cn lätkurs i Kall, Jämtland.

Vi gratulerar!

Instrumentfördelning 
läsåret 1986 —  87
Anmälningarna till musikskolan läsåret 
1986/87 redovisas i nedanstånende 
sammanställning och med fjolårets siff
ror inom parantes.
52 piano (54)
44 elorgel (44)
28 dragspel(25)
58 gitarr (59)
55 violin (48)

1 altviolin (1)
4 violoncell (5)
1 kontrabas (2)
5 blockflöjt (1)

27 tvär flöjt (19)
5 klarinett (4)
6 saxofon (6)

12 trumpet (12)
1 trombon (3)

12 trumma (5)
4 elbas (5)
Sammanlagda antalet elever i ämnes- 

kursen är alltså 315 elever. 1 den förbe
redande undervisningen på blockflöjt 
beräknas deltaga c;a 10 elever och i den 
förberedande undervisningen med 
kompanjonlärare c;a 75 elever och 
därmed är vi uppe i en summa på totalt 
400 elever i musikskolan.

VÄRDA DIN SYN
ALLTID

VÄLKOMMEN TILL

Kyrkogatan 10 • ORSA 
Tel 0250-400 90

fackmannen 
-innan något 

händer

1  wesströms ws
ORSA, tel 0250-409 25 vx

C g) CF C A R LS  s o n  AB
ORSA • Tel. 401 88,419 11 

utför

SMIDE
SVETSNING

REPARATIONER

FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

DalaKalk AB
Tel 502 00

RUNES KIOSK 
& GRILLBAR

Järnvägsgatan 27, Orsa 
Tel. 422 06

Vardagar
HUSMANSKOST

I3

gogema: Först de som jobbar pä heltid. 
l.eij Göras basar som musik ledare. 
Dessutom undervisar lian i sträkinslm- 
meiit oeh leder spelmanslag oelt orkes
ter. Pererik Moraeus svarar lor sträk 
(mest suzuki), Iräbläs och orkester. 
l.ars-.ike Lek setl lär ut dragspel, ävett i 
grupp, och klavcrinstrumcnt samt 
orkester och Putte Snitt gitarr, elbas 
trummor och samspel. Lennart Wester- 
gård har halv tjänst med bleckblås och 
gitarr.

Som timlärare tjänstgör Hans-Erik 
Luggar, tvärflöjt Kjell Enmalm, piano 
oeh ensemble, Pelle Kloekar, ukulele 
oeh popgrupp, Karin Ohlsén, piano oeh 
kompanjonlärarskap, Asa Persson- 
Norling, samma som Karin, Tomas 
Åberg, gitarr oeh fiol. Nya för i år som 
timlärare är Freddie Dahlman på kla- 
verinstrument och Marlene Simonsson 
som lär ut dragspel och leder en grupp 
med detta instrument. Det var inte län
ge sedan Marlene själv var elev i musik
skolan. Efter ett par år som skicklig 
elev i Framnäs siktar hon nu högre med 
studier i Stockholm.
Musikbelöningar
Vid musikuppvisningen i våras utdela
des enligt traditonen skoltidningens 
premier till elever i nian som visat sär
skilt stort intresse för musicerandet. 
Premierna består av grammofonskivor. 
Följande duktiga musikanter fick sina 
pris: Anna Johansson, som spelar 
tvärflöjt och piano, Stina Persson, pia
no, Erika Kandre, cello och Linda Ar
vidsson, fiol.
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Berget 6 på skolresa:
Främre raden: Anna Rosell, Annelie Wallinder, Gertrud Westin, Tommy Liljedal, 
Daniel Borg, Ulrika Johansson, Madeleine Herko.
Andra raden: Kristian Fahlén, Samuel Grip, Karin Caris, Emma Nises, Jenny 
Olsson, Veronica Backlund, Elisabeth Hogenlid, Karolin Stareil, Lena Meiin.
Bakre raden: Yvonne Pettersson, Anna Danielsson, Stefan Matsson, Mikael Kratz, 
Daniel Gåreberg, Stefan Wernersson, Jan Larsson, Daniel Lindblad, Anna Göth- 
lin, Pernilla Pailin, Lär. och foto Arne Svadling.

Du tillhör väl inte dem 
som köper traktor 

med bara halva dragkraften?
FENDT

är i vissa fall upp till

50%
starkare än andra traktorer!

I
D et bekräftas av 
OECD-tester.
Tala m ed Fendt- 
handlaren  
— han ger dig 
alla  fakta.

GREFS SMIDE AB
ORSA • Tel 430 65

NÄR VI FLYTTADE av Susanne Marcus, åk 6 
I somras flyttade vi till Lindänget. För
st när sommarlovet hade börjat bodde 
vi i Mässbacken. Sen den sista veckan i 
juni skulle vi bo i lägenheten i Orsa för 
att packa. På fredagen började vi. Vi 
känner en som heter Mats, som har en 
lastbil, och i den skulle vi ha möblerna. 
Det var jättejobbigt att gå ner med gre- 
jorna, för det var två jättelånga trappor 
som man måste springa upp och ner i. 
Jag och Milla och mamma skulle ta 
dom lättaste sakerna, t ex stolar, mat
tor, påsar, lådor och sånt. Svenne och 
Mats tog soffor, bord och sånt. Vi fick 
ställa sakerna i porten, så stoppade 
Mats och Svenne in det i lastbilen.

När vi kom till huset på Lindänget, 
så hade Mats redan kommit dit. Det var 
han som körde lastbilen.

Jag gick runt och kollade i rummen. 
Och så kollade jag trädgården. Det var 
jättevarmt inne, och fönstren var öpp
na så det var fullt av myggor inne. Jag 
lyckades slå ihjäl dom flesta, men hela 
tiden kom det fler. Jag började möblera 
och städa i mitt rum. Sen svarade jag på 
ett brev.

Den enda nackdelen med det här hu
set är att det är så mycket spindlar i mitt 
rum.

Susanne Marcus, 
åk 6

MITT SOMMAR MINNE 1986 av Camilla Herko, åk 3 
Jag har varit i Ungern på semester och 
det var jätteroligt. Det var första gån
gen jag var utomlands. Vi åkte igenom 
Sverige, Danmark, Tyskland och Öster
rike. Sen kom vi till Ungern. Först kom 
vi till Budapest. Då åkte vi till Eren och 
Lasse. Dan före vi åkte hem gick vi på 
tivoli och hade roligt. Det var ganska 
jobbigt med språket och sådant. Men 
det gick bra ändå.

Camilla Herko, 
åk 3

AEG • AEG * AEG • AEG

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER 
Installationer - Service

HelgeSons EL
Knapptägsv. 8 - 794 00 Orsa 

Tel 0250-416 11

AEG • AEG • AEG • AEG
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CYKELTUR TILL IVARSNÄS av Peter, Kristoffer, Stefan, åk 5 
Torsdagen den 28 aug. Skulle vi cykla 
till Ivarsnäs. Vi satt i klassrummet och 
väntade att det skulle sluta regna. Alla 
ville åka. Efter en timme bestämde vi 
oss för att åka.

När vi kom till Slättberg började det 
regna igen. Sedan hade vi regn ända till 
Ivarsnäs. Vi gjorde en paus i Åberga- 
förskola.

När vi kom fram bestämde vi var vi 
skulle sova. Sedan fick vi laga mat på 
vedspisen. Vi var uppdelade i matlag 
och hade mat med oss. Vi vilade oss se
dan.

Lite senare gick vi ut i skogen och 
samlade växter, när det slutat regna. 
Sedan gick vi in och tog reda på, vad 
växterna hette. Pierre och Kristofer 
kom i bil på eftermiddagen. De hade 
varit med sångkören på resa.

På kvällen gjorde vi i ordning grill
pinnar. Vi trodde att vi skulle kunna 
grilla ute, men det gick inte. Vi stekte

Teckning: Per Nilsson, 
å k  2

korvarna i stekpannan i stället. Några 
föräldrar besökte oss också och bjöd på 
glass.

En liten olycka hände oss. Stefan 
ramlade i vattnet. Som tur var hade han 
ombyteskläder med sig.

På morgonen samlades alla i köket 
för frukost. Sedan var det dags för 
städning inna vi började hemfärden.

Vägen hem kändes kortare för nu var 
det bättre väder. I åbergabackarna var 
vi uppe i 37 km/h.

Peter, Kristoffer, Stefan, 
åk 5

EN FREDSDIKT av Karin Isaksson, åk 4

Tänk om kriget i alla länder slutade i 
morgon, om ändå alla ville sluta fred! 
Om fredsduvan vann sina strider i kam
pen för fred! Om alla blev vän med va
randra, om allt ej slutade i gråt!

Karin Isaksson, 
åk 4

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

e f e-u
Tobaksaffär
Kyrkogatan 8, Orsa

Tel. 0250-419 19

Tips  —  Lotto  —  Penninglotter 

Presentartiklar — Konfektyrer 

Väskor och småläder 

Travprogram

Bengtssons 
Begravnings
byrå Eftr

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

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

Blommor — Binderi
Presenter— Begravningsbyrå

S 1 Ö M M O M
l » ( . K \ V M M . S l » i n
Tel 0250/41840  • Frehns Gfänd 9 • 7 9 4 0 0  ORSA
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plattan
Tel 0250-409 60 
S-794 00 ORSA

Auktoriserad återförsäijare för 
BMW och TOYOTA

Fullständig service

ö  I :j A ;{cj It] :] \ ©
BERGVAGEN • ORSA 

TEL 0250-42015

Kåhléns Elektriska AB
Trunnavägen 4 • Tel 410 37, 401 92 

Utför alla slags

Installationsarbeten, Elvärme 
Grävningsarbeten (Traktorgrävare)

• TIPS
• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER

NYA KLOCKARS
Tel 0250-419 06

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