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Fäbodliv sommaren 1982 av P. J.
Vi brukar då och då göra en liten 

inventering över fäbodar som brukas för 
sitt ändamål i våra skogar. Förra gången 
gällde det år 1979. I år finns det unge
fär 350 mjölkkor i Orsa. Ganska många 
av dem har varit i fäbodarna denna 
sommar, vilket visar att dessa fortfaran
de har sin betydelse.

Det största antalet djur har som van
ligt tillbringat sommaren i Grunuberg. 
Där har för trettionde året i följd be
drivits ett moderniserat arbete med dju
ren betande i fållor (undantagandes Öst
ra  Grunuberg) och rped maskinell mjölk
ning och mjölkhämtning till mejeriet.

I Östra Grunuberg har Karl-Gustav 
Hedling skött sin besättning med fjäll
kor. Han har låtit djuren beta fritt i 
skogen, och det har gått bra.

Västra och Södra Grunuberg har va
rit tillhåll för kor från hushåll i Oljons- 
byn, Viborg, Torrvål, Åberga, Kallmora 
och några andra byar, och de har om
huldats av Kristina Sundin och ett par 
ungdomar från Halland.

I Höghed har Karin Jansson från 
Hansjö kunnat fira jubileum. Det var 
nämligen femtionde sommaren hon ”gä- 
tat” sina kor på vallen. Hon berättar 
a tt det blivit allt besvärligare med åren, 
eftersom trafiken är så stark på stora 
landsvägen som skär tvärs igenom Hög- 
hed. Karin har varit tvungen att följa 
sina kor i vall som i gamla tider, och 
hon har måst hålla till på vägens ner- 
sida. Hon har också på gammalt vis ta
git reda på mjölken genom att göra smör, 
ost och messmör.

I Lindorna har Verna Smids fortsatt 
traditionen med sin kursverksamhet i 
samverkan med Hushållningssällskapet. 
Ungdomar från olika håll av landet har 
blivit invigda i de olika göromålen på 
en fäbod. Familjen Smids har haft alla 
sina djur på vallen, kor, kalvar, grisar, 
getter och häst.

Skräddar djurberga, Hembygdsförenin
gens reservat som lockat så många be
sökare varje sommar, höll på att bli 
ntan kor i år. Skräddar Stina Persson,

som vallat där i snart 50 år och Britt 
Eriksson från Kallholn måste avstå från 
fäbodlivet denna sommar. Det var ju 
lite pinsamt, eftersom man i turistrekla
men utlovat Djurberga som en levande 
fäbod. Det blev Karl-Gustav Hedling 
som fick ”blåsa liv” i vallen genom att 
släppa dit några djur som inte behövde 
mjölkas. Till nästa år hoppas man att 
allt ska ordna sig igen. Annars har det 
ju varit mänskligt liv däruppe. Gullan 
Sundberg, som haft hand om ruljansen 
med servering och underhållning, rap
porterar att fäboden haft besök av upp
skattningsvis 7 000 besökare från när 
och fjärran.

IHallberg har det också varit liv och 
rörelse. Ett 40-tal får och lamm tillhö
riga Chris Wurst har strövat fritt om
kring på vallen liksom de kor Ulla Gran
ström haft hand om. Många besökare 
på vallen har kunnat njuta av Ullas 
goda fäbodmat med på platsen produ
cerat. smör och messmör.

Skattungbyn bidrar i den här fäbod
listan med en fäbod, Kväksel. Där har 
Märta Bergfeldt från Skattungbyn haft 
sina djur. Ett tiotal får har också betat 
där.

Med ett tack till alla meddelare pre
senterar vi här fäbodlistan för 1982:

V. Grunuberg 23 kor 6 ungdjur
S. Grunuberg 28 kor 1 ungdjur
Ö. Grunuberg 20 kor 30 ungdjur
Höghed 5 kor 3 ungdjur
Lindorna 6 kor 5 ungdjur
Djurberga 2 kor 2 ungdjur
Hallberg 2 kor 3 ungdjur
Kväksel 4 kor 6 ungdjur

Summa i 8 fäb. 90 kor 56 ungdjur

Det sammanlagda antalet djur 1982 
var alltså 146, smådjuren undantagna.

Här är en sammanställning över någ
ra års inventeringar:

1958: 345 djur i 19 fäbodar
1965: 183 djur i 9 fäbodar
1978: 105 djur i 8 fäbodar
1979: 120 djur i 6 fäbodar
1982: 146 djur i 8 fäbodar

P. J.

VVS -p ro d u k te r

och en e rg ib es p a rin g a r

Kontakta oss!

Nilsons Rör AB • Orsa
Kontor och lager, Bergvägen 365 

Tel. 400 35, 42317

FRILUFTSDAGEN 9.9.82 av Per Sjödahl, åk 7

Torsdagen den 9 september 1982 hade 
vi friluftsdag. Först så skulle vi egent
ligen åka Orsasjön runt, men så blev 
det ju inte. Vi skulle cykla upp till 
Fryksås. På tisdagen den 7 september 
fick vi en karta, där vi såg, hur vi skulle 
cykla. Oj, vad långt det såg ut och man 
blev lite skakis när man såg höjdring- 
arna på kartan.

Men cykelresan gick bra, bättre än 
man hade trott. Efter ett tag for vi in 
på en grusväg, det var där Bitte fick 
punktering. Det jag var mest rädd för 
var om t. ex. kedjan skulle hoppa eller 
om man skulle få punktering. När vi gått 
med cyklarna upp för de värsta backar
na så skulle vi gå till fots en bit på en 
stig. Det var en bit av Siljansleden. 
När vi kom fram till en raststuga skulle 
vi äta matsäck. Vi satte oss vid en liten 
fors på en bro. Där växte det också blå
bär.

Efter ett tag så skulle vi gå tillbaka 
till vägen och cykla till Rädklitten och 
se på utsikten. Man såg Mora och Siljan 
och flera små byar. Vi fick smaka på en 
sorts svamp också (om vi ville).

Sen var det dags att åka hem, det 
skulle bli mycket nerför. Oj, vad fort 
det gick! På vägen fick vi vänta ett tag 
för man skulle sätta på Bittes cykelhjul 
som nu var lagat. (Cykeln låg j en 
buske).

Vad glad man var när man började 
närma sig Orsa. Benen värkte ju lite, 
och man tänkte att nu så ska jag då 
inte cykla den här vägen igen. Men idag 
så skulle man nog kunna cykla dit igen 
(tror jag).

Per Sjödahl, 
åk 7

OM ARBETE av Kristian Fahlén, åk 2

Här har vi sått med traktor. Den 
har slirat mycket. Det var jobbigt.

Den har gått mycket. Äntligen får vi 
gå in och vila.

Kristian Fahlén, 
åk 2

R Y M D B E R Ä T T E L S E  av Pär Jonsson ,Åk 5

Uno bor på en av planeten Sunevs 5 
månar, vilken vet man inte. Uno, Ono 
och Ano skulle göra en upptäckts-resa i 
rymden, till vårt sol-system. Klockan 
3.30 på en onsdag startade expeditionen 
år 4082. Klockan 5.00 var de framme på 
Venus i vårt solsystem och gick ner i en 
krater. Rätt som det var blev de upp
täckta av en annan farkost som sköt på 
dem, men missade och sen flydde Uno 
och C.'O hem till planeten Sunev.

Pär Jonsson Åk 5
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Till minne av några gamla hus av Maria, Jessica, Camilla, Sofia
När det blivit klart att några gamla 

hus utefter Järnvägsgatan skulle rivas, 
tyckte eleverna i 4 A och deras svensk
lärare Svante att man borde göra något 
för att minnas dem. En dag i mars de
lades klassen in i grupper, som jobbade 
på egen hand. Några knäppte kort på 
de gamla trotjänarna, andra ritade av 
dem. Några elever intervjuade folk som 
hade sina affärer där och andra skrev 
uppsatser. Resultatet samlades i en pärm 
som ska bevaras i skolan.

Nu är ju alla dessa hus jämnade ined 
marken, och de här glimtarna ur fyror
nas grupparbete får bli en minnesruna.

*

Vet du att Orsa ska rivas? Fast inte 
hela Orsa. Bara fotoaffären och Frelins 
ska rivas. Till och med Bengtssons 
Blommor. Det tycker jag är synd för på 
Frelins kunde man köpa mjukglass ock 
på Bengtssons Blommor brukar folk köpa 
blommor. Ulrika

*

Den 22/3 var vi och intervjuade. Vi 
frågade vad dom tyckte om att dom 
ska riva Järnvägsgatan. Alla tyckte det 
vart dyrt att ha en affär där, så dom 
försöker få en affär på ett annat ställe. 
Dom tyckte också att husen var gamla 
och misskötta, men det var synd att dom 
skulle rivas. Vi frågade också mycket 
annat t. ex. om dom snattade. Hoff- 
manns i fotoaffären sa att det har hänt 
både vuxna och barn.

Maria, Jessica, Camilla

Det här är en av maskinerna som river 
på bakgården till Frelins

H f

J u l» ;

Frelins, Frelins . . . det omhesjungna fiket. Det här är Helena, Mirja, Malin, Ewa, Peter och 
Anders utanför Frelins. Det •var vi som fotograferade.

Här köpte man blommor . . . Tecknat av Erik

Vi var och intervjuade på Bengtssons 
Blommor. Vi frågade vad hon hette.

-— Dagmar Bengtsson.

Vi frågade om hon tyckte att det skulle 
bli tomt när dom skulle riva byggnaden.

— Ja, det tycker jag.
— Ska butiken finnas kvar när det nya 
huset byggts?
— Nej, det blir för dyra Lyror.

— Var gör ni av blommorna?

— Vi får ettdera sälja ut. Annars flyt
tar vi blommorna till en annan lokal.

Sofia

★ Gynna
★  S k o lt id n in g e n s  

i r  a n n o n s ö re r !
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Invigning av 
”Kylan” av Göran Jalking

Kyrkbyn åk  6.

Knästående: Tommy Thuresson, Tomas Pettersson, Torbjörn Laggar, Linda Ar
vidsson, Karin Sigås, Dorit Dietze, Ulrika Fjelstad, Lena Spjuth, Torbjörn 
Gegerfelt.

Stående: Bengt Persson, Tony Söderberg, Peter Sjöberg, Magnus Söderlind, 
Madelene Blom, Roger Matsson, Anneli Hansson, Per Hemgren, Mats Olsson, 
Gunilla Davidsson, Mattias Knutsson, Susanne Lindkvist.

Frånvarande: Roger Näs. Lärare: Hans-Erik Laggar. Foto: Allan Berglund.

BRANDSTATIONEN av Åse Johansson, åk 2

En dag så var vi på brandstationen 
och tittade på brandbilar. Vi såg hur 
det gick till när de tvättade slangar. 
Det var 3 brandbilar och en tankbil. 
Det gick 10 kubik vatten i tanken. De 
hade en båt också. Vi fick gå in i brand
bilen och såg hur det var där inne. Sen 
gick vi ut och fröken förhörde oss på 
gånger-tabellen och sen åkte vi till sko
lan igen.

Åse Johansson, 
åk 2

DRÖMMEN av Malena Fjelstad, åk 2

En dag gick jag ut i skogen och ploc
kade svamp. Då fick jag se en fågel. 
”Kom med mej”, sjöng den. Jag kom 
till ett hus. Jag var törstig. Jag knacka
de på dörren. Då kom en dvärg och 
öppnade. ”Kan jag få lite vatten?” 
frågade jag. ”Javisst”, sa dvärgen, kom 
bara in så får du saft och kakor. Jag 
gick in och fick saft och kakor. Då 
hade jag drömt.

Malena Fjelstad, 
åk 2

Nu har ungdomarna i Orsa fått sin 
egen ungdomsgård.

Måndagen den 6 september invigdes 
den med dunder och brak. Inte mindre 
än två poporkestrar spelade vid invig
ningen,varav den ena var vid det här 
laget riksbekanta Hellzephyrs. Den andra 
med något ungdomligare sammansätt
ning var Nederbirds. Den rönte också 
stor uppskattning.

Men dessförinnan hade det hänt en 
del. Intresserade ungdomar och äldre 
(och det var ganska många, drygt 300 
personer) hade passat på tillfället att 
se sig om i lokalerna, druckit kaffe, eller 
spelat något spel de två timmar det var 
”öppet hus”. Gårdsföreståndaren Evert 
Olsson hade hälsat alla välkomna till in
vigningen. Fritidsnämndens ordförande 
Göran Jalking hade hållit ett invignings
tal och önskat orsaungdomarna lycka 
till med sin nya ungdomsgård.

Det förrättades dop också. En enig 
jury hade bland flera namnförslag fast
nat för ”Kulan” som namn på ungdoms
gården. Det namnet hade föreslagits av 
Sofia Roos i klass 5 i Kyrkbyskolan. Som 
belöning därför döptes Sofia i en skvätt 
”kommunalt” vatten.

Att Orsa Lar svaga politiker fick man 
veta under kvällen. Ungdomarna vann 
nämligen en dragkamp över politikerna 
med 2— 1.

Och så spelade alltså Hellzephyrs och 
Nederbirds poporkestrar inför en an
däktigt lyssnande åhörarskara, både yng
re och äldre. Och det var mycket trångt 
i lokalen.

Alla, inte minst Evert och hans med
hjälpare Marina, var eniga om, att man 
fått både trivsamma och ändamålseniga 
lokaler, som kan användas till mycket. 
Man kan spela olika spel t. ex. biljard 
och pingis. Man kör film litet då och 
då. Och lyssnar till musik. Det finns 
naturligtvis en stereoanläggning på ung
domsgården. Dessutom ett ”café” med 
kök, där förtäring kan erhållas till hyf
sat pris.

Upprustningen av f. d. Brasabs lokaler 
till en fungerande ungdomsgård har letts 
av gårdsföreståndaren Evert och kostat 
drygt 100.000 kr. Längre fram kommer 
förmodligen en mekarverkstad att in
redas i ett outnyttjat utrymme vid sidan 
om ungdomsgården.

Kulan kommer tills vidare att hållas 
öppen måndagar och torsdagar för hög
stadieeleverna samt onsdagar för mel- 
lanstadieeleverna. En fredag i månaden 
ungefär ordnas discodans.

Göran Jalking

Höstnyheterna 
har kommit!
Vi kan nu erbjuda mycket av höstens 

nyheter i bl. a. kappor i tweed och poplin med pälsfoder.

Täckkappor, fle ra  modeller o. färger fr. 398: -

Välkom men ti l l  affären fö r  ” HENNE" och tit ta  på höstens m ode!

%Auq. Åate
T E L .4 0 0  21 Q  R S A
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Orsa Manskör samlade till den första sångarresan 1933 till Hälsingland. Sittande: Helge Jernberg, Erik Lundblad,
två sångare ,}lånade>} från Mora, Erik Löfgren, dirigent, ? Hahn, Hilding Broberg, Clas Carlsson. Stående: Robert 
Tollander, Henry Brandt, Gunnar, Sven, Gustav Frelin, ? Granlund, Sigge Lindblom, Paul Rudfeldt, Alf Granlund, 
? Holmin, Gunnar Hansback, Eric Beckman, Anton Mångs, Calle Wohlmer, Alfred Stenberg, Gustaf Helgesson, Evert 
Jonsson.

Orsa Manskör av P. J.
Verksamheten i Orsa Manskör har 

under många år legat nere. Det Lar va
rit brist på både sångare och körledare.

Någon gång på vårkanten samlades 
de kvarvarande i styrelsen, Nils och Gus
taf Helgesson samt Sigfrid Lindblom, 
för att bestämma vad man skulle göra 
med de pengar, som bortgångne kassö
ren Hjalmar Hedman förvaltat och som 
fanns i körens bankbok. Sammanträdet 
resulterade i två beslut: Orsa Manskör 
förklarades formellt upplöst, och med
len, drygt 2 000 kr, skulle skänkas till 
musikskolans instrumentfond. Motive
ringen till det senare beslutet var, att 
styrelsen på detta sätt ville hedra Hjal
mar Hedmans minne. Musikskolan var 
ju en hjärteangelägenhet för honom.

Med ett varmt tack för gåvan vill vi 
nämna något om den nu upplösta kö
rens verksamhet genom åren. Vi frågade 
en som varit med från starten, tenoren 
Gustaf Helgesson i Lindänget, vad han 
kunde minnas från den aktiva tiden. 
Det här är vad han berättade:

Orsa Manskör bildades 1930. Då le- 
darfrågan inte var klar från början till
kallades hjälp från Mora, och en man 
vid namn Lindberg svarade för de förs
ta övningarna. Snart fick man emeller
tid en körledare från orten, och han

kom att dirigera sångarbröderna i ett 
tiotal år. Det var kamrer Erik Löfgren, 
skicklig pianist dessutom. Under 1940- 
talet var det Hjalmar Hedman som sva
rade för ledarskapet, också han i ett 
drygt årtionde. Den tiden får väl sägas 
vara körens glanstid. Det fanns gott om 
sångare, inte minst beroende på att järn
vägen då också hade sin glanstid. Sta- 
tionskarlar, lokförare och tjänstemän vid 
SJ var tydligen ett sjungande folk, ef
tersom så många av dem bidrog till nu
merären. Som mest bestod kören av ett 
40-tal sångare.

Helgesson vill i det här sammanhanget 
nämna en man, som betytt mycket för 
kören, amatörmusikern och tenoren Alf
red Stenberg. Han var vice dirigent, och 
han fick som sådan ofta rycka in och di
rigera.

Den siste dirigenten för Orsa Mans
kör blev musikdirektör Sven Liendeborg, 
som kom till Orsa år 1954. Mycket med
verkade till att kören så småningom upp
hörde att fungera. De första entusiaster
na åldrades ocL måste sluta sjungandet. 
Många av de sjungande järnvägsanställ- 
da förflyttades till andra orter, och när 
Liendeborg flyttade stod man så utan 
ledare.

Under den aktiva tiden bidrog Orsa

Manskör på många sätt till orsabornas 
förnöjelse. Man höll egna konserter, var 
självklara inslag i de traditionella jul
konserterna och när våren hälsades från 
tingshustrappan. Sångarresor ingick för
stås också i verksamheten, och Helgesson 
erinrar sig färder till Gagnef, Mockfjärd, 
Hälsingland och Norge.

Den gamla manskören i Orsa har allt
så sjungit färdigt. De flesta av dem som 
var med från början har gått bort, och 
vi har anledning att minnas dem med 
tacksamhet.

Musiklivet i Orsa får väl sägas vara 
rikt och mångsidigt. Vi har orkestrar 
och spelmanslag, kyrkokörer, barn- och 
ungdomskörer. Men nog är det ett tom
rum efter manskören. Låt oss hoppas, 
att det tomrummet ska fyllas ut med en 
ny och vital manskör. P. J.

Orsa-Mora Antik
— Hans Rabenius — 

Strandgatan 3, Mora. 154 60, 511 00 

Öppet vard. 13.oo — 17.oo

Köper och säljer 
Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages
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BENGTSSONS
BEGRAVNINGS
BYRÅ

Ombesörjer
allt inom branschen

Gravvårdar

Tel. 443 66

★  E l-insta lla tioner

★  E l-reparationer

★  El. hushålls

apparater

Helgesons El
Tel. 416 11

Språngs...
när det gäller färg, 

vägg och golv.

ISPRÅMiS FÄ1U» X,\
Orsa, tel. 403 40

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 .

M O R A , Fridhemsgatan 3 

Tel. 0250 /136  62

Ett skolhus som tjänat ut. Kallmora småskola togs i bruk troligen 1905. Den 
första lärarinnan var Elin Sundström och den sista Siv Larsson.

Lärarbostäder blir skollokaler
De flesta av de gamla lärarbostäderna 

som funnits i anslutning till skolorna 
Lar nu övergått till att bli välbehövliga 
lokaler i skolarbetet. Detta har natur
ligtvis varit välbehövligt, eftersom den 
nya skolan är så lokalkrävande. Lgr 80, 
den nya läroplanen med nya ämnen och 
ny metodik, förutsätter mera utrymmen.
Som synes av nedanstående kommer lä
rarbostäderna här väl till pass.

I Stackmora har sedan många år fa
miljen Rudfeldts gamla residens använts 
för textilslöjd, matsal, kök och lärarrum.
Nu har också småskollärarbostaden i den 
andra byggnaden tagits i anspråk till 
bibliotek, musik- och grupprum samt 
ett hemkunskapsrum.

När detta skrives håller man som bäst

på att flytta in i den ena lärarbostaden 
i Kallmora folkskola. Där blir det mat
sal, grupprum och lärarrum.

Skolan i Skattungbyn fick ett bra till
skott av utrymmen, då Eric Ullström 
flyttade till sin nya villa, Eric rappor
terar:

Lägenheten i Skattungbyns skola, som 
är sammanbyggd med folkskolans klass
rum och som i mer än 80 år varit lärar
bostad, disponeras fr. o. m. i höst av 
skolan. Lägenhetens olika rum har gett 
utrymme för ett mindre klassrum, bib
liotek, grupprum, vilrum, utrymme för 
bordtennis och ett kök för det nya äm
net hemkunskap. Dessutom har behovet 
av materielrum äntligen blivit tillgodo
sett. Red.

HÖSTEN: dikt av Anna Göras, åk 3

När hösten kommer är det kallt. 
Djuren ska söka sitt idé.
Högen, som jag krattade i går, 
har igelkotten sökt sitt ide i.

Fåren får tjock päls.
Man fryser i alla tår.
Det är kallt.
Alla löv har blivit gula och röda.

Vinden susar i träden.
Det brusar i älven.
Det knäpper i väggar och golv. 
Klockan slår tolv.
Nu är det riktig höst.

Anna Göras, 
åk 3

OM SKOG av Daniel Borg, åk 2
En skogstraktor körde till hygget för 

att hämta stockar. Där höll några skogs
arbetare på med att såga ner träd. Snart 
är skogstraktorn lastad, och när den är 
full med stockar, ska den till en värme
fabrik. Först ska stockarna flisas, sen 
ska de eldas. Sedan går värmen till hu
sen, så det blir varmt åt människorna.

Daniel Borg, 
åk 2

GRISEN av Katarina Camilla Peterson, åk 5
Det var en gång en gris som gick fram 

till en vägg-kontakt och sa — Gamle 
vän varför mura dom in dej i väggen?

Katarina Camilla Peterson, 
åk 5
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Det var på den tiden... När 

korna gick över gränsen av Pelle Jakobsson

Min granne Jemt Gustav hälsade på 
en dag och undrade, om jag ville hjälpa 
honom tyda en gammal, gulnad hand
ling, som han hittat i sina gömmor. Det 
visade sig inte vara så lätt, eftersom 
handlingen var skriven med den gamla 
stilen, som var så vanlig under 17- och 
1800-talen. Stilen var dessutom ”driven”, 
som den brukar vara ibland, då skriva
ren har bråttom.

Efter timmar av gemensamma an
strängningar lyckades vi i alla fall tyda 
det skrivna, och vi fann, att handlingen 
var ett intressant dokument från den tid, 
då befolkningen i våra byar var så be
roende av vad jord och kreatur hade att 
ge. Det var från en tid, då brist på bete 
t. ex. kunde betyda nöd och svält.

Handlingen var ett utdrag ur Dombo
ken och gällde ett häradsting ”uti Sock
enstugan vid Orsa Kyrka den 24 Mars 
år 1828.”

Det som tvisten handlade om, var 
med nutida mått mätt en fråga om obe
tydligheter. Så inte för bönderna i Å- 
berga och alla de anklagade som mötte 
upp och trängdes i den lilla sockenstu
gan denna vårdag för mer än 150 år 
sedan.

Vad gällde då saken? Jo, byamännen 
i Åberga by hade till tinget stämt de 
bönder, som tillhörde Enåbergs fäbod
lag ”med påståendet att de måtte åläg
gas ersätta den skada som deras krea
tur ifrån Enåbergs fäbodar förliden som
mar orsakat i deras lötesmark i det sva
randena öfverskridit Skillnaden mellan 
lötesmarkerna som uti 1719 års Dom 
finns utstakad, och hwilken skada enligt 
Synebevis den 7 sistlidne Augusti blifvit 
wärderad till Ett-hundra elfwa Riks
daler, Tjugofyra Skillingar Banco . . .” 
Kort sagt: Korna från Enåberg hade gått 
över rågången mot Åberga och där vål
lat skada genom att beta, och bönderna 
i Åberga ville ha skadeersättning.

Svarandena hade bestridit anklagelser
na. De tyckte det var fel att synen, som 
åbergaborna låtit företa, hade hållits i 
deras frånvaro. De hade dessutom ”saknat 
all kännedom om det åberopade hwites- 
förbudet, hwilket de så långt de kunnat 
minnas tillbaka, alldrig blifvit kungjort 
och de derföre anse wara utan all kraft 
och Lvärkan.”

Nu var det alltså ting om saken, och 
det verkställdes upprop. De flesta från 
Åberga var tydligen representerade ge
nom fullmakter, medan samtliga utom

två från svarandesidan infann sig per
sonligen.

Med stor plikttrohet har protokoll
skrivaren skrivit upp namnen på alla in
blandade. Han tycks haft svårigheter 
att uppfatta de så viktiga gårdsnamnen 
rätt. De är ibland svårtydda. Det är 
en lång lista, men vi tar med den här. 
Kanske någon av våra läsare känner 
igen en anfader.

Kärandesidan upptar följande namn: 
Bränd Jon Larsson, Finn Maser Hans 
Andersson, Bränd Carl Carlsson, Björk 
Anders Ersson, Skräpp Lars Ersson, Difs 
Erik Olsson, Mårten Jon Ersson, Tallis 
(?) Nils Jonsson, Elings Erik Jonsson, 
Elings Per Jonsson, Dahl Hans Nilsson, 
Bäcker Hans Ersson, Håll Erik Ersson, 
Pätts Jöns Jönsson, Tallpers Anna Jons- 
dotter, Bängs (Bengts) Olof Olsson, 
Bränd Jon Anderson, Mon (?) Jöns 
Persson, Björk Erik Ersson Viborg, Ma
lin Anders Jonsson, Matts Jon Jonsson, 
Difs Jönsa Per Andersson, Bogg Per 
Jonsson, Agdur Nils Andersson, Mårten 
Lars Ersson, Skräpp Jons Erik Ersson 
och Bränd Nils Nilsson.

Svarandesidan bestod av kyrkvärden 
Macklins Anders Matsson, Ullas Per 
Persson i Kyrkobyn, Gubb Per Hansson, 
Gubb Erik Ersson i Stackmora, Skarp 
Per Persson, Gisslar Jon Hansson, änkan 
Grigg Carin Olsdotter, Grigg Lars Lars
son, Svennar Anders Andersson, Snubb 
Per Nilsson, änkan Ors Kerstin Olsdot
ter, Margit Anders Jonsson, Gilius An
ders Jonsson, Jämt Per Persson, Finn 
Erik Ersson, soldaten Anders Jonsson 
Lilja och Skarp Per Andersson på 
Slättberg.

Åbergaborna hade i augusti 1827 allt
så låtit två betrodda män, Anders Sahl- 
ström och Elings Erik Ersson gå syn 
över området som varit föremål för Enå- 
bergs-kornas övertramp. Det gällde dels 
att fastställa den gamla gränsen från 
1719, dels att konstatera hur mycket som 
avbetats. ”Synebeviset”, som rätten fick 
titta på, var en ingående och omständig 
beskrivning över trakten som synemän- 
nen undersökt. De konstaterade ”att be
tet war aldeles wäl och lika afbetat på 
bägge sidor (om gränsen) utan någon 
åtskilnad, så långt wi då se kunde . . . 
och befanns att Boskapen farit öfveralt 
men betydligast betat der gräset war af 
bättre slag eller som bäst, och kunna 
wi säga att Åberga Bys lötesmark är 

Forts, å sid. 11.

NU inkom m et:
NOKIA

GUMMISTÖVLAR

Finnpers Skoaffär
Järnvägsgatan 

Tel. 402 32

SPARKOP
Västeråkern, Kyrkogatan 23

Välsorterat

Lättparkerat

Öppet:

Månd. — Fred. 9 — 18, Lord. 9 — 13

Runes Kiosk 
& Grillbar

Järnvägsgatan 27, Orsa 

Tel. 422 06

Vardagar
husmanskost

Toyota
Alfa-Romeo

BMW
Jeep

A lltid  bra, begagnade 
bilar i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 420 15
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Välsorterad
närhetsbutik

Stackmora Handel
Tel. 403 22

Dalaskeden
med Ängsklockan och Dalahästen 

i kon tro lle ra t silver.

Silversmycken
med stenar från D igerberget och 

Orsa Finnmark.

Guldsmeden
THORBYS AB, ORSA Tel. 431 50

LÖKAR
NU är det dags att plantera 
blomsterlökar för en blom
mande vår. Vi har bra sorti
ment! Även lökar mot sork.

interflora

Levenius Blommor
Tel. 400 92, Orsa

Lee och 
Silverdollar

i denim och manchester. 

Många olika modeller.

E kipera  m ed k v a lité

t/h iq . Åatessöns
* / t EL,40021 O R S A

M usiksko lenytt
MUSIKBELÖNINGAR

Vid vårens musikuppvisning i försam
lingshemmet utdelades Orsa Skoltid
nings premium till tre elever i åk 9.

Dragspelet, som förr i tiden var helt 
satt på undantag i musikskolan, har un
der senare år gjort sitt intåg med kläm, 
och för första gången utdelades nu ett 
premium till en dragspelsmästare, Mikael 
Eriksson. De två övriga var trummisen 
Anders Enmalm och saxofonisten Göran 
Sundin. Vi önskar dem lycka till med 
musiken!

NYA MUSIKLÄRARE

Till timlärare i piano Lar förordnats 
Åsa Pers son-N ordlin g. Vår nye organist 
efter Bengt Isaksson heter Mats Lissda- 
niels, och han övertar sin företrädares 
timmar i musikskolan.

KOMPANJONLÄRARSKAP I MUSIK

Blockflöjtskurserna, som förut började 
i åk 3, har nu på försök i de flesta sko
lorna ersatts med kompanjonlärarskap. 
Det innebär att lärarna från musikskolan 
”går in” i de ordinarie musiklektionerna 
i åk 2 och 3, där de samarbetar med 
klasslärarna.

Anmälningarna till musikskolan läs
året 1982/83 redovisas i nedanstående 
sammanställning och med fjolårets siff
ror inom parentes.

49 piano (58)
32 elorgel (36)
26 dragspel (26)
84 gitarr (78)
39 violin (36)

2 violoncell ( 2)
— nyckelharpa ( 1)

4 blockflöjt ( 4)
13 tvärflöjt (13)
7 klarinett ( 6)
3 saxofon ( 2)
7 trumpet ( 5)
2 trombon ( 2)
9 trumma (10)

Sammanlagda antalet elever i ämnes- 
kursen är alltså 278 elever.

I den förberedande undervisningen 
på blockflöjt beräknas deltaga c:a 35 
elever och i den förberedande undervis
ningen med kompanjonlärare c:a 125 
elever och därmed är vi uppe i en sum
ma på totalt 438 elever i musikskolan.

Leif Göras

IDRE FJÄLL

Det är svårt att beskriva med ord hur 
fint det var där uppe med fjällen i fjär
ran och den stundtals skinande solen 
som lyste upp allt omkring oss. Det var 
en fin utsikt, till och med så kunde man 
se Norges spetsiga bergstoppar borta i 
horisonten. Idres matsal var som ett ly
sande fenomen med sina lysande ljus 
som lyste ned på sina gäster medan de 
dansade nere på golvet som svanar på 
en silversjö. Denna idylliska resa kom
mer jag i all framtid att minnas.

Tomas Rosenquist, 
åk 8

Orsas

/  fSW' billigaste bensin?
Alllid ett fint köp att köra till Fina

Vi har tipset,
F r ic k  & B e rg m a n
Tel. 406 96

lotto Närbutik som är öppen när andra

och som alltid populära
har s tä n g t. . .

leksaker Fullständig bil- 

verkstad • A llt

Klockars
\f Cl kl A T/ inom däckservice 
\ \ r i l lH / /  Tvättmaskin som 

tvättar, vaxar

Tel 403 20 och to rka r bilen
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VÅR LÄGERSKOLA PÅ IDRE FJÄLL av Elinn Hahne, åk 8

Onsdagen den 25 augusti startade 
från Orsa en buss, som skulle företa den 
ca 20 mil långa resan till Idre. I bussen 
fanns vi, d v s  klass 8 C, Orsaskolan.

Vi anlände vid 10-tiden, och efter att 
La fått nycklarna av Per Fjelstad, vår 
klassföreståndare och hittat våra respek
tive stugor, började vi packa upp och 
installera oss.

Kvart i tre skulle vi träffas en bit upp 
i en av slalombackarna och ha en första 
hjälpen-lektion. Precis samtidigt med oss 
var Bengt Bedrup och några andra TV- 
gubbar där, på Idre Fjäll, och nu föll 
det sig inte bättre, än att de när de fått 
nys om vår klass bestämde sig för att 
filma under lektionen. Vi blir alltså med 
i några förlängda ”Träna med TV” - 
program i höst!

När den lektionen nått sitt slut, hade 
vi fritt tills klockan var 6, då vi skulle 
äta middag på hotellet. Vi i vår stuga 
utnyttjade tiden till bad i innepoolen. 
Underbart!

Efter middagen gick vi hem och njöt 
av vår mysiga stuga.

Nästa morgon skulle vi ha en biolo
gilektion halv nio. Varje stuga hade fått 
utprickat på en karta en plats i omgiv
ningen dit man skulle gå, t.ex. ett skogs
område, en fjällsluttning, blötmark eller 
dyl. Vi i vår stuga hade fått en myr 
på vår lott. Av Per hade vi också fått 
lite grejor att ha med oss. Det var in
sektsböcker, en termometer, PH-mätare, 
pincetter och en plansch att klistra upp 
växter på. Så hade vi en insektshåv 
och ett par burkar att samla vår fångst 
i. Med allt detta och lite till nerknölat 
I en ryggsäck gav vi oss då iväg. Vi hade 
en del svårigheter att hitta rätt till en 
början, men slutligen kom vi fram och 
hälsades av mygg i miljoner. Först ste
gade vi upp ett område på 10 m2. Inom 
det området började vi sedan samla 
växter och djur, mäta temperatur och 
PH m m. Det var kul, så när som på 
den envisa myggen, men efter 1 t/a tim
me var vi klara och anträdde vand
ringen hemåt. Plötsligt sjönk hon som 
gick först ner med benet i ett gyttjehål, 
och när jag så hjältemodigt skulle kom
ma till hennes undsättning hamnade na
turligtvis jag också i kleten. Till den 

Forts, å sid. 17.

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Hans Peterson
P e u g e o t  samt beg. bilar i 
i skilda modeller och pris 
lägen.

Älvgatan 62

M O R A , tel. 100 00

BIBIs
LAMPSHOP

Gågatan, MORA
Tel. 136 06

Allt i lampskärmsmaterial

Bar, Café och 
Pizzeria

Mat, Fika, Bröd o. Pizza 
till rimliga priser.

Orsa, tel. 400 27

Hur har Du 

det med synen?

Kontrollera regelbundet!

6 ‘i å a  O  p l i k
Olle Gustafsson

Kyrkogatan 10, Orsa - te l 400 90 

Av socialstyrelsen leg. optiker

Orsa Ram & 
Glasmästeri
Järnvägsgatan 23, Orsa 

Tel. 425 74 ankn. bost.

Allt inom 
glas och ram

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Sticka en Orsa-mössa i vinter! 
Garn och mönster finns hos oss.

Järnvägsgatan 15, tel. 413 32

LÄNS BANKEN
DALARNA
—  HEMMABANKEN

■ D alarna -  För D alarna!

ORSA tel 402 66. Exp-tider månd-fred 9.30— 15.00, torsd även 15.00— 17.30

Kåhléns Elektriska ÅB
Trunnavägen 4 ■ Tel. 410 37, 401 92 

U tfö r alla slags

Installationsarbeten, Elvärme 
Grävningsarbeten (Traktorgrävare)
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De’ finns i Orsa...
2  kundvänliga och välsorterade klädbutiker till Er tjänst!

H&ujUnxLs
HERR 400 05 BARN 402 19

Aktuella tips just nu!
HERRAVDELNINGEN: M örka flanellkostym er m ed väst, både 

enfärgade och randiga. OBS! E N D A ST  898: — .

BARNAVDELNINGEN: Flanellfodrade barnjeans, m anchester i 

hängselm odell. Pris stl 84 — 110 84:50 , stl 115 — 137 98:50 .

N är det gäller kläder — gör som så många andra — gå till 

affären med U R V A L , K V A L IT É , S E R V IC E .

H E R R  Där finns det bästa av  det bästa! B A R N

r  
Naturmänniskan mot 

byråkraten av Tony Hartwigs, Kom Vux

Makt, maktbegär, status, karriär, 
är det vad vi begär.
När ska man hinna lyssna, 
på fåglar, vindar, bäckar ocL sång? 
När skall man hinna känna och lära? 
naturen och dess sköte?
När skall man hinna älska den man 

älskar?
Säg mig!
När skall man hinna leva, 
det liv man drömmer om, 
och det liv man älskar?
Makt, maktbegär^ status, karriär.
Det är ett liv inte värt att leva.

Tony Hartwigs, 
Kom Vux

V______________ J

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman —

T e l. 406  85, O R S A

T e o r i t is d a g a r  k l 19 

K y rk o g a ta n  21

ANDERS NÄS

Glasmästeri
O R S A

V id  s ö d ra  jä rn v ä g s ö v e rg å n g e n  

m it t  e m o t K å h lé n s

T e l. 4 08  91, b o s t. 411 78

Bilglas Sj- Fönsterglas 

Inramningar

10

Teckn ing : A nge lica  H ogen lid , åk  5  och  Joak im  P a lm berg , åk  4
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N är k o rn a  Cjick . . . Forts, från sid. 7

till hälften afbetat. .
För att kunna uppskatta värdet av 

det avbetade redovisades djurbeståndet 
i Åberga, och det bestod av 34 hästar, 
128 nöt, 450 småkreatur. Synemännen 
kom fram till a tt värdet kunde uppgå 
till 100 riksdaler och 24 shilling. Den 
mer än hundra år gamla handlingen 
från 1719 företeddes också. Där stod var 
rågången gick och vilka böter som skulle 
gälla vid överträdelse.

Vad hade nu de som satt på de an
klagades bänk att säga. Jo, sex av aem 
med kyrkvärden i spetsen bestred an
klagelsen helt eftersom de ”icke med de
ras kreatur warit på lötesmarken i Enå
berg utan i Finnmarken med sin Bo
skap” . De övriga anförde, att de inte 
betat med fler än 27 stora kreatur. De 
tyckte att det var orimligt, att skadan 
blivit värderad så högt — om det nu 
kunde bevisas att det var deras djur, som 
överträtt rågången.

Åbergaböndernas ombud förklarade 
då, att man inte bestämt kunde säga 
hur många det rörde sig om men ansåg 
det ”ostridigt”, att korna kom från Enå
berg, eftersom inga andra fäbodlötar 
gränsade till deras.

Efter redovisningen av ovanstående 
får man så i protokollet veta DOMEN. 
Häradsrätten ”pröfwade rättwist” att 
döma de fäboddelägare som haft korna 
i Enåberg till böter med 1 riksdaler och 
34 shillingar vardera samt ersätta ska
dan med 27 riksdaler tillsammans. Rät
tegångskostnader tillkom. Åbergaborna 
dömdes att betala rättegångskostnaderna 
för de sex hushåll som var obehörigt 
stämda med tillsammans 3 riksdaler.

Därmed var rättvisa skipad. Det är 
väl inte troligt, att parterna var nöjda 
med domslutet. Säkert är dock, att 
vallkullorna i Enåberg i fortsättningen 
höll sina djur under bättre uppsikt.

Pelle Jakobsson

Vår lägerskola . . . Forts, från sid. 9

som inte varit med om det, kan jag sä
ga, att det är föga angenämt att gå i 
skogen med leran och vattnet sipprande 
mellan tårna . . .  Ja, vi kom i alla fall 
välbehållna hem till slut och intog en 
rejäl lunch.

Klockan tolv avgick en buss till Nju- 
peskär, och vi var med på den resan 
hela klassen. Vi gick de ca två kilomet
rarna upp till fallet, och när vi sett 
oss mätta på de skummande vatten
massorna (fast det var väl inga vatten- 
”massor” precis, efter en så torr som
m a r . . . )  ja, då fikade vi vid en rast
stuga.

Åter hemma badade vi ännu en gång, 
men den här gången i sällskap med Bengt 
Bedrup ■— (iförd blårutiga badbyxor.)

På kvällen var det bygdeafton uppe 
på hotellet med röding och sk. ”vomme- 
gröt” . Hela klassen var med, men vi åt 
köttbullar allihop. Så var det musik och 
sång. De flesta var med på disco efteråt, 
men vi gick hem till stugan och slog på 
TV:n. Slutligen stupade vi i alla fall 
i säng efter en lång dag späckad med 
upplevelser.

Följande morgon hade vi vår första 
lektion först halv 10. Den här gången 
var det geografi vi skulle ha. Per prata
de om morän, och vad som växer på 
sådan mark mm.

Efter den lektionen skyndade vi oss 
hem och packade ryggsäckarna: Nu 
skulle vi bestiga Städjan. Vi gick iväg 
kl. 12 med en guide, och efter drygt två 
fruktansvärda timmar fyllda av blod, 
svett och tårar var vi då äntligen uppe 
på toppen. (Nja, det var väl lite i över
kant det där med blod och tårar, men 
svettigt var det i alla fall. Det vill jag 
lova!) Totalt slutkörda och utsvultna 
men med triumf i blicken satte vi oss att 
äta bland klippblocken för att upptäcka 
att vi glömt —  tepåsarna! Ja, det var 
ju naturligtvis bara vi i vår stuga som 
burit oss åt på detta så utomordentligt 
klantiga sätt. Men, så fanns det som tur 
var en barmhärtig själ som överlät sina 
begagnade åt oss. (Tänk vad lycklig 
man kan bli av en använd tepåse!) Men, 
nog om detta. Efter att ha avslutat mål
tiden började vi klättra ner igen. Väl 
åter på släta marken föreföll det helt 
omöjligt att vi varit däruppe på den 
majestätiska toppen.

Och så — BAD, ah, va’ skönt, sen
MIDDAG — oh, va’ gott, och slut
ligen SOVA •— underbart!
På lördagen vinkade vi av Per halv 

nio, för han skulle åka hem med bilen 
då, och sedan tog vi itu med städningen. 
Vi fick ha en stuga kvar tills bussen 
gick kl 3, men de andra skulle vi vara 
ute ur till 10.

Oj, oj, oj vad jäktigt det blev, men 
vi VAR färdiga i tid. När vi då var 
klara med vår stuga, gick vi för omväx
lings skull upp och badade . . . Ett av- 
skedsdopp” . Framåt tre släpade vi upp 
packningen till en parkering varifrån 
bussen skulle ta oss tillbaka till Orsa. 
Den var försenad, och klockan var sä
kert halv fyra innan vi kom iväg. Med 
sorg i hjärtat lämnade vi då Idre Fjäll 
och de härliga dagarna.

Och så till sist, ett råd: Se på Träna 
med TV i höst!

Elinn Hahne, 
åk 8

Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

wesströms w s

Orsa, tel. 0250/409 25 växel

Q D c r  c A R L s s o n  a b

ORSA • Tel 401 88, 419 11 

u tfö r

sm ide
svetsning

rep ara tio n er

Beckmans Tryckeri AB
Tel 402 47

För industri, bygge  

och jordbruk

DalaKalk i Orsa AB
Tel 502 00

GUMMI-
verkstad
Bilringar

Vulk
Balansering

Orsa

Ringcentral
BROR EHRLIN

Tel 403 55
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Det nya skolkontoret Skolnytt
Läsåret 1982/83
visar för grundskolan en fortsatt minsk
ning av elevantalet. Det sammanlagda 
antalet elever är vid läsårsstarten 851 
mot 883 föregående läsår.

Elevfördelningen ocL förändringarna
är följande:

1982 1981

Kyrkbyn 175 196

Berget 125 120
Digerberget 144 151
Stackmora 49 47
Kallmora 15 26
Skattungbyn 25 19
Orsaskolan 318 324

Kyrkbyskolans vaktmästarbostad, som 
sedan tillkomsten år 1955 härbärgerat 
vaktmästarfamiljerna von Knorring och 
Danielsson, har nu blivit skolkontor. Det 
var ju så, att det. började bli för trångt 
i biblioteksbyggnaden, och man fann att 
den lilla stugan i hörnet av Grevgatan— 
Skolgatan skulle passa bra som skolkon
tor.

Byggnaden var emellertid alltför liten, 
och den måste byggas ut några meter på 
längden för att bli ändamålsenlig. En 
viss omdisponering av rummen var ock
så nödvändig. Enligt bestämmelserna för 
offentliga byggnader är det nya skol
kontoret försett med hiss till källarpla
net och en ramp för handikappade.

Hur ser det då ut därinne? I anslut
ning till entrén finns ett bekvämt litet 
väntrum. Utefter en längsgående korri
dor ligger expeditioner och arbetsrum 
för skolchef, kanslist, kontorist och skol-

FUNDERINGAR OM KRIG 
OCH FRED av Mikael Kratz, åk 2

Sverige har inte råd att kriga, men 
om det kommer fiender, så måste vi för
svara oss och vårt fina land.

Jag tror, att ingen tycker om krig. 
De tjafsar om pengar och därför blir 
det krig.

Mikael Kratz, 
åk 2

ORSA SKOLTIDNING
N r 212 • 7 okt. 1982 

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

Postgirokonto 13 65 58 -4

P re n u m e ra t io n  s k e r  g e n o m  in s ä ttn in g  å 

t id n in g e n s  p o s tg ir o  a v  18 k r .  S k r iv  t y d l ig t  

n a m n  o c h  a d re s s  å g ir o k o r te ts  k u p o n g .

psykolog. Ytterligare två rum, ett för 
kopiering och ett reservrum inryms i 
våningsplanet.

Källarvåningen innehåller ett pentry, 
ett konferensrum samt lagerutrymmen.

Trivsamt, ljust och ändamålsenligt 
kan sägas vara slutomdömet om det nya 
skolkontoret.

Ett par nackdelar är det väl att par
keringen i trädgården har litet sväng
rum och att det kan vara svårt för en 
främling att hitta dit. Skolgatan är ju 
avstängd från biltrafik under skoltid, 
och man måste ta sig runt via Grev
gatan för att komma dit med bil. Det 
finns dock hänvisningsskyltar.

Slutligen vill vi nämna, att det förnäm
liga skolmuséet, Hjalmar Hedmans verk, 
fortfarande finns kvar i biblioteksbygg
naden. Så gör också skoltidningens arkiv.

Red.

NÄR MIA FICK HUNDVALPAR av Helena Melander, åk 3 

En solig morgon, när Maria vaknade, 
ropade hennes mamma på henne. Vad 
Mia är lat, tror du hon ska få valpar? 
Jag vet inte sa Maria. Jag går ut en 
stund. Ska du inte följa med och hand
la? Jo det ska jag. Och när dom kom 
hem, hade Mia fått 4 små hundvalpar.

Helena Melander, 
åk 3

Begravningsbyrån 

i Orsa
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Tel. affären 400 92, bost. 413 21

Lärarkåren

har fått en viss förändring. Nya lärare 
i samhällsorienterande ämnen på hög
stadiet är Pia Kax och Hans Lundin 
och i maskinskrivning Ninni Brus-Hög- 
berg. Pia Kax har också, som utbildad 
biblotekarie, lovat ansvara för Orsasko- 
lans bibliotek. Som lärarvikarie med 
halv tjänst på låg- och mellanstadiet 
tjänstgör Gunilla Thunberg.

Lgr 80

den nya läroplanen tillämpas fr. o. m. 
detta läsår i sin helhet. Detta innebär 
att hemkunskapen Lar fått en vecko
timme i årskurs sex och fria aktiviteter, 
som förut fanns enbart på högstadiet, 
nu även förekommer i femman och sex
an. Det här läsåret kan eleverna välja 
bland följande aktiviteter: foto, teknik, 
keramik, dans, dramatik och idrott.

Engelskan, som tidigare börjat redan 
i årskurs tre, är nu flyttad till fyran. 
Maskinskrivning är en obligatorisk ak
tivitet i årskurs sju. Även ämnet teknik 
är obligatoriskt på högstadiet. Datalära 
ingår som ett moment i högstadiets ma
tematik, och viss datautrustning har an
skaffats för detta.

Olle Bjärkmar

Omslagsbilden
Åttorna på högstadiet var under skö

na septemberdagar ute på ekologiska ex
kursioner för att undersöka Skattung- 
sjön vid Ivarsnäs. Där har de samlat 
växter3 insekter, smådjur och fiskar, skå
dat fåglar, mätt vattentemperaturer, nä
ringsvärden och PHvärden och tagit pro
ver från sjöbotten m. m.

Flickorna på omslagsbilden vadar i 
Skattungsjöns strandvatten på jakt efter 
små bottendjur.
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