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O B S A  S K O L T ID N IN G

De gamla berätta
”Och när det var som bäst, var det 

möda och arbete.”
Man kommer osökt att tänka på de 

orden, när man sitter i Lovargården i 
Kallmora och hör gårdsägaren, Lovar 
Erik Ersson berätta om gamla tider.

Lovargården har gått i släkten ända 
sen början av 1600-talet. Det har varit 
mest pojkar i släkten, säger Lovar 
Erik, inga flickor utom min mor, som 
var ”gosskulla” . P.å gamla föremål, som 
funnits i gården ända från 1600- och 
1700-talet, har man återfunnit det bo
märke, varmed man än i dag märker 
gårdens nyförvärv.

Lovar Erik tycker inte, att han är 
så gammal att han kan ha något märk
ligt att berätta. Men nog minns jag, 
säger han, att jag var med och red i 
klövjesadel på den tiden, då man klöv
jade till fäbodarna. Vi hade fäbodar i 
Blomtäkt borta på Koppången. Dit 
fanns det bara klövjestig.

Karlarna for hem redan efter en 
vecka för att kupa potatisen och hjäl
pas åt med trädan. Där skulle nästa år 
sås råg, och alla, som hade del i trä
dan, måste göra allt arbete alldeles 
lika och så samtidigt. På den tiden 
gick man hem med korna från fäbo
darna en vecka mitt i sommaren, för 
att de skulle beta av trädan, huvud
sakligen dikeskanterna. Under tiden 
hann nytt bete växa till uppe i fäbo
den.

Mycket har Lovar Erik att berätta 
om ”kölslogen” på myrängarna långt 
borta i skogen eller på Koppången, 
omkring Tunturiberget, Skarungsmy- 
ran och ända bort till Gråkölen. Men 
dit for inte många.

Till kölslogen begav man sig alltid 
den 13 juli, Joel-dagen. Och efter 
gammalt skulle alla i byn, som kunde 
ta sig fram, unga och gamla, med ut 
på kölslog. Man skulle vara borta 2—3 
veckor. Varje husmor såg därför väl 
om sitt hus. Sist strödde hon salt på 
bordet och lade en bit arsenik i ett 
fat med vatten — mot flugorna. Så 
drog hon för gardinerna. Det blev tyst 
och mörkt. Hela byn verkade öde och 
övergiven. Ett par gamla gummor, som 
inte orkade gå med, flyttade tillsam
mans i en gård för att få sällskap och 
känna större trygghet.

Det där med arseniken var lite kne- 
pigt. Det torde knappast ha varit till- 
låtet att inköpa och förvara sådant i 
hemmen. Men man kunde komma över

det farliga giftet genom den tidens 
gårdfarihandlare. Ingen bjöd någonsin 
ut varan. Utan då man handlat di
verse andra saker, kunde man säga: 
” Åså har du väl nå’ annat å?” — 
”Jo, jag har väl det” , svarade handels
mannen, och så skaffade man sig sitt 
lilla arsenikförråd, som mor försiktigt
vis, mest för barnens skull, förvarade 
högt uppe på den murade spiskåpan.

Ute på gården lyftes klövjesadeln 
upp på hästryggen. Under sadeln lade 
man ”padror” . De var bra underlag 
för packningen och skulle senare an
vändas vid bäddningen i ”slogboden” . 
Grötmjölspåsen och brödsäcken, gjord 
av kalvskinn, för att inte tunnbrödet 
vid regn skulle förvandlas till deg, var 
allra nödvändigast att ha med i pack
ningen. Och så grötkitteln förstås. Den 
var av koppar och måste vara lätt att 
frakta. Tunnbrödet var s. k. kistbröd, 
viket i fyra delar för att bättre kunna 
packas. En torkad fårbog och lite 
strömming fanns kanske också med. 
Och så var det mjölken. ”Den gick till 
fots” , enligt Lovar Erik. Man medförde 
nämligen gårdens getter, som skulle 
klara mjölkförsörjningen hela tiden.

Så bar det av. De yngsta, som snart 
blev trötta i benen, fick rida i klövje
sadeln, tills man kom till en myr. Då 
måste de stiga ner från hästryggen. 
Hästarna gick ofta ner sig på myren. 
Då måste karlarna lossa klövjan och 
bära den. När hästen blev befriad från 
sin börda, brukade den själv ta sig 
upp. Mången ung mor bar sitt barn i 
”bogen” på ryggen. Ja, det hände t. o. 
m. mer än en gång, att en hustru födde 
sitt barn långt borta på kölslogen och 
vände hem till byn igen med en all
deles nyfödd världsmedborgare.

Mot kvällen var man framme. En 
del hästar släpptes lösa att ströva fritt 
i skogen under sommaren. De hästar, 
som skulle användas vid hemfärden, 
släpptes inte, utan man ”elded’ dem” . 
Dvs. man band björktrugor om fram-

Vägen till körkortet
bäst genom

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

benen och fäste en träklump mellan 
dem. På så sätt hindrades hästarna att 
komma långt och kunde lätt infångas, 
när man behövde dem.

Karlarna fick brått att hugga gran
ris, fint och mjukt ris, som breddes ut 
till en bädd i slogboden. Det blev fint 
och luktade grönt. Om det regnade, 
kunde det hända, att vatten droppade 
ner genom taket. Då måste männen 
”löpa granar”, dvs. lossa stora stycken 
granbark att täta taket med.

Under tiden hade man fått grötkit
teln över elden. Getterna mjölkades. 
Och snart njöt man sitt första mål på 
budholen. Sen sov man gott på dof
tande granris, medan röken från en 
sur stubbe, som låg och pyrde, höll 
myggen på avstånd.

Nästa morgon skulle man börja slåt- 
tern. Men ett gammalt ordstäv sade, 
att första veckan skulle lien hänga i 
granen, om det skulle bli bra skörd 
hemma i byn. Det borde alltså regna 
den tiden. Då brukade karlarna gå i 
skogen, dika, hugga och leta på ämnen 
till skålar, tråg och träskedar. Poj
karna njöt av tillvaron och metade 
laxöring, som det fanns gott om i alla 
bäckar.

På en budhol kunde det vara 10—12 
slogbodar, ägda av folk från olika by
ar. Förr fanns det utstakade rågångar 
på ”kölan”, och det var mycket noga 
bestämt, var var och en fick slå. Lovar 
Erik minns en s. k. gränstall, där tolv 
skiften möttes och gick ut ifrån tallen 
solfjädersformigt. En del lotter låg så 
långt bort från budholen, att man mås
te ta middagsmål med sig och stanna 
hela dagen. Då gick man upp redan 
vid 4-tiden. Morgonmålet bestod av 
välling. Till middag och kväll åt man 
gröt. Middagsgröten kokte man vid 
budholen på morgonen och bar den 
med sig i en spann. I bögen medfördes 
bröd, smör, messmör och småost. Små
barnen bars i en bög, som sen hängdes 
upp på hässjeställningen. För nu skul
le det arbetas.

Männen slog, kvinnorna räfsade, och 
barnen fick tidigt vänja sig att hjälpa 
till med vad de kunde. Höet bars på 
långa stänger fram till hässjan, ”gov- 
staden” . Husbonden själv lade upp hö
et — ingen annan var betrodd. Tre 
kammor hö, en på vardera sidan och 
en i mitten. Ordentligt måste det läg
gas, för hässjan skulle stå, tills snön 

Forts, å sid. 14.
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Knutar eller bokstäver? 
Med sax och penna ur Iljin: ”Svart på vitt”  av L.-U. Lidegran

”Om man ändå inte vore tvungen 
att gå i skola! Varför ska man lära 
sig så mycket? Läsa och skriva och 
räkna och allting annat? Det har jag 
väl ingen nytta av. Ska vi nu också 
till med att sätta andra i skola, så
dana som är fria och slipper allt så
dant?”

Så har säkert mången pojke och 
flicka resonerat i dessa ”Sverige- 
hjälper-tider” .

Har du någon gång kommit till han
delsboden för att köpa något, och när 
det blivit din tur inte kunnat ”komma 
på” vad det egentligen var, allt det du 
skulle ha. ”Så dum jag var, när jag 
inte skrev upp det!” tänker du. När 
du kommer hem, kommer du genast 
ihåg alla saker du tänkt köpa. Vad 
gör du då? Jo, ”den saken får jag inte 
glömma” , tänker du och slår en knut 
på din näsduk. ”Och inte den heller”, 
osv. Så blir det flera knutar och dessa 
ska tala om för dig vad du tänkt köpa. 
Men så står du där igen, nu med näs
duken, och alla knutarna är alldeles 
lika varandra. Den ena knuten på
minner endast om den andra men 
säjer dig ingenting.

Hur hade det gått med knutarna? 
De hade tappat sin förmåga att på
minna dig om eller tala om för dig, 
vad du tänkt på när du knöt dem. Så 
har du kommit fram till, att det enda 
för dig är att skriva upp det du vill 
komma ihåg, skriva, som du lär eller 
lärt i skolan.

Vi ska försöka sätta oss in i hur det 
skulle vara utan dessa underliga kru
melurer, utan den minsta kännedom 
om något, som kallas bokstäver.

I ett hem har en liten pojke fötts 
och han skall heta Björn. Det var inte 
svårt att skicka ett meddelande om 
vad den nyfödde skall heta. Man tager 
helt enkelt en träbit och skär in bil
den av en björn. När träbiten når sin 
adressat ser han en björn och kanske

Renovering
av cyklar, mopeder, mc 
ulföres snabbt och först
klassigt.

B. S. BALTER
Cykel- & Rep.-verkstad Tel. 40711

säger för sig själv: ”Jaså, nu har de 
björnar uppåt Orsa till.”

Hur skall ett sådant misstag und
vikas. Jo, den som vill tala om, vad 
den yngste sonen skall heta, ristar in 
hela familjen och över den yngste gör 
hen en bild av en björn.

Serbiska bönders ofta använda kvitto 
— käpp med skåror.

Många av våra efternamn är också 
lätta skriva utan bokstäver t. ex. Sjö
berg, Blomkvist, Lilja, Berg osv. Men 
hur skulle man skriva eller rättare 
rita Karlsson, Ingvar, Karin osv.? Det 
blir genast svårare.

Nå, hur bär sig sådana människor 
åt, som inte kan vare sig skriva eller 
läsa, när de vill skicka meddelanden 
till varandra?

För länge sedan skrev de gamla 
kineserna, perserna, mexikanerna och 
flera andra folk precis som du gjorde 
då du gick till affären, men med den 
skillnaden att de hade olika knutar. 
En viss knut hade alltid samma be-

Knutskrift eller kvipo -  ännu i dag 
använd av peruanska herdar.

tydelse. I stället för näsdukar an
vände man en käpp vid vilken man 
fäste snören av olika längd, färg och 
tjocklek. Det hela liknade till sist en 
frans. På snörena gjordes knutar och 
ju närmare intill käppen knuten satt, 
dess viktigare betydelse hade den. En

Mors Dags-tårtan

K O N D I T O R I  
Tel. 400 38

svart knut betydde död, en vit an
tingen silver eller fred, en röd krig 
och en grön säd. Det var särskilt ur
invånarna i Peru i Sydamerika, som 
använde och som ännu något använder 
och förstår detta knutarnas språk. 
Precis som vi, fick deras barn lära 
sig knutalfabetet eller kvipo, såsom 
det kallas.

Andra indianfolk hade olikfärgade 
musslor i stället för knutar. Dessa 
träddes upp på en tråd. En vit be
tydde fred, en gul guld eller skatt och 
en röd krig eller fara.

Dessa färger ha behållit sin bety
delse ända in i våra dagar. En vit 
flagga är fredens symbol, och man 
kläder sig i svart, när man har sorg.

Det var inte lätt att förstå betydel
sen av ett band av färgade musslor. 
Föreställ er fyra musslor uppträdda 
på en tråd: en vit, en gul, en röd och 
en svart. Då kan det betyda:

”Vi vill sluta förbund med er, om ni 
betalar skatt till oss. Om ni inte går 
med på detta, börja vl krig mot er 
och kommer att döda er.”

Men det kan också tolkas så här:
”Vi ber om fred och vilja giva er 

guld därför. Om kriget fortsätter, kom
mer vi att bli dödade.” För att undvika 
missförstånd måste varje indian, som 
skrev ett sådant musselbrev fram
lämna det själv och läsa upp det högt.

Det finns många sådana hjälpmedel 
för minnet. Nere i Jugoslavien finns 
ett ”landskap” som kallas Serbien. Där 
begagnar bönder ännu i dag käppar i 
stället för en vanlig enkel räkning. 
En serbisk bonde går en dag och 
köper fyra säckar mjöl av en hand
lande. När han skriver sitt kvitto, skär 
han en liten käpp och gör fyra skåror 
i den. Sen klyver han käppen i två 
delar på längden, ger den ena åt 
handelsmannen och behåller den andra 
själv. När han skall betala sätts de 

Forts, å sid. 15.

Hans Peterson
Auktoriserad försäljare för 
Norra Dalarna för 
Studebaker och Peugeot.

Tel. 410 00, Orsa
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Nu har VÅRMODET sla
git ut i full blom — hos

Aug. Larsson
Välkommen och välj Er vackra
kappa — Er chica dräkt . . .

Massor med tjusiga 
vårnyheter väntar Er 
nu. Nya färger, nya 
modeller, just så chica 
och klädsamma, som Ni 
vill ha dem och ändå till 
nyckef måttfulla priser.

Dessutom finnes i stor 
sortering: Bom ullsjum - 
oers. Blusar. Rockar, 
även i 20-serien. Klän
ningstyger i trevliga 
mönster och färger.

Vårväskan i vacker 
variation.

Eleganta paraplyer i
lång, kort eller 3/4 lång 
modell.

Libra damernas önske- 
strumpa.

Herrarna kan som van
ligt välja bland ett stort 
urval i kostymer av goda 
kamgarnskvalitéer. Finnes 
i trevliga modeller och 
smakfulla mönster från 
170:—.

Alltid lika populärt är 
”Udda-klädsel” .

Blazer från 78:—. Byxor 
från 40:—.

Hatten —  kronan på 
verket.

Stetson —  Världens 
mest sålda hatt.

Till skolavslutningen
ha vi stor sortering av 
pojkkostymer, blazer o. 
uddabyxor,

Till den verklige slit
vargen inkommendera 
vi vår Stålnylonbyxa.

För konfirmanden
finnes kostymen av god 
kvalité i trevlig modell.

A ug. Larsson kb
Tel. 400 21 Orsa

E T T  M E D D E L A N D E  

till Orsa Kommuns ungdom!

Stockholms Stadsmission har väl de 
flesta av Er hört talas om, men då 
kanske mest i samband med att den 
hjälper både unga och gamla, som 
lida nöd fysiskt eller psykiskt. År 1946 
började den en verksamhet för att 
hjälpa studerande ungdom från lands
bygden med att upprätta två studie
hem, ett för gossar och ett för flickor 
på Reimersholme. Dit får endast så
dana ungdomar komma, som kan få 
intyg om att de komma från goda hem 
och att de äro mogna för vidare studier 
och att de under personligt ansvar i 
frihet kunna vistas på hemmet. Där 
råder en glad och trevlig anda och 
inga andra föreskrifter finns än rök
ning är förbjuden på rummen. Före
ståndarinnan på flickhemmet och före- 
ståndarparet på gosshemmet har haft 
glädjen att se många målmedvetna och 
duktiga ungdomar taga examen, flic
kor vid musikhögskolan, konstfack
skolan, postverket, folk- och små- 
skolelärarinneseminarium, vävskolor, 
tandsköterske- och barnsköterskesko
lor eller avlägga studentexamen. Av 
pojkarna ha flera tagit studentexamen, 
genomgått tekniska institut, handels
skolor m. m.

Helinackorderingspriset är nu 175 kr 
i månaden och i allmänhet får ung
domarna bo kvar under två år. Un
dantagsvis kan de få bo kvar under

Skinnknuttar 
och mopedister!

Skinna upp Er hos

Tel. 403 88

Pälsvaror mottagas för 
sommarförvaring i mo
dern kylanläggning.

längre tid. I vår tar en ung man exa
men som teckningslärare och har bott 
på hemmet i fem år, ett fint bevis på 
både hemmets gedigna och trivsamma 
miljö och hans egen goda karaktär.

Ungdomar ifrån Orsa kommun har 
från och med läsåret 1955—1956 före
trädesrätt att söka stipendium från 
Magda Jenners ungdomsfond, som för
valtas av Stadsmissionen och som gäl
ler inackorderingshjälp vid flickhem
met eller pojkhemmet på Reimers
holme. Detta stipendium kan betydligt 
ekonomiskt underlätta eventuella stu
dier vid någon av Stockholms många 
utbildningsanstalter i både manuellt 
och intellektuellt arbete om det för
enas med behovsprövade statsstipen- 
dier eller andra liknande stipendier.

Ungdomar, som reflekterar på att 
söka in på något av hemmen böra 
snarast möjligt sända in ansökan plus 
intyg från rektor, lärare eller präst 
om sökandens lämplighet att bo på 
hemmen.

Till flickhemmet bör ansökan sän
das till fru Anna Lundgren, Vindra- 
garvägen 15—17, Stockholm, och till 
pojkhemmet till sekreterare Åke Wes
terberg, Reimerholmsgatan 34, Stock
holm.

Stockholm i april 1955
Magda Jenner.

Snygga upp fasaden
med BECKERS 
egnahemsfärg eller 
PULYO rödfärg.

Nu kan Ni rulla mönster
på Edra väggar fort och lätt. 
Begär demonstration av
BECKERS SPREED 
MÖNSTERRULLAR.

Välkommen in till

Hedins Färghandel
Tel. 401 55
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Vad vill 
Du spela?

Den frågan brukar vi ställa till de 
barn som lyckligt avlagt sitt tonett- 
prov. Då det visat sig att många inte 
vet vilka möjligheter som finns, följer 
här en liten redogörelse för vilka in
strument man kan få lära sig.

Tyvärr går det inte alltid att till
mötesgå alla de önskemål den vet
girige eleven kan ha. Det är i huvud
sak tillgången på lärare och instru
ment, som är avgörande för hur många 
elever vi kan ta in 1 de olika ”klas
serna” .

Det är egentligen tre vägar man h?.r 
att välja mellan, när man avlagt to- 
nettprovet, låt oss kalla dem sträng- 
vägen, blåsarvägen och tangentvägen. 
Strängvägen går via den lättspelta 
mandolinen till fiol, altfiol eller cello. 
Musikskolans förråd och lärare räcker 
till för åtskilliga musikanter, och de 
flesta brukar välja denna väg. Blåsar
vägen leder fram till blockflöjt, flöjt, 
klarinett, trumpet eller kanske något 
annat biåsinstrument. Den, som har 
eget instrument, får börja omedelbart 
efter tonettprovet, men den, som vill 
låna instrument av skolan, får finna 
sig i att ”stå i kö” en tid. Alla våra 
biåsinstrument är nämligen utlånade. 
Återstår så tangentvägen. Också här 
blir det ibland ”köbildning” . En förut
sättning för att man ska komma in i 
denna klass är att man har instrument 
hemma. Erfarenheten säger oss att det 
inte blir så mycket bevänt med att 
öva hos bekanta, som har piano.

Slutligen är det några som vill spela 
gitarr eller dragspel. Dem kan vi bara 
ge det rådet att antingen ändra håg 
eller söka sig till de kurser, som bru
kar anordnas på dessa instrument. Ds 
spelas nämligen inte i musikskolan.

T o n ettexam en .
Den långa raden av unga musikan

ter, som avlagt prov för diplom 1, har 
sen sist utökats med följande elever:
365 Ingrid Hedebring, Skattungbyn 4
366 Elsy Kålén, Digerberget 5
367 Gerd Lindström, Skattungbyn 4
368 Roland Eriksson, Skattungbyn 4
369 Göran Ohlin, Skattungbyn 4
370 Annlis Laggar, Digerberget 5
371 Anna Kari Mahlin, Skattungbyn 4
372 Ingegerd Kaptens, Digerberget 5
373 Bo Axelsson, Stackmora 4
374 Ethel Martinsson, Hansjö 4
375 Ingegerd Dahl, Stackmora 4.

7:e klassen i Hansjö 1954—1955. Nedre raden från vänster: Kjell Klockar, 
Anders Nääs, Bert Pettersson, Sören Thuresson, Bo Brandt, Marianne 
Andersson, Eva Graned. 2:a raden: Gerd Nilsson, Anita Westberg, Maj-Britt 
Westblom, Maj-Lis Norin, Birgitta Olsson, Gun Eriksson, Kristina Lindholm. 
3:e raden: Lena Smids, Viviann Skoog, Karl-Olov Orsén, Roy Strid, Bengt Berg, 
Sven Lång. 4:e raden: Stig Pettersson, Sture Källström, Lars-Erik Andersson, 
Rune Mångs (klassläraren), Bjöm-Åke Vestin, Gunnar Hansson.

M O T O R C Y K L A R

Ariel, Ardie
Begagnade motor
cyklar till otroligt 

billiga priser.

Biltjänst
— Uno Carlsson -  

Tel. 401 56, 404 90

Billiga

tapetstuvar
för

sommarstugan

linns hos

Orsa Färghandel
Tel. 403 40
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När den första bilen 
kom till Skattungbyn

Sommartid kokar vi elektriskt! 

Kokplattor och ugnar
bäst från specialaffären.

Mora-Orsa Elektriska a b
Orsa Tel. 401 92

Sommarfrisyren 
ordnas med omsorg.

Brudklädsel, Manicure

Nya Damfriseringen
Ann-Britt Tysklind Tel. 404 53

Ringförsäljning ...
Ilar Ni provat detta?

Wikners Eftr.
Holen Tel. 440 02

Visste Ni
att den snitsigaste klän
ningen och hatten finns
hos oss?

K J. Dahls Eftr.
Orsa Tel. 401 91

bättre gåva än ett ur . . .

Urmakare Gusl. Helgeson

I våra dagar, då det finns bil nästan 
i var och varannan gård, och motor
cyklar och mopeder är talrikare än 
Egyptens gräshoppor, kan det kanske 
intressera att höra om hur det tog sig 
ut, då den första bilen kom till Skatt
ungbyn.

Det var när seklet var ungt, när
mare bestämt år 1907 eller 1908. Hand
landen Svalas Erik Ersson i Skattung
byn hade fått bud om att han skulle 
få besök av en handelsresande, och 
att denne skulle komma i bil. Budet 
väckte sensation. En bil hade aldrig 
skådats i orten. Inför en så stor hän
delse, måste särskilda anstalter vidta
gas. Myndigheterna varskoddes. Läns
mannen beordrade fjärdingsmannen, 
Bäckman, att gå från gård till gård och 
tillsäga bönderna att hålla hästar och 
fordon borta från vägen den tid auto- 
mobilen beräknades passera.

Och så kom då den stora dagen. Vä
gen var fri, men nyfikna ögon tittade 
förväntansfullt för att få se en skymt 
av det märkliga fordonet. Där kon; 
det, brummande och surrande, i en

UTFÄRDEN TILL FRYKSÅS

I tisdags var vi till Fryksås. Det 
var så soligt väder, men kallt var 
det på morgonen. Vi åkte i en fin 
buss, vi hade skidor, med oss. Sen 
åkte vi skidor till Grönklitt. Magis
ter Lilja var med oss dit. Det var 
så långt att åka spåret. Vi var så 
slut, när vi kom fram så vi fick gå 
in i en stuga och vila oss. De som 
åkte sakta, fick åka först hemåt. Lilja 
sa att femte-klassarna skulle vänta 
på oss. Men de åkte i-från mej och 
Lilly, så vi blev ensamma i skogen. 
Det var två spår, som ledde till Fryks
ås, men vi visste inte vilket vi skulle 
följa. Lilly börja nästan på att grina. 
”Hör”, sa jag ”det pratar i skogen” . 
Då blev vi så glada, att hon slutade 
att gråta. Det var två karar som kom. 
Vi frågade vilket spår vi skulle följa 
till Fryksås. Då svarade de, att de går 
till Fryksås bägge två. Sen sa de: 
”Ska vi ta matsäckarna åt er?” Vi 
var så rädda, att vi inte vågade säga 
något. Snart var vi i Fryksås. Då 
tackade vi dem.

ANITA OLSSON, klass 3.

sky av damm. Framför Svälasgårdens 
trappa stannade bilen. Den resande 
steg ur och gick in på kontoret. Under 
tiden begapades bilen av små och 
stora.

Efter en stund kom den främmande 
ut igen, nu i sällskap med Svalas Erik, 
som bjudits att åka med på vägen mot 
Ore. Det var en stor ära, och det fanns 
nog de, som var avundsjuka, när bilen 
stånkande och frustande startade igen 
och rullade bort genom byn. Efter 
körde Svälas-drängen med häst och 
trilla för att hämta hem sin husbonde. 
Kommen till Granåbackarna mellan 
Skattungbyn och Jågsel fann han bilen 
stående på vägen. Den hade inte orkat 
upp för den branta backen. Och nu 
fick man spänna de levande hästkraf
terna framför bilen och bogsera den 
upp för de svåra motluten. Sen änt
rade Svalas Erik sin ägandes trilla och 
vände om hem till byn igen, nöjd med 
att få hålla sig till detta än så länge 
mer tillförlitliga fortskaffningsmedel. 
Så slutade Svalas Eriks första bilresa.

R. H.

JAKTEN

Två jägare var ute och jagade. Rätt 
som det var, såg den ene en hare och 
sköt på den. Efteråt sade den andre: 
”Sköt du bom?” ”Nej, men haren 
sprang åt fel håll.”

ANN STENHAMMAR, klass 4 A.

NÄR JAG SÅG EN KÄV

När jag var på Born och lekte, så 
tände jag en snölykta, så att den lyste. 
Den lyste så fint. Då såg jag rävspår. 
Sen såg jag, hur räven sprang över 
järnvägen. Då vart jag så rädd så, 
för jag trodde, att räven skulle kom
ma. Men jag ville inte springa opp 
till mormor, för då hade räven för
stört min lykta, utan jag klättrade 
opp i trädet, som stod bredvid, så 
högt jag kunde. Sen hoppade jag ner. 
Då var snölyktan släckt. Den hade 
släckts av sig själv, för att ingen 
vaktade den. Det blåste litet, så att 
vinden släckte lyktan. Sen gick jag 
in till mamma. Och då sa mamma, att 
vi skulle gå hem. Och så gick vi hem.

BENGT GRUNDBERG, klass 2 A.
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DEN STYGGA POJKÉN

Det var en gång en pojke, som var 
så stygg, så stygg. När han kom ut i 
skogen hade han alltid en pilbåge och 
pilar med sig. Då han såg en fågel 
eller en ekorre eller något annat djur, 
vips sköt han en pil. Men den var inte 
alls vass, och djuret eller fågeln blev 
skadskjutet. Så en dag blev djuren så 
arga på pojken, att alla de skadskjutna 
djuren samlade sig i skogen. Där göm
de de sig bakom stenar och stubbar i 
skogen. Så väntade de, tills pojken 
kom. När han kom, rusade de på ho
nom och skrek: ”Här ska du få, för 
att du är så stygg!” Sedan den dagen 
gick pojken inte ut i skogen något 
mera.

ANNA LINDGREN, klass 4 A. 

EN DRÖM

En natt drömde jag, att jag var ute 
och gick. Då kom ett troll, och jag 
började skrika. Men då kom mer troll, 
och dom sa, att de skulle äta upp mig. 
Då tog det största trollet mig. Och jag 
fick gå in och leka med de andra troll
barnen. Där var bara pojkar. Jag sa, 
att jag ville gå hem. Men det största 
trollet sa, att jag skulle vara tyst. Jag 
försökte springa ut, men jag kunde 
inte, för jag kände, att mina fotter 
stod fast. Men just då vaknade jag. 
Och jag hade lindat in mina fotter i 
lakanet.
KAJ-BRITT GRUNDSTEDT, klass 4.

Charkuterivaror
med kvalitet finner Ni hos 

O

Abergs
Slakteri AB, Orsa

När vi sitta i vår bänk . . .
EN KATTHISTORIA

Min katt heter Sickan. Till färgen 
är hon gul, svart och vit. En gång, när 
jag gick i småskolan, släppte vi in Sic
kan i skolsalen. Då gick hon på orgeln. 
Fröken gick till orgeln och trampade. 
Då spelade Sickan, så hela klassen 
började skratta. År 1955 flyttade vi 
till Orsa, och då skulle katten få följa. 
Hon fick ligga på en fäll i kunten. Vi 
satte kunten på lastbilen. Här brukar 
hon leka med grannens katt. Hon trivs 
nog lika bra här som hemma.

PER-UNO WALLIN, klass 3.

TROLLET OCH PRINSESSAN

Det var en gång ett troll, som hette 
Klumpeduns. I berget bodde också ett 
till troll, som hette Villbulle. En dag 
hände det att en prinsessa kom. Då 
frågade prinsessan, om hon kunde få 
lite pengar. Klumpeduns svarade: 
”Kom ska du få se något fint.” Och 
de såg så mycket guldpengar. Men 
prinsessan svarade: ”Det här är väl 
inget fint. Kom med mej”, sa prinses
san, ”se här, så vackert det är. Sjön 
glittrar, daggkåporna har vatten i sina 
blad och himlen är röd, är det inte 
vackert?” ”Jo”, sa Klumpeduns.

MONIKA BERGLUND, klass 3 B.

EN LITEN TJUV

Jag skulle gå till skolan en morgon 
som vanligt och skulle samtidigt hämta 
Eva. Eva har en hund, som heter Kim.

När jag kom in i köket, låg det en 
smörgås på bordet. Den skulle Eva 
äta, innan hon gick till skolan. När 
Eva gick in i ett annat rum, följde jag 
henne. Då vi kom tillbaka och hon 
skulle ta smörgåsen på bordet, var den 
borta. Då fick jag se Kim stå i ett 
hörn och tugga på något. Det var Evas 
smörgås. Men Eva fick en ny smörgås 
av sin mamma.

SIGBRITT LINDBLOM, klass 3.

Uppvakta Mor
även i år med cn god 
tårta från

Hellborgs Hembagen
Tel. 410 68

LILL VÄRDINNANS RÅD

Man kan äta korv på många sätt. 
Man kan äta den på längden och tvä
ren och i små bitar. Men så här tyc
ker jag, att det är gott. Man steker 
korven och potatis och ett ägg till. Det 
är gott. Men man kan också äta den 
på många andra sätt. Man tar en små- 
franska och skär av en liten bit upp
till. Sedan holkar man ur brödet inuti 
och har sönder ett ägg, som man häl
ler i det. Så lägger man brödet i en 
eldfast form och sätter den i ugnen. 
Det är färdigt, när ägget stelnat till 
lite grann. Då skär man korven i små 
tärningar och steker dem. Sedan läg
ger man tärningarna uppe på franskan. 
Och så får det serveras.

ANITA KIHLSTADIUS, klass 5 A.

MINA KANARIEFÅGLAR

Jag fick ett par kanariefåglar till 
julklapp. De är så glada. När mam
ma håller på att laga mat, så kommer 
de ut till mamma. När de får bad
vatten, blir de så glada. De flyger 
direkt i badkaret. De heter Pelle och 
Maja. De får vatten och blandat fågel
frö till mat. Vi får ge dem vatten varje 
dag och fågelfrö varannan dag.

BO BERGLIND, klass 2.

Vå r- och sommarskor
Prisbilliga sandaler

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32
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TECKNING: Nu är det vår av 
Majlis Lofvars, klass 7
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Katrina och jätten Humpri
Det var en gång en jätte, som 

hette Humpri. Han bodde alldeles 
ensam i ett berg, som kallas Husa
berg. Han tyckte, att det var så 
långtråkigt att vara ensam. En dag 
hittade han dock på råd. Han satte 
sig ned vid sitt stora träbord och 
skrev med stora bokstäver: "Den
flicka, som kommer till jätten Hum
pri i Husaberget och är piga i ett 
år, ska få  så mycket guld hon kan 
bära hem sig hem."

När kvällen kom, gick han ned till 
byn och satte opp den stora lappen 
på ett stort träd.

På morgonen stod det flera flic
kor utanför bergets port. Han släpp
te in en efter en och prövade vem 
som var duktigast. När han hade 
prövat alla utom en fattig flicka, så 
sa han: "Det var fasligt vad ni var 
duktiga, men jag får väl titta på den 
sista fattiglappen också." Och så 
ropade han in henne. Hon hade tra
siga kläder men rosiga kinder. När 
han frågade vad hon hette, sade hon, 
att hon hette Katrina. Han sade till 
henne ,att hon skulle koka en grod- 
soppa åt honom, medan han var ute 
och promenerade.

Katrina satte sig ned och grät, för 
hon visste ju inte, var hon skulle ta 
grodorna ifrån.

Just då stod hustomten framför 
henne. Hon visste, att det var hus
tomten hemifrån byn. Katrina blev 
så glad och frågade honom, hur hon 
skulle skaffa grodorna. Tomten viss
te nog råd. Han gick ut och visslade 
tre gånger, och då kom grodor och 
hoppade rakt upp i kitteln. När Ka
trina hade 20 grodor i kitteln, sade 
hon, att det räckte.

Gör ett besök i
vår moderna livs
medelsbutik.

Självbetjäning 

Mjölk och grädde

*

Broberg Orsa AB
Tel. 405 45, 400 48

TECKNING: Timmerkörning i skogen av 
Ingrid Hagberg, klass 5

RESAN TILL GAGNEF

Före nyår åkte min syster och jag 
till Gagnef. Vi hade sällskap med Ek
lunds. När vi kom fram var farbror 
Bror och mötte oss. På nyårsaftonen 
kom pappa och mamma. Sen på kväl
len åkte vi till Brasks och vakade in 
det nya året. Det var tre pojkar och 
min syster. En av pojkarna hette Lars. 
Han var elva år. De andra pojkarnas 
namn kommer jag inte i-håg. De två 
pojkarna retade min syster för fäst
möa si. Lars blev så arg på pojkarna, 
så han sa till dom. På kvällen sa vi till 
Lars, att han skulle komma på mor
gonen och åka skidor med oss. Sen 
måste vi åka hem. På morgonen kom 
Lars. Vi åkte skidor. Sen måste vi åka 
hem till Orsa igen.

BIRGITTA BOSTRÖM, klass 3 B

När jätten kom hem, blev han så 
förvånad och sa, att nog fick hon 
bliva kvar som piga om hon ville. 
Då blev Katrina så glad, för hon 
visste ju, att hustomten skulle hjäl
pa henne.

INGEGERD KAPTENS, klass 5

cJLe\\in4 gitarrer
klarinetter
tonetter
munspel

Strängar alla slag 
Hemslöjd i texlil 
och trä.
Suvenirer
Leksaker

Musik g Hemslöjd
G. Klockar Tel. 403 20

I VÄRMLAND

När vi for till Värmland startade vi 
klockan fem på morgonen. Vi var i 
Värmland andra dagen klockan två 
hos farbror Ädler. Då lekte jag och 
två flickor var dag. En dag sa pappa, 
att vi skulle åka till badstranden. Där 
fanns så mycket stenar. Vi hade mat 
med oss. Så åkte vi hem. Då fick vi 
mjölpotatis. Det var så gott. Så åkte 
vi till Mårbacka. Vi var in till Selma 
Lagerlöv. Där fanns smycken och ser
viser och kryckan efter henne. Så såg 
vi en staty av henne och sen åkte vi 
till Rottneros, gamla Ekeby slott, där 
det fanns så mycket blommor och 
stentrappor. Där fanns också dammar 
som man skulle kasta pengar i. Pappa 
tog kort på mej och mamma, innan vi 
reste därifrån.

RAGNHILD LARSSON, klass 3 B

Trollpackan
Inne i skogen bodde en trollgum

ma, som hette Ludenben. Hon bodde 
inne i en grotta, som låg högt uppe 
i berget. Nedanför grottan var det 
en brant. Och för att hon skulle 
kunna komma uppför branten, mås
te hon hålla i ett rep.

En gång, när hon höll på att klätt
ra uppför branten, kom en fågel fly
gande. Han satte sig på repet och 
började hacka. Efter ett tag flög 
han därifrån. Men gumman fortsat
te att klättra. När gumman nästan 
var uppe, gick repet av, och hon 
ramlade rakt ner i en bäck, som 
rann nedanför. Nu kunde hon Inte 
komma opp i grottan mer. Och när 
hon gick därifrån, tyckte hon, att 
alla träd skrattade åt henne.

BO AXELSSON, klass 4

Ät god och 
vällagad mat

snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

Orsa-Baren
Vid abonnemang 10 %. 
Kupongsystem för skol
frukostar. Samkväm, supéer 
och festmiddagar ordnas, 
ölrättigheter

Vördsamt H. Sjöström, tel. 410 60
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I VAKEN

Söndagen den 23 januari, när kloc
kan var omkring elva på förmiddagen, 
spände jag på mig skidorna och for 
till Helmer och Yngve. När jag kom 
dit, skulle de just fara till Påsjö och 
flytta en mörtstuga, som Helmer lagt 
dit förra söndagen. ”Ta skidorna, så 
följer jag med”, sa jag. ”Nej, jag har 
mina skidor i skogen, där jag är och 
hugger”, sade Helmer. ”Men åk hem 
med skidorna och ta cykeln i stället” , 
sade han. Det gjorde jag.

När vi kom till det vanliga stället 
efter Fåsjöslättan, där det ligger en 
planka över diket, tänkte Yngve och 
jag att stanna, men då sade Helmer: 
”Jag vet ett genare ställe, om vi fort
sätter att cykla bort i änden av Få
sjöslättan.” Det gjorde vi.

När vi kom dit, ställde vi cyklarna 
på sidan av vägen och gick till Få
sjön. Då vi kom till det ställe, där 
Helmer hade mörtstugan, — det var 
där inloppet mynnar ut i Fåsjön — 
började vi hugga hål på isen, för det 
hade frusit is, sen Helmer varit där. 
När vi fick opp mörtstugan, fanns det 
inte en fisk i den. Då tog Helmer den 
på ryggen. Sedan gick vi rätt över 
sjön till utloppet, där vi tänkte lägga 
ned mörtstugan. Men när vi huggit 
hål på två ställen och funnit att det 
var för grunt, beslöt vi att gå i när
heten av någon vak, där vi trodde, att 
det var djupare.

Vi hade hela tiden varit mycket för
siktiga. Vi hade haft två yxor och en 
barkspade med oss. Den, som gick 
först, fick ha barkspaden, och hela ti
den fick han gå och stöta i isen med 
den med jämna mellanrum.

När vi gick mot vaken, gick jag 
först. När vi kom tillräckilt nära, högg 
vi hål i isen och lade ner mörtstugan.

‘Jät trädgården
Trädgårdsmöbler i rödbok 
och stålrör, vilstolar, 
parasoller.

semesterturen
Tält, 2 pers. 77:50

3 -  4 > 107: —
4 -  6 * 165:-

Kooperativa 
Varuhuset, Orsa

TECKNING: Den lilla tjuven av 
Sigbritt Lindblom, klass 3

Men egentligen var det så grunt här, 
att skulle isen bli en decimeter tjock, 
skulle mörtstugan frysa fast. Men vi 
lät den ligga där.

Vi var nu ungefär mitt på Fåsjön. 
Vi gick snett mot land för att försöka 
hitta ett djupare ställe. Gjorde vi inte 
det, skulle vi åka hem. Nu gick jag 
först med barkspaden, och Hel
mer gick sist. Men nu hade Yngve 
och jag börjat gräla om hur många 
hästkrafter en Ford Vedette har, så 
jag hade glömt att stöta med barkspa
den. När sedan Helmer, som blivit 
lite på efterkälken, slog hål med yxan, 
skrek han: ”Tillbaka pojkar, se vilken 
tunn is det är här!” När Yngve och 
jag vände oss om och såg, att isen var 
högst två centimeter tjock, började vi 
springa mot Helmer, som flyttat sig en 
fem meter längre bort. Men vi hann 
knappt ta ett steg, förrän ett brak hör
des, och jag låg i. ”Nisse”, skrek Hel
mer och Yngve på samma gång. Då 
hördes ett nytt brak, och Yngve låg 
bredvid mig och sprattlade. Helmer 
kröp mot vaken och sträckte ut 
yxan mot Yngve. Konstigt nog tog 
jag mig opp själv, men det var nog 
bara för att det var snö på isen.

Annies Damfrisering
Västeråkern Tel. 410 80

Allt för hårets vård!

NÄR VI LEKTE

I går var jag hos Mona Lannemar, 
och så lekte vi, att jag jobbade på 
apoteket och Mona på posten. Då kom 
Mona och skulle hämta en flaska och 
ett papper. När hon kom sade hon: 
”God-dag, god-dag, jag skulle hämta 
en flaska och ett papper.” Sen skulle vi 
öppna flaskan, men det gick inte. Då 
tog vi ett papper och sen försökte vi 
med en disktrasa. Men sen förstod vi 
att vi skruvade åt fel håll, och vi 
skrattade så Mona gick in i rummet. 
Och så skruvade jag åt andra hållet. 
Då gick den upp på en gång.
INGA-LILL ZETTERLUND, klass 3 B

EN SAGA

En flicka gick på landsvägen. Hon 
hade plockat blommor åt sin mamma. 
Flickan hette Kerstin. Och nu skulle 
hon gå genom en skog. När Kerstin 
hade gått en bit så hörde hon någon
ting som brummade. Efter ett tag kom 
en björn. Kerstin blev så rädd, så hon 
sprang, och björnen efter. Till slut var 
Kerstin hemma. Och då såg hon, att 
björnen var hennes hund, som hon fått 
av en snäll farbror. Kerstin döpte hun
den till Lubba.

MAIT OHLSÉN, klass 3 B

När vi kom upp, sade jag: ”Vi reser 
oss inte, förrän vi kommit en bit från 
vaken.”

Vi gick hela tiden hem, för att vi 
inte skulle frysa. Vägen är väl unge
fär tre och en halv kilometer. När jag 
kom hem, bytte jag vartenda plagg. 
Sedan drack jag två koppar hett te.

Nils Åke Ulilén, klass 6

Tid för uårplanteringen
Fruktträd, bärbuskar, 
rosor, fröer, sättlök.

Rikligt urval av 
Mors Dags- och 
examensblommor

L e v e n i l l S  Blomsterhandel
-  John A. Levenius —
Tel. 40092, trädg. 40120 ankn. bost.
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Allt i livsmedel
Djupfryst

Erikssons Livsmedel
Tel. 402 33

Erik Andersson
Utför inkassouppdrag. 
Förrättar auktioner, b ou p p 
teckningar och arvskiften.

Om bud fö r Stockholm s, Göteborgs m. fl. 
köp m annafö ren ing ar. Tel. 400 40

Damer!
Kom in och prova ut en fin 
STRÅHATT för sommaren.

Albert Andersson
Modeaffär, Orsa Tel. 400 04

Specerihandla Le i  e n !

God sortering

Lund blads E f t r .
Tel. 402 25

Mopeden Victoria Vicky MS 50
Finns i lager. Reservdelar. Service.

Hen r y S undb e r g
lleden, Orsa Tel. 403 88

TECKNING: När jag fick följa och jaga av 
Ingemar Lundin, klass 2

P Ä  S V A G  IS

Det var en gång två syskon, som 
hette Jan och Lena. En dag sa Jan 
till Lena, att de skulle ut och pröva 
sina nya skridskor.

Lena: ”Vi får ju inte för mamma, 
jag har frågat om jag fick, men hon 
sa, att det var för tunn is.”

Jan: ”Hon bara sa så.”
Lena: ”Jag ska gå och fråga mamma 

om vi får.”
Jan: ”Nej, det är ditt fel om mam

ma säger nej, för då vet hon ju, att 
vi ska ner på sjön, och det ska hon 
inte veta om.”

Lena går till mamma.
Lena: ”Mamma får vi gå ner på 

sjön?”
Mamma: ”Det får ni väl.”
Lena: ”O, mamma får vi det.” 
Mamma: ”Var-för skulle ni inte få 

det?”
Lena: ”För Jan sa att det var mitt 

fel om du sa nej.”
Mamma: ”Jag sa ju inte nej, då kan 

det väl inte vara ditt fel?”
Lena ropar på Jan.
Lena: ”Jan, Jan vi får!”
Jan: ”Får vi, spring in efter våra 

skridskor!”
Lena: ”Lova att inte åka ifrån mej!” 
Jan: ”Nej då!”
När de kom ner på sjön, var det 

fullt med snö på isen.
Lena: ”Nej här åker då inte jag!” 
Jan: ”Ja, se jäntor är då lik sej 

jämt! Kom nu och var inte feg!” 
Lena: ”Jag vill inte!”
Jan: ”Då åker jag själv.”
Lena: ”Sse upp, det är en vak!” 
Innan Jan hann blinka, låg han 

där och skrek.
Jan: ”Hjälp, hjälp, kom och hjälp 

mej Lena!”
Lena: ”Ja, jag kommer!”
Lena fick upp Jan. Sen gick de 

hem. Men när de kom hem, blev 
mamma så ond. Men Lena sa, att 
de hade ju fått lov att gå på sjön. 
Men mamma påstod att hon inte hade 
hört vad Lena frågade om!

LISBET ÖSTLUND, klass 3

E L D S V A D A N

Lena och Lars satt i stora rummet 
och läste. De var ensamma hemma. 
Efter en stund sa Lena: ”Usch vad 
jag är trött! Vi går upp och lägger 
oss.” ”Mm”, mumlade Lars, fördjupad 
i boken som han läste. ”Ja, kom då”, 
sa Lena och började gå mot dörren 
till hallen. ”Mm”, sa Lasse, ”jag ska 
läsa ut boken först. Jag har bara någ
ra sidor kvar” . Lena fick lov att ge 
sig till tåls en stund till. Till slut reste 
Lars sig. ”Nu är jag klar” , sa han. 
”Det var då på tiden” , sa Lena. ”Har 
du stängt av alla plattor i köket?” 
”Jaadå” , svarade Lars. ”Då går vi då”, 
sa Lena.

De gick upp och la sig.

Efter en stund sa Lena: ”Jag kan 
inte somna. Jag är så orolig på något 
vis.” ”Ää, flickor!” utbrast Lars halv
sovande.

Lena kunde som sagt inte somna. 
Plötsligt ryckte hon till. Luktade det 
inte rök? Jo, minsann! Lena rusade 
upp. Hon väckte Lars, som hade som
nat, och talade om för honom, att det 
luktade rök. De rusade ner i köket. 
Det bolmade rök därifrån. Lena slog 
igen dörren till köket, så att elden 
inte skulle sprida sig så hastigt. Se
dan rusade hon till telefonen, slog 
numret till grannen och förklarade på 
rekordtid, hur det låg till. Sedan lade 
hon på luren, tog upp den igen, slog 
noll-noll, begärde brandkåren och fick 
tala med brandchefen. Hon förklarade 
också för honom, hur det låg till.

Under tiden hade grannarna kom
mit och börjat hälla vatten på elden. 
Den hade dämpats en aning. Brand
kåren kom efter en stund, och brand
männen började bespruta huset.

Lena, Lars och grannarna hade bör
jat plocka ut värdesaker och satt för 
fönstren för att kväva elden. Det tog 
inte lång tid för elden att slockna. 
Lena och Lars var alldeles uppskaka
de. De hade fått gå hem till grannar
na. Där hade de fått lägga sig. Gran
narnas unga dotter hade ringt efter 
Lars och Lenas föräldrar. Lars hade 
tagit reda på numret. Föräldrarna 
kom snart. De gick tillsammans med 
Lars och Lena och tittade på förödel
sen. Som väl var, var det bara köket 
som hade tagit eld ordentligt. ”Du 
hade antagligen inte skruvat av plat
torna, Lars” sa Lena. ”Nej”, svarade 
Lars skamset.

Den natten och en tid framåt fick 
de bo hos grannens.

INGRID OLSSON, klass 5 A
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PÄ ANDJAKT

En morgon klockan fyra kom Gösta 
till mej och frågade, om jag ville följa 
med och skjuta änder. Det ville jag. 
När jag hade klätt på mej och kom ut, 
sa Gösta, att jag skulle gå och väcka 
Erik. Det gjorde jag. Han låg i en lada, 
så det var lätt att väcka honom. När 
vi gick ner till sjön, hördes skott, och 
efteråt kom en flock änder. ”Lill— 
Manne är där före oss. Om vi ska ha 
några änder, får vi skynda oss”, sa 
Gösta.

När vi köm ner till den lada, där 
änderna hade sträckt förra året, kom 
två. Gösta drog tillbaka hanen, sik
tade och sköt. En and kom dinglande 
ned. Erik, som ej fattat situationen, 
hade knappt fått bössan av axeln, förr
än ett till skott small. Det blev bom. 
”Den kommer väl igen och ska se, 
vart den andra tog vägen”, sa Erik. Vi 
började leta efter den skjutna anden. 
Efter några minuters letande hittade vi 
den. Den hade dött genast. Underligt 
nog kom den andra anden cirklande 
runt ladan. Också den föll för ett ha- 
gelskott. Men den var det svårare att 
hitta, för den låg och tryckte mot 
marken. Den var hela tiden vid liv 
och svår att få död på. Gösta måste 
ställa foten på andens hals.

Det kom inga fler, och vi gick hem. 
När man tänker närmare på, hur 
vårdslöst man skjuter änder, kan man 
inte låta bli att tycka synd om dem. 
Men sådant tänker man inte på i för
sta taget, när man är ute och skjuter.

STIG NIRS, klass 6

EN SAGA

Det var en gång en blåsippsfamilj, 
som bodde i en backe. Nedför backen 
rann en bäck, och där bodde familjen 
Tussilago. ”Våren blev sen i år” , sade 
fru Blåsippa. ”Men en fjäril talade 
nyss om för mig, att kung Bore gett 
sig iväg för flera veckor sen” , sade 
fru Tussilago. ”Men vart har prinses
san Vår tagit vägen?” undrade Blå- 
gull. ”Titta!” ropade Tussi, ”där är 
svalan, prinsessan Vårs sändebud!” 
Svalan slog sig ner på en låg gren 
och började berätta. Hon sade, att 
prinsessan haft så mycket arbete med 
att få bort kung Bore ifrån Småland, 
att hon inte orkade komma till dem 
än. Blommorna ville veta mera, men 
svalan hade inte tid, och just då kände 
de, att det sved till i stjälken, och en 
liten flicka ropade: ”Titta, mamma, nu 
har våren kommit!”

KARIN HEDMAN, klass 4 A

O B S A  SK O L T ID N IN G

Bränd KALK och 
KALKSTENSM|»L

a v  högsta k va lité e r 
t i l l  fö r d e la k t ig a s t e  
p rise r e rh å lla s  frå n

AB Skallungbyns Kalkbruk
Mässbacken Teleion 50021

EN SAGA
Det var en gång en flicka som hette 

Britta. Kn dag skulle hon ut i skogen 
och plocka bär. När hon hade gått en 
stund, mötte hon en gammal gumma. 
Britta frågade gumman, om hon viss
te, var det fanns mycket bär någon
stans. Gumman sade: ”Om du går den 
här vägen rakt fram, så kommer du 
till en brunn. Men den måste du gå 
över, för den står mitt i vägen. Om du 
går vid sidan, så kommer en björn ut, 
för den brukar vara där intill brun
nen, och björnen är hemskt elak. Kn 
gång var det en liten pojke, som gick 
vid sidan om brunnen. Då kom björ
nen fram och bet honom i benet. Men 
om du ger honom den här köttbiten, 
så blir han så svag, att han går sin 
väg, och då kan du gå vid sidan. Sen 
behöver du bara gå en bit till, så kom
mer du till en stor skog, och i den 
skogen finns det så mycket bär, så du 
får den där korgen full på en liten 
stund.” Britta tackade så mycket för 
hjälpen, och sedan gick hon. När hon 
kom fram till brunnen, väntade hon 
en stund, och där borta vid buskarna 
stod en stor björn. När björnen fick 
se Britta, kom han rakt emot henne. 
När han kom fram, gav Britta honom 
benet. Medan björnen åt, gick Britta. 
Hon vände sig om och såg, att björnen 
lufsade iväg. Nu kom Britta fram till 
skogen. ”O, så mycket bär det fanns 
där!” Om en liten stund hade Britta 
korgen full. Då gick hon hem. När hon 
kom hem, blev mamma så glad, för 
hon fick så mycket bär, och Britta be
rättade för mamma om gumman och 
björnen.

ANITA LUNDGREN, klass 4 A

VAD JAG SKA BLI
Jag ska bli affärsman och sälja klä

der och tjäna mycket pengar. Den 
affären skall heta Hellstrands efter
trädare. Jag ska bygga affären själv. 
Jag ska både vara byggare och affärs
man. På söndagarna ska jag vara ute 
och gå med min hustru. Jag ska ha 
bil också.
ANDERS HELLSTRAND, klass 2 A

G O T T  B R Ö D

Nya Wienerbageriet
-  Gustaf Byström -  

Tel. 401 98

Den självslipande hushållskniyen
D I O G E N E S

som demonstrerades på 
Mäsståget, säljes hos oss. 
Obs! Beställda knivar 
kunna avhämtas här.

Hedströms Bosättning Eftr.
Tel. 407 61

En vacker PERMANENT 
till sommaren . . .

Beställ tid hos

Liljas Damfrisering
Tel. 403 06
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TECKNING: Goliat och David av 
Håkan Kratz, klass 3



O B S A  SK O L T ID N IN G

Till examen
och konfirmation

Gåvor med V \ . /
bestående p A
värde . . . W/y -

Stjärnur
Guld
Silver 1 \

V

Rich. Thorbv
Tel. 400 90, Orsa

E X A M E N
närmar sig och kläd- 
frågan löser Ni pä bäs
ta sätt genom att kom
ma in till oss och titta 
på vår rikhaltiga sor
tering av de ledande 

märkesvarorna i 
branschen.

För pojkarna:
Blazer, dressar, kostymer.

För flickorna:
Klänningar, blus och kjol. 
jackor, kappor och dräkter.

Allt i bästa kvalité och rätt 
pris får Ni hos

Barnkläder
— Lennart Olsson —

Tel. 402 19, Orsa

När jag och Pia gick vilse
En dag skulle Pia och jag gå ut och 
skissa några teckningar. Vi försökte 
rita av sjön, men det var så svårt. Då 
bestämde vi oss för att gå lite längre 
bort och se, om vi kunde hitta nå
got. lättare motiv När vi hade gått 
en stund, fick vi se färska människo
spår i sanden. Bredvid var det hund
spår. Vi följde spåren. Men rätt vad 
det var, fick vi se en räv framför oss. 
Någon människa syntes inte till.

Vi blev ganska rädda för räven. Vi 
följde i alla fall spåren. Rätt som 
det var, fick vi se ,att solen höll på 
att gå ner. ”Det där”, tänkte vi, 
”skulle allt vara fint att måla av” . Vi 
försökte, men vi hann knappast rita 
färdigt, förrän solen hade gått ner. 
Vi började undra, hur mycket kloc
kan var, och var vi var någonstans. 
Snart nog kom vi underfund med, 
att vi var långt ute på Bunk. Vi för
sökte att ta den genaste vägen, så 
vi sprang över en snårmark. Snart 
nog kom vi till en å. ”Vi följer väl ån, 
så kommer vi nog hem till dig”, sa 
Pia. Det gjorde vi. Men inte kom vi 
hem. Nej då. Vi gick, så att vi höll 
på att gå i ån, för den delade sig. Då 
tänkte vi, att vi skulle gå i samma 
riktning som ån Då kom vi till ett 
kärr, där vi höll på att gå ner oss. 
Vi var så arga, att vi vände om och 
gick tillbaka till stranden. Sedan 
följde vi stranden, tills vi kem hem. 
När vi kom hem, så berättade vi allt 
för mamma och pappa. Då sa pappa, 
att det nog var Mississippi-Missouri 
vi såg. Sedan frågade han oss, om vi 
inte såg något vattenfall bakom oss, 
för i så fall var det Niagarafallet. När 
vi gick hemifrån, var klockan halv 
tre. Men när vi kom hem, var klockan 
fem.

AGNETA BACKLUND, 
Klass 4

MIN KATT

Jag har haft en katt, som hette Ses- 
san. Hon ville jämt sitta och titta på 
vattenledningen, när den droppade. 
Hon slog till dropparna med tassen, 
när de ramlade ner. Sedan försökte 
hon bita i dem. Men när detta ej lyc
kades, blev hon arg och började jama. 
När min mamma diskade, kom Sessan 
och tittade på. Men när hon skulle 
bada, var hon så rädd, att hon klöste 
mig. Det fanns också en hund i huset 
bredvid. Han brukade jaga Sessan. Då 
klättrade hon upp i ett träd. Där kun
de hon sitta i timtal.
IN G A -L IL L  HEDLUND, klass 4 A

På äventyr hos trollen
Mor Lena, som bodde långt inne i 

den stora skogen, hade en dag gått 
ett ärende till byn. När hon efter 
några timmar kom tillbaka, stod dör
ren till stugan vidöppen, och barnen, 
var borta. Mor Lena blev alldeles för
skräckt, när hon såg vad som hänt. 
Hon låste dörren och begav sig ut för 
att leta reda på Greta och Hans.

Under tiden satt barnen instängda 
hos det elaka trollet Mumburre i Grå
berget. Greta grät, Hans var arg, 
men Mumburre bara skrattade och 
sa: ”Ha, ha, tror ni verkligen, att ni 
kommer härifrån? När ni blivit rik
tigt feta, ska jag äta upp er. Den 
enda som kan rädda er, är mor Lena. 
Men först måste hon säga: Hurre 
burre krax, hokus pokus lax. Jo ni, 
där fick ni! Ha, ha, ha!”

Mor Lena hade under tiden frågat 
alla möjliga djur, om de hade sett 
hennes barn, och nu stod hon hos 
älgen. ”Du har väl inte sett till mina 
bara?” frågade hon. ”Jo, det har jag 
faktiskt. De gick i sällskap med 
Mumburre”, svarade älgen. ” O, så 
hemskt! Mumburre är Ju det elakaste 
trollet i hela trakten!” utbrast mor 
Lena och började gråta. ”De stackars 
barnen!" snyftade hon. ”Jag gick ny
ligen förbi där, och då råkade jag 
höra, att det var bara mor Lena, som 
kunde rädda dem”, sa älgen. ” Och så 
skulle mor Lena säga: Hurre burre 
krax, hokus pokus lax” . — ”O, tack 
så mycket!!’ Mor Lena sken som en 
sol, då hon begav sig iväg' till Grå
berget.

När hon kom fram, öppnade hon 
försiktigt dörren och skrek: ”Hurre 
burre krax, hokus pokus lax!” Mum
burre blev så rädd, att hon sprack. 
Och så tog mor Lena barnen med sig 
hem, där hon bjöd på plättar med 
jordgubbssylt. KERSTIN STURK, 

Klass 5

HOS MORMOR
När jag var hos mormor och morfar, 

hade jag så skojigt med mina kusiner. 
Vi var i en backe och åkte på papp
skivor, och då snurrade vi runt. Och 
då skrattade vi. Så åkte vi hem till 
mormor och morfar och åt. Så for vi 
till backen igen. Då hade vi kälken 
med oss. Sen på kvällen var vi på 
bio. Den handlade om en farbror, som 
åkte i en bil. Han körde igenom ett 
hus och en höstack och under bilar, 
och så flög han med bilen. Sen var 
bion slut. Då for vi hem till mormor 
och la oss.

A N IT A  H ANSSON, klass 2
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O B S A  S K O L T ID N IN G

NÄR JAG VAR MED FARFAR 
OCH JAGADE

När jag hade jullov, då fick jag 
följa med farfar och jaga. Vi åkte till 
Kväxel. Vi hade en farbror med oss. 
Han hade en liten stuga, och han 
hade ett litet stall. Där inne hade han 
två hästar. En hette Svarten och den 
andra hette Brunte. Sen gick vi ut i 
skogen. När vi hade gått en bit i 
skogen, då hörde vi, att det prasslade 
i buskarna. Då gick vi litet närmare. 
Då såg vi, att det var en älg. Han 
stod och åt av en björk. Sen sprang 
han. Då gick vi längre in i skogen. 
Då såg vi en liten hare. Då skulle 
farfar skjuta haren, men då sprang 
han och gömde sig.

INGEMAR LUNDIN, klass 2 A

ETT BO
En sommardag gick jag till Byssa. 

Då kom en annan pojke dit, som hette 
Lasse, och sa, att Byssas katt hade fått 
ungar. Då skulle vi bort och se om 
det var några ungar där. Vi sprang, 
allt vad vi orkade, dit. När vi kom 
fram, såg vi en katt, som satt bredvid 
en stängd dörr och jamade. Vi öpp
nade dörren. Då sprang katten in. Så 
hörde vi katten jama hemskt. Nu skul
le vi opp, men ingen av oss tog sig 
opp till boet. Vi sprang efter en stege. 
När vi kom med stegen, satt katten 
utanför dörren. Då ställde vi opp ste
gen och klev upp. Vi gick fram till 
boet. Men där låg några döda katt
ungar. De hade nog svultit ihjäl, för 
dörren hade varit stängd en och en 
halv dag.

LEIF UHLÉN, klass 4.

Rasmus
Rasmus är en fåle. Hans mamma 

heter Stjärna. Det är morbror Hans, 
som rår om dem. När Rasmus föd
des, var jag inte hemma.

När jag kom hem, gick jag upp 
till morbror Hans på en gång. Ras
mus var hemskt liten då. Det var 
första gången jag såg en fåle. Han 
höll sig tätt intill sin mamma hela 
tiden.

När morbror Hans skulle börja 
med slåttern, var vi med. Staffan 
och jag var så rädda för Rasmus. 
Han sprang och slog upp bakbenen. 
Han såg så rolig ut. När Rasmus 
sprang på åkern för sig själv kom 
han till hässjan. Staffan vart så 
rädd för honom, så han sprang till 
andra sidan hässjan. Då sprang Ras
mus efter. Staffan var så rädd, så 
han nästan grät. Men då ropade 
morbror Hans åt Rasmus, att han 
skulle komma.

Rasmus växte fort, tycker jag. 
Snart var han ett år. Då skickade 
morbror Hans honom till Leksand.

En gång, när morbror Hans var 
till Leksand och skulle hälsa på Ras
mus, kom han direkt, då morbror 
Hans ropade på honom.

När Rasmus kom hem, gick vi i 
skolan. Han var då hemskt stor. Det 
stod en tvåa på honom.

ANNA-GRETA TALI, klass 6

Vid köp au radio
kan N i med förtroende vända Eder till oss. V i ha följande märken i lager:

Concerton, Dux, Luxor, M arconi, Nornan, Philips, Radiola, Siemens. 
Reparationsverkstad, Radioverkstad.

ORSA CYKEL- S SPORTAFFÄR
Tel. 40281, bost. 40383. Repr. för AB  Cykelfabr. Monark, Varberg

Knal isensation !!
Motorcyklar
Mopeder
Velocipeder

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Kappor 
och dräkter

Klänningstyger
Handskar
Blusar
Scarves
Västar
Underkläder

Emma OI ssons Eftr.
Tel. 401 25

A L G O T S

fritidsdress

är en idealisk soni- 
markostym för alla. 
Tillverkad av ameri
kansk rayongabarrlin 
som är impregnerad 
och skrynkelbehand- 
lad.

Finns hos Hanssons i 
storl. från 10 år.
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O R S A  SK O L T ID N IN G

De gamla berätta. Forts, frön sid. 2.

kom, så att man kunde köra hem höet 
på vinterföret.

En söndag under den tid kölslogen 
pågick skulle prästen komma dit och 
hålla gudstjänst. Det ålåg finnarna att 
röja upp den s. k. Finnvägen, hugga 
ris och laga broar, så att prästen ri
dande kunde ta sig fram.

De unga ville naturligtvis roa sig. 
Uppe på Tondoraberget (Tjetåbjar) 
samlades de alla kvällar och söndagar, 
och där blev så trampat, att varken 
träd eller blåbärsris växte utan bara 
gräs. Här satte man upp en gunga, 
en s. k. ”klubbrucka” . I den gungade 
både pojkar och flickor.

Högst uppe på berget stod en ur
gammal gran, hög och yvig, med gre
nar ända ner till marken. Den som 
klättrade upp i ”Tjetåbjarsgrani” , kun
de se tre kyrkor: Orsa, Skattunge och 
Hamra. Den märkliga granen var full
klottrad med namn från toppen till 
roten och på grenar och kvistar. Den 
stod kvar mycket länge, torr den sista 
tiden, men har nu fallit.

På vintern, då myrarna frusit till, 
och snön fallit, skulle höet köras hem. 
En del vintrar frös det dåligt, och dä 
måste karlarna ut för att trampa väg. 
Det kungjordes i kyrkan, när man 
skulle trampa, och alla karlar var 
skyldiga att hjälpa till. Ve den stac
kare, som drog sig undan! Hen vågade 
inte visa sig i laget. En gammal sed 
var, att man inte körde ur vägen för 
den som skolkat från trampningen, 
även om han hade tungt lass. Det be
rättas om en bonde, som undandragit 
sig sin skyldighet, att han blev för
skräckt, när han mötte en lång rad 
hästar och körkarlar. Han ropade: 
”Nej, käre, I ska fo kum fråm, I ska 
bittala, I ska bittala!” — och då han 
fått komma förbi, fortsatte han: ”Nön 
göng!”

Då höet skulle hämtas följdes man 
åt. Man körde först till Ängen, där 
man övernattade. Redsn vid 3—4- 
tiden nästa morgon fortsatte man till 
Koppången, dit man kom lagom tills 
det blev ljust. Man lastade höet, for 
hem till Kallmora, lassade av och åter
vände till Ängen och fortsatte så dag 
efter dag.

Då man slagit ännu längre bort — 
det skedde vartannat år — gjorde man 
på ett annat sätt. Man körde inte höet 
direkt hem utan till en plats, där man 
hade ”vältstugor” . Där välte man av 
lassen och for tillbaka efter mera hö. 
Detta för att inte behöva hålla upp

hela den långa vägen hem på en gång. 
Man fick göra många vändor och 
måste övernatta i vältstugorna många 
nätter.

När man vält allt höet vid vält
stugorna, lastade man på nytt och 
körde höet därifrån hem.

Att lasta och välta rätt var en stor 
konst. Nu framgick det tydligt, hur 
viktigt det var, att ”govstaden” var 
riktigt gjord. Man lyfte kam efter kam 
över på slädflaket och band omsorgs
fullt. Lasset skulle inte lassas om vid 
vältstugan utan vältas helt, så att slä
den kom överst, varefter den kunde 
tagas loss. Då man sen skulle köra 
hem höet, lade man åter släden överst, 
band fast, vände lasset och körde hem
åt.

Då den korta vinterdagen led mot 
sitt slut, kunde man se 10—15 slädar 
i rad på väg hem till byn. Värdefullt 
var höet förvisso. Dagar och veckor 
av hårt arbete hade det kostat.

När man hunnit in på 1900-talet, 
var det inte så många, som brydde sig 
om kölslogen. Och efter 1910—1915 
fanns ingen, som ville fortsätta längre. 
En ny tid hade brutit in.

R. H.

NÄR SESSAN BADADE

Lite utanför Hedemora hade vi en 
sommarstuga en sommar. Det var nära 
en bondgård, och där hade de en 
damm. Pappa, mamma och jag skulle 
bada där en dag. Då sa pappa: ”Kan 
vi inte ta katten med oss, så får hon 
bada?” Jag sprang efter henne. Pappa 
tog Sessan med ut i vattnet och släppte 
henne. Hon simmade i land, och pappa 
bar upp Sessan till stugan. När pappa 
gick tillbaka följde hon med. Men 
man måste gå förbi en ladugård, och 
där hade de en tjur. Just som Sessan 
kom förbi där, bölade tjuren. Hon vart 
så rädd, så att hon sprang till stugan 
igen. Men hon hade nog velat bada 
en gång till, för det var så varmt den 
dagen.
GUNILLA ELGEKLINT, klass 4 A

EN FÄRD TILL UNDERJORDEN

Det är midnatt den 20 januari 1967. 
Jag och min kamrat Torbjörn skall 
göra en färd ner till jordens mitt
punkt. I går hade vi byggt färdigt vår 
nya underjordiska robotmaskin, som 
skulle föra oss långt ner till under
jorden. Jag sade till Torbjörn att ta 
plats och satte mig själv på förarplat
sen. Motorn satte igång med dunder 
och brak, och på en gång började den 
borrförsedda framdelen gräva sig ner 
i marken. Det gick inte så fort, men 
efter ungefär en timme hade maski
nen kommit en kilometer ner i jor
den.

Jag satte på robotföraren, och vi 
gick och lade oss på våra sängar, som 
var placerade i ett rum längre bak.

Vi vaknade vid att maskinen hade 
stött emot något hårt. Torbjörn gick 
fram till förarhytten och såg efter, vad 
det kunde vara, som stoppade den 
robusta borrmaskinen. Han kom till
baks och sade, att vi hade kommit 
till Jordens medelpunkt och att vi nyss 
hade passerat ljusvallen. Det var myc
ket hett, och vi skyndade oss att sätta 
igång motorn igen och köra iväg.

Resten av resan gick nästan bra, 
utom när vi sprängde upp på andra 
sidan jordklotet, för vi kom upp all
deles på fel ställe. Vi kom upp mitt i 
Söderhavet. Lyckligtvis var maskinen 
vattentät, och vi kunde med mycken 
möda och besvär komma fram till hu
vudstaden på Nya Zeeland, Welling
ton, och därifrån flyga med ett av 
SAS’s plan tillbaks till Stockholm. 
När vi kom hem, blev vi mycket hyl
lade, för vi var de första som hade 
gjort en resa rakt igenom jordklotet.

LEIF BORGERT, klass 5 A
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F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

II
Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

#  Värme-, Vatten-,
#  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 400.94

T A P E T S E R I N G
Bums- och Byfrgnad smålning 
Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Tel. 400 67

Omsorgsfull
P E R M  A N E N T N I N G

utföres av

GULLY BOHMAN
Holen, tel. 440 49

C. F. C arlsso n  AB 
Å K D O N S F A B R I K
Orsa, tel. 40188, bost. Holen 440 58 

ARBETSVAGNAR - KÄUKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

BERGLUNDS CONDITORI 

REKOMMENDERAS

Tel. 400 66

L I N D A N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS !
Tel. 440 01

Knular eller bokslävrr. Forts. fr. sid. 3.

båda halvorna ihop. Någon möjlighet 
till bedrägeri finns inte, eftersom de 
nu hela skårorna visar skuldens be
lopp exakt.

För att tolka meningen med dessa 
knutar och musslor behövdes kun
niga män. Men det fanns enklare sätt 
att skriva ned händelser och sända 
budskap.

Om en stam ville förklara en annan 
krig, sände man ett spjut eller en pil. 
En sådan present luktade blod. Ville 
man fred skickade man en pipa. Pipan 
har alltid varit fredens symbol hos 
indianerna. Vid lägerelden, där man 
dryftade fred tände en av hövding
arna en pipa som sedan gick från 
hövding till hövding under högtidlig 
tystnad.

Innan människorna lärde känna 
skrivkonsten, kunde de sätta samman 
hela brev av föremål. Seyterna, som 
förr bodde i södra Ryssland, sände en 
gång ett brev till perserna. Brevet be
stod av en fågel, en råtta, en groda 
och fem pilar. Meningen med denna 
konstiga samling var:

”Perser! Kan ni flyga som en fågel, 
gömma er i marken som en råtta, 
hoppa genom träsken som en groda? 
Om ni inte kan det, så försök inte 
börja krig med oss. Så fort ni sätter 
foten i vårt land ska vi överhölja er 
med pilar.”

Hur mycket mer lättlästa och enkla 
är inte våra brev, våra bokstäver och 
ord. Vad skulle ni säga, om ni en vac
ker dag fick ett paket i vilket ni fann 
en död groda, en mask eller något 
liknande? Ni skulle naturligtvis tro 
att någon ville spela er ett dumt spratt 
och aldrig i livet kunna tänka er, att 
det var ett allvarligt brev.

Tänk om vi pojkar och flickor skulle 
ställas inför något sådant, som att 
skicka ett brev på knut- eller mussel- 
språket eller sätta ihop ett med hjälp 
av några föremål! Nog skulle ni tycka 
det vore enkelt och bekvämt, om ni 
då finge taga till något så enkelt som 
en penna och på ett papper fästa dina 
tankar och ord.

L.-U. Lidegran

G U M M I-
v e r k s t a d
B ilr in g a r , Batte
r ie r , Snöked jor, 

Bensin , O ljo r .

Orsa
R ingcentral

A lf  Andersson 
T e l. 403 55

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.
Lager av
Masonlte, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 M ä s s b a c k e n

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad 

Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser och markiser på 

beställning.
B i l l i g a  p r i s e r !

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl 8.oo — 17.oo

BRANDTS PENSIONAT
Orsa, tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagfar 
Begravningfskaffe

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, Trappor, Listverk 

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood

B EG R A VN IN G SB Y R Å

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Orsa, tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
Oljonsbyn, tel. 403 46 

R E K O M M E N D E R A S !

Glas, Porslin, Specerier och 
Manufaktur

E R I K  W E S S T R Ö M
£  Utför Värme-, Vatten och
0  Avloppsledningar av alla
£  slag.

Reel behandling! Billigaste priser! 
Tel. 401 19
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Skolnytt
Ny lärare

Till ny ord. kantor i Skattungbyn 
har valts kantor Eric Ullström, Äppel
bo. Den nye tjänsteinnehavaren är 
värmlänning till börden. Han avlade 
folkskollärarexamen år 1951 och orga
nist- och kantorsexamen år 1954. Han 
har tjänstgjort som extra och e. o. 
folkskollärare i St. Skedvi och By 
skoldistrikt och är fr. o. m. 1 januari 
1955 ord. kantor och folkskollärare i 
Äppelbo.

Fru Greta Johansson, Torrvål, har 
valts till ord. småskollärarinna i Torr
vål. Fru Johansson är född i Falun, 
avlade examen år 1950, blev efter två 
års tjänstgöring i Bälinge ord. lära
rinna i Uppsala och kom 1953 till Orsa 
som extra ord.

Till Stackmora har valts fru Siv 
Larsson, som avlade examen 1952 och 
efter kortare tjänstgöringsperioder i 
Los, Hedemora, Ore och Älvdalen kom 
till Orsa 1953, där hon tjänstgjort vid 
Kyrkbyns skola.

Till ord. småskollärarinna i Slätt
berg har valts fröken Gunnel Rödén, 
Ramvik. Fröken Rödén är född ång- 
ermanländska. Hon examinerades år 
1953 och har efter examen tjänstgjort 
i sin hemförsamling Högsjö.

Samtliga ovannämnda tjänster till
trädas den 1 juli 1955. De nya lärarna 
hälsas hjärtligt välkomna till Orsa.

Antal läraravdelningar
läsåret 1955—1956 blir 43 mot nuva
rande 39. Hela ökningen kommer på 
Kyrkbyn, där det beräknas bli 15 
klassavdelningar samt 6 skolkökskur - 
ser.

Ny undervisningsplan
träder i kraft nästa läsår. Lärarkåren 
har därför under tre eftermiddagar 
varit samlad för att studera nyheterna. 
Det blir i vissa klasser ändring av 
timantalet för de olika ämnena och 
även totalt. Klass 7 t. ex. skall ha 36 
veckotimmar i st. f. nuvarande 34. 
Denna klass får alltså läsa 7 timmar 
om dagen under 3 av veckans dagar 
och 6 timmar under 2 dagar, om det 
skall gå att få sluta efter 3 lästimmar 
på lördagarna.

Enligt de nya planerna införs också 
en del nya ämnen på skolans schema, 
t. ex. samhällslära redan från klass 
4 och hemkunskap i klass 7. Tyvärr 
måste modersmålet och slöjd släppa 
till flera timmar för engelskan, som 
blir obligatorisk överallt, där det finns 
lärare med föreskriven kompetens.

7:e klassen 
i Kallmora
l:a raden från vän
ster: Adela Ernsts- 
son, Vivi-Anne 
Ohlin, Iris Mårsén, 
EU-Britt Louthan- 
der.

ha raden: Tore 
Svedgård, Göran 
Bodin, Torbjörn 
Andersson, Rolf 
Johansson.

3:e raden: Arne 
Franzén, Leif 
Hansson, Tore 
Bäck.

Julpristävlingen 1954
avgjordes faktiskt inte i går utan en 
gång i januari månad, när våra vän
ner tomtenissarna ännu befann sig på 
orten. Lugnt kunde de dra sig undan 
till de djupa skogarna på semester,

I samband med den nya planen kom
mer även en del nya läroböcker att 
införas.

Slöjdsalen i Hansjö
skall enligt skolstyrelsens beslut snyg
gas upp och ytbehandlings- och vir- 
kesrum ordnas. Det skall även under
sökas, om det finns möjlighet att upp
värma slöjdsalen medelst kulvertled- 
ning från värmepannan i skolhuset, då 
slöjdsalen nu kommer att användes 
nästan alla veckans dagar.
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sedan ett drygt 50-tal orsabor, biträdda 
av skåningar och folk från kungliga 
huvudstaden och stora fiskeläget vid 
Kattegatt, skyndat till för att bringa 
ordning i tomtefars ordspråksoreda. 
Visserligen satte ett par av de tillskyn
dande myror i huvudet på de försam
lade, men majoriteten var ense om att 
ordspråken lydde så här:

A-L: Som man bäddar, får man
ligga.

M-B: Vad man sår, får man skörda.
C-I: Arga kattor får rivet skinn.
H-D: Lika barn leka bäst.
E-P: Den som gräver en grop åt

andra faller ofta själv däri.
J-F: Liten tuva stjälper ofta stort 

lass.
G-N: Bättre en fågel i handen än

tio i skogen.
K-O: I det lugnaste vattnet går de

största fiskarna.

Som tack för hjälpen fick Thyra 
Spåhl från Malmö ett exemplar av 
Orsa-boken, Anna-Greta Löf, V. Stor
byn, Våmhus och Margareta Bength, 
Vansbro andra böcker samt Gun-Britt 
Bilar, Bjus och Mimmi Pettersson, 
Stockholm Orsa Skoltidning för inne
varande år.

H—s.

Upplaga 1.900 ex. lifukmurts Tryrkm i 4 H, ( )r sa Pris 75 öre.


