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Nissa Erik Ersson.

Det är svårt att finna lämpliga ord, 
när man vill teckna en minnesruna över 
Nissa Erik Ersson. In i det sista levde 
han så med i den kommunala förvaltnin
gen, att när dödsbudet kom, var det 
svårt att fatta., att han verkligen var 
borta.

Från sin tidiga ungdom var Nissa Erik 
intresserad för de kommunala förvalt
ningsfrågorna. Den största insatsen 
kom han att nedlägga inom åldrings- och 
barnavården. Han var mycket vidsynt, 
när det gällde de sociala frågorna, och 
ställde sig aldrig avvisande, när folk 
kom för att söka hans råd och hjälp. I 
barnavårdsnämnden, där han var ordfö
rande, var han alltid ungdomens före
språkare och försökte på lindrigaste 
sätt föra till rätta dem, som kommit på 
kant med samhället.

Inom skolväsendet visade Nissa Erik 
stort intresse. Hans duglighet togs ofta 
i anspråk och hans uppdrag där var 
många. Från tidig ungdom var han myc
ket musikintresserad, och var på sin tid 
en skicklig esskornettist i Orsa hornmu
sikkår. Genom sitt musikintresse blev 
han en av initiativtagarna till den fri
villiga musikundervisningen i skolorna. 
Han förmådde genom sina initiativ in
tressera skolstyrelsen att anslå rätt 
stora summor till musikundervisningen. 
Det sista stora arbete Nissa Erik fick 
vara med om att utföra inom skolväsen
det var uppförandet av Digerbergets 
skola. Han var själv ordförande i bygg
nadskommittén och lyckades på ett ut
märkt sätt avsluta arbetet. Nu reser sig 
den vackra skolbyggnaden uppe på Di
gerbergets sluttning som ett monument 
över Nissa Eriks livsverk i Orsa kom
mun.

Vi känner stor saknad, när nu Nissa 
Eriks plats står tom, och tacka honom 
innerligt för det osjälviska arbete han 
nedlagt för det gemensamma bästa inom 
Orsa!

Herry Horgijuist

Laggar Hans Ersson berättar
Orsa Skoltidning har ju tagit för vana 

att intervjua gamlingar om, hur det varit 
förr här i Orsa, och nu är det f. skogvak
taren Laggar Hans Erssons i Slättberg 
tur att berätta. Ordet gamling passar 
emellertid föga om Laggar Hans där han 
alltjämt med ungdomlig spänst tar sig 
fram genom skog och mark. Men håret har 
grånat och han har faktiskt fyllt 70 nu på 
eftersommaren. Så då får han berätta.

Ja, nog har jag minnen från skogarna. 
Jag har arbetat i skogen sen jag var 12 
år, och från 1907 till -34 arbetade jag ät 
Skogsvårdsstyrelsen. Men jag ska berätta 
om något konstigt, som jag såg, när jag 
var 10 år.

Vi var på kölslåtter pä Koppången. 
Slättbergsboma hade 14 kölbodar då unge
fär där Blomtäcktsvägen nu tar av från 
stora landsvägen. Någon landsväg över 
Koppången fanns inte, man höll just på 
att staka den, men telefonledningen var 
dragen, och vi var inte långt ifrån den. 
Det var en vacker sommardag. Solen sken 
och himlen var klar, men i norr bortom 
Kvarnberg stod ett stort svart moln, så 
far sa, att det var nog äska där borta fast 
den inte hördes. Plötsligt fick vi se hur ett 
eldklot stort som den där baljan — säger 
Laggar och pekar på en stor diskbalja vid 
spiseln — kom rullande längs telefontrå
den. Det var en klotblixt. Vid Björktjärn 
gick den in i en vägarbetarkoja, rev tele
fonskåpet från väggen och slängde det 
långt ut på golvet. Den tände ingenstans, 
men precis varannan telefonstolpe längs 
linjen var splittrad i små smulor. Det 
glömmer jag aldrig.

Det där med kölslåtter var ett fasligt 
arbete förr i tiden. Så snart man sått fär
digt på våren cch stängt och lagat alla 
gärdesgårdar och grindar, måste man se 
om slåtterredskapen, tjära och sätta pin
nar i räfsorna och slipa liarna, för sen 
skulle det bära av ut på kölarna. Före av
färden måste emellertid de stora klövje- 
kassarna — mjåssor som var flätade av 
björkvidjor, läggas i blöt. Då de mjuknat, 
stuvades de fulla med mjöl och salt, nån 
fårbog, litet salt fläsk och gammal ost. Så 
tog man gethopen med och gav sig av. 
.Tag minns att vi kunde köra med häst och 
kärra till Bjoktjärn, men sen fick vi gå 
och klövja.

Då vi kommit fram Lill kölboden, fick 
man hugga granris och slå litet hö och 
bädda där inne under taket. Framför den 
öppna sidan tändes stockelden. Getterna 
fick sova under en yvig gran i närheten.

Den 12 och 13 juli, Herman och Joel-da- 
garna, var s. k. köldagar. Då skulle man 
vara där. Var vädret vackert, var arbetet 
gjort på några få veckor, men ibland gjor
de regnet, att kölslåttem drog ut på mån
ga veckor. Den 19 eller 20 juli kom alltid 
prästen ridande dit upp och höll gudstjänst 
där.

Höet, som måsto vändas och vändas, tills 
det blev torrt, hässjades sen i sockertopps- 
formiga hässjor. Var och en sådan hässja 
omsorgsfullt kammad och uppbyggd efter 
konstens alla regler, så klarade sig höet, 
hur regnig hösten än kunde bli.

Den där myrslåttern var nästan som ett 
kollektivt företag. Man gjorde sällskap och 
hjälptes åt så gott man kunde. Så också 
när höet skulle köras hem, vilket skedde 
så fort myrarna frusit till. Var det bra 
före på myrarna, kunde det hända, att 
man passade på och körde fram många 
lass bara till Höghed. Dit kunde man ju 
alltid komma senare på vintern och hämta 
höet, då det däremot inte var så säkert, 
att man kunde komma fram med häst och 
kälke över Koppången på vintern. Då man 
lämnade hölassen på Höghed, stjälptes de 
bara av med stången underst. När man sen 
hämtade lasset la man helt enkelt kälken 
överst på högen, band fast vid stången och 
vippade runt, så var det hela fixt och fär
digt, för ett hölass, som skulle köras så 
lång väg, måste ju vara lastat med om
sorg från början.

Jag minns en gubbe, som alltid behövde 
hjälp av andra, men som aldrig ville hjälpa 
andra igen. En gång när alla samtidigt 
hämtade sitt hö där uppe pä myrarna, var 
han först färdig med att få på sitt lass 
och stack iväg hem ifrån de andra. Men 
vid Trångtå nere vid Emån hann de ikapp 
honom. Där hade hans slarvigt packade 
lass rasat isär, och nu väntade han på de 
andras hjälp. Men si, nu ville ingen hjälpa 
honom. Alla körde utan vidare förbi. Då 
började gubben gråta och sade: Aj, um i 
ad fändj i däja.

Medan Laggar Hans berättar, sitter hans 
fru bredvid och tänker också hon på gam
la minnen. Plötsligt säger hon:

— For i berätta nö kunstut nöd, sö i a 
we mi un börti budär? Men i wil bara tålå 
orsmol i. Ferstår du ed?

Jag förstår det och återger det på sven
ska, och hon berättar:

Det var i Dödbyn sommaren 33 eller 34, 
långt fram i augusti, en lördag. Pastor 
Widgren skulle komma upp och hålla fä
bodgudstjänst på söndagen, och vi skulle 
förstås gå och höra på honom. Men våra 
kor kom inte hem på lördagskvällen. Vi 
väntade och lockade länge, sen det blev

Forts, å sid. 6.

Å B E R G S
CHARKUTERIVAROR
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Frihetens
Vid Ovan-Siljans Skolför- 

enings årsmöte på Sollerön 
i våras höll kyrkoherde Erik 
Arbin ett mycket uppskattat 
föredrag om Frihetens grän
ser. Det återges här i kort 
sammandrag av Erik Svens
son, Våmhus.

Bara för 50 år sen var våra skolor 
mycket annorlunda. Då intog riset en 
framträdande plats som pedagogiskt 
hjälpmedel. En för den tiden framstå
ende lärarinna, fröken Svensson, bruka
de en dag i veckan låta bestraffningen 
ske. De som då sluppit undan stod om
kring och tittade med förtjusning på, 
när syndarna fick sitt straff.

Hur är det då i våra dagar?
Lösehordet frihet, ett begrepp som 

präglades under franska revolutionen, 
har i våra dagar trängt ned till ungdo
men och skolorna. I en stockholmsskola 
berättas det, att en pojke som gjort nå
got fuffens, skulle bestraffas för detta. 
Just som lärarinnan stod i begrepp där
till, utbrast pojken: Rör mej inte, för
då får jag hämningar i komplexen. Den 
nyare psykologin har nått de bredare 
lagren, utan att dessa ännu riktigt vet 
vad den innebär.

Lärarna, särskilt då i städer och stör
re samhällen, har nu en mycket svår 
ställning. De står ofta utan något som 
helst stöd. Förr var det inte ovanligt, 
att en klass gick i skräckstämning för 
sin lärare. Nu är det snarare så, att lä
raren går i skräckstämning för sin 
klass. Ja, det har t. o. m. hänt att lä
rare fått nervsammanbrott, och många 
tror sig inte kunna härda ut till pen
sionsåldern. Lärarna är också noga på
passade, och om en lärare råkar förgå 
sig, kommer detta genast i tidningen. 
De högre skolmyndigheterna ger inte

Då det gäller presenter, se först 
hos

Ur-, Optik- & Guldsmedsaffär

granser.
heller lärarna det stöd de behöver. För
äldrarna hinner vanligen inte med att 
ge barnen den rätta omvårdnaden.

Följderna av detta blir, att lärarna 
slits ut. Tillströmningen till lärarbanan 
minskar och en vacker dag kanske vi 
står där med våra nya fina skolor men 
utan lärare.

Frihetens lov.
Den nya psykologien är en förståel

sens psykologi. Förr skulle barnen sitta 
med knäppta händer, särskilt då under 
kristendomslektionerna. Ofta var dessa 
längre än de andra lektionerna, och det 
enda sättet att vinna någon lättnad var 
att be om lov att gå ut.

På följande 3 punkter har dock den 
nya psykologien haft stor betydelse:

1) Den har lärt oss förstå olika ka
tegorier av barn. Problembarn är sjuka 
barn, inte elaka barn.

2) Den har bättre lärt oss känna oli
ka perioder i barnens liv. När det gäller 
ungdomar, bör man inte stänga in drif
ten till självhävdelse. Pojkar, som rör 
sig klumpigt och ibland t. o. m. drum- 
melaktigt, är ofta att föredra framför 
sådana, som av sina mammor dresserats 
till riktiga mönstergossar.

3) Den har lärt oss förståelse för en
skilda individer.

I gymnasiets andra ring var det en 
flicka, som var alldeles omöjlig i kristen
dom. Tillsägelser och anmärkningar var 
gagnlösa. Av nåd fick hon ett B i stu
dentexamen. Den flickan blev senare 
prästfru. Tillfrågad om hon mindes hur 
omöjlig hon varit och vad det kunde be
ro på svarade hon: Jag ville, att du skul
le tala till mig direkt och behandla mig 
som en vuxen.

Frihetens gränser.
Det är missuppfattning att tro, att fri

Kappan
som Er flicka gillar finner Ni hos 
oss. För övrigt när det gäller att 
rusta Edra barn för hösten har vi 
alla möjligheter.

O V E R A L L E R
Hela och tvådelade i sort. färger.

Kostymer, Jaktrockar med skinn
kragar, Lodenjackor, Velvetin- och 
poplinjackor (vändbara), Golf- och 
skidbyxor, Gosskjortor, Koftor och 
Jumpers.

Allt i god sortering till Marknaden!

Barnkläder • Orsa
Tel. 219

het betyder självsvåld. Tendensen nu är 
humanitet. Men den som själv behand
las humant kan inte sällan behandla an
dra på grymmaste sätt.

Ett barn vill ha någon att se upp till, 
och denne lyder det gärna. En kvinnlig 
psykolog som hade en 7-årig dotter be
rättade, att hennes dotter en dag blev 
uppringd av en kamrat. Denna ville, att 
hon skulle komma upp till henne. Dot
tern frågade, om hon fick lov därtill. — 
Du får göra som du vill, svarade mam
ma. Dottern gick tillbaka och svarade. 
När mamman sen frågade, hur dottern 
sagt, fick hon svaret: Jag sade, att jag 
inte fick. Men då ljög du ju, sade mam
man. Ja, men någon gång måste jag väl 
säja, att jag inte får, blev dotterns slut
replik.

Det berättas, att en komminister förr 
i världen i sin konfirmationsundervis
ning måste ha en fjärdingsman till hjälp 
att upprätthålla ordningen. Så långt vill 
vi inte sträcka oss i våra dagar, men vi 
får inte låta det gå hur långt som helst. 
Vi vill ha frihet, men det måste vara fri
het under ansvar.

Nu bör Ni tänka på 
omstoppning och klädsel

av Edra möbler Vänd Eder med 
förtroende till yrkesmannen, 
som lämnar garantier för så
väl material som arbete.
Möbler, madrasser och säng
kläder i lager.
Reellt arbete! Billiga priser!

F-.a Stoppmöbler
Tapetserare C. Samuelsson 
Slottsgården, Orsa, tel. 679
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Något om skolor i Kina.
Först något om byskolan, sådan den var, 

då undertecknad för 40 år sedan kom till 
Kina.

Läraren. Eftersom läraren vid den tiden 
oftast var den ende läskunnige i byn, var 
han en högt aktad person. Inte endast ele
verna sågo upp till honom med beundran 
och vördnad, utan så gjorde alla byns in
vånare. När kungörelser från myndighe
terna klistrades upp på byporten, så sam
lades männen för att lyssna till lärarens 
uppläsning av dem. Mannen kallas av hu
strun och andra ”Han som är ute” — i 
motsats till hustrun ”Hon som är inne” — 
och därför behövde männen ha reda på 
vad som stod i kungörelserna, även om de 
ej själva kunde läsa!

Vid sällsynta tillfällen kunde någon i 
byn få ett brev, och då var det läraren, 
som skulle läsa brevet, liksom också be
svara det, om det skulle besvaras. Dess
utom var hans råd utslagsgivande i många 
olika situationer. Och det ej endast för 
hans elever, utan också för byns befolk
ning i allmänhet.

Eftersom läraren var en så betydelse
full person, blev han inbjuden till bröllop 
och begravningar — de enda ”kalas”, som 
är vanliga bland byfolket. Under sådana 
tillfällen tog han sig helt enkelt ledigt —- 
han hade ju ingen som kontrollerade om 
han verkligen fanns i skolan eller ej!

Eleven. När en liten pojke på 5—6 är 
böl jade skolan, blev han genast en mycket 
viktig person. Han kunde ej längre springa 
eller leka, utan gick sakta och värdigt sin 
väg fram. I tidiga morgonstunden, kl 6 el
ler tidigare, kunde man se pojkarna på 
väg till skolan. Där sutto de sedan hela 
dagarna med undantag av en matrast, då 
de gingo hem och åto. Först i skymningen 
fingo de gå hem. Raster med lek och idrott 
hörde ej till skolseden, varför de ”shu-tu- 
shu-tih” — de som läste böcker, som man 
uttryckte det i Kina, ofta ådrcgo sig lung
sot och dog tidigt.

Skolämnen. Det viktigaste ämnet var 
utanläsning av klassikerna. Det gällde att 
läsa på —- alla skreko på en gång, den ena 
högre än den andra, så att läraren skulle 
höra varje röst! På långt håll hörde man 
därför, var det fanns en skola. När eleven 
läst ett stycke så länge, att han trodde sig 
kunna det, gick han fram till lärarens

bord, överlämnade med en djup bugning 
sin bok, vände ryggen mot läraren och 
stod med händerna på ryggen och läste 
”som ett rinnande vatten” . (Hans ställning 
vid utanläsningen var ju för att tydligt 
visa, att han ej fuskade!) När han läst 
färdigt, vände han sig mot läraren, buga
de, tog sin bok och gick tillbaka till sin 
plats igen.

Men stackars den elev, som ej kunde 
läsa sitt stycke! Han fick lägga händerna 
på bordet, läraren tog en trälinjal och slog 
hans fingrar och händer, så att händerna 
kunde blöda. Han slog nämligen med den 
skarpa sidan av linjalen. Pä linjalen stod 
ofta skrivtecknen: ”Hsioh-seng-tih hao
peng-iu” , vilket betyder: Skolbarnens goda 
vän. Med den goda vännens hjälp lärde sig 
eleven läxorna. Varken elever eller föräld
rar klagade över stränghet, ty ordspråket 
säger ju: ”Hur ska det bli när man blir
gammal, om man ej lär sig något som 
ung?” (Det kunde klagas ibland på mis
sionärerna som lärare, att de ej slogo bar
nen! Men snart insågo föräldrarna, att det
ta ej var något ”fel” , ty barnens framsteg 
visade, att den nya metoden var bättre än 
den gamla!)

Förutom utanläsning av klassikerna 
övades skrivning flitigt. Läraren skrev för
skrift på stora, tunna ark, och så fick ele
ven lägga ett liknande tunt ark över för
skriften, och försöka följa lärarens streck 
och krumelurer, så gott han kunde. Man 
kan också köpa tryckta förskrifter, skriv
na av berömda skribenter, och genom fli
tig övning försöka skriva lika konstnär
ligt. För den som vill få en vacker stil 
gäller det att dagligen •— året runt, ej en
dast i skolan — träget öva sig med skriv
ning.

Skollokalen. Till det yttre skilde sig ej 
skolhuset från byns övriga hus, utom i det 
fallet, att det slagits hål på väggen utåt 
vägen för att få ljusare. (De kinesiska hu
sen ha aldrig fönster åt väg eller gata av 
fruktan för tjuvar.) Men dessa fönster ha
de ej glas, utan tunt papper, som ofta tra
sigt hängde och fladdrade för vinden. Det 
grå jordhuset var också grått inuti, såvida 
de ej kostat på det vitlimmade väggar. 
Ofta saknades innertak, sä man såg tak
bjälkarna, och där kunde inan också — 
om man tog sig tid därtill — se råttorna, 
som balanserade på bjälkarna! Golvet var

Kinesiska sko!pojkar.

i bästa fall tegelgolv, men eftersom det ej 
var ”eldfast” , blev det ofta häl av stötar 
och slag eller nötning, så det blev ganska 
gropigt. Naturligtvis fanns ej eldstad i 
rummet, utan varje pojke behövde ha med 
sig en liten mässingskorg, vars lock var 
försett med små hål. I den korgen låg på 
ett lager av aska några små träkoisbitar, 
vilka tändes hemma, och bars med till sko
lan. När det blev för kallt och stelfruset 
för fingrarna, så iade pojken sina händer 
på locket, och så värmdes händerna upp. 
När tygskorna ej gav nog värme, så sat
tes korgen på golvet, och fotterna hölls 
ovanpå locket, och man slapp frysa för en 
stund!

Bord och bänk skulle eleven själv hålla 
sig med. Detta innebar, att det ej blev 
några standardmodeller, utan var och en 
tog vad han fick ta hemifrån. Alla skolböc
ker liksom annan material måste var och 
en hålla sig med själv. Lärarens lön beta
lades mest in natura, och det var elever
nas hem, som skulle svara för allt sådant. 
Ibland fick läraren i tur gå till de olika 
hemmen och äta sin måltid, vilket ej var 
så lätt varken för honom eller för hem
men.

Den nya tidens skola. Redan före repu
blikens införande (1911) hade skolväsendet 
börjat reformeras. Men folkets fattigdom 
— deras behov av barnens hjälp i hem
men — liksom saknaden av utbildade lä
rare och bristen på skollokaler, allt detta 
gjorde, att det ej gick hastigt med förverk-

r  Kvalitets- Musikinstrument med tillbehör 
Leksaker i stor sortering lJ C sClcL kS

RAK- & F R I S É R S A L O N G

C. Q. Musik § Hemslöjd
G. Klockor - Tel. 320 Re komme nde r a s !
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ligandet av allmän skolplikt, som lagen 
krävde. I de större städerna gick det dock 
fortare än i små städer och på landsbyg
den att modernisera skolväsendet.

I fråga om ”moderna skolor” , d. v. s. 
skolor med ungefär samma skolämnen som 
i västerlandet, har missionen gått före. 
Det var också missionen som började med 
flickskolor! En häpnadsväckande nyhet i 
ett land, som ansåg, att kvinnan ej var 
värdig att gå in i en skolsal en gång! 
Skulle de nu lära sig de heliga skrivteck- 
nen? Ja, det var många motståndare till 
flickors undervisning, men många av mis
sionen utbildade kvinnliga läkare, profes
sorer och andra utomordentligt skickliga 
kinesiska kvinnor ha kommit alla farhågor 
på skam.

I missionens skolor infördes från bör
jan raster med lekar och sport. Att missio
närer lärde eleverna lekar och sport kan
ske många här hemma skulle säga var 
förspilld tid för en missionär, men det för
bättrade hälsotillståndet i missionens sko
lor visade nyttan av sådant. ”Svensk gym
nastik” hörde till schemat, och snart nog 
började också skolorna i allmänhet införa 
det ämnet.

Numera är skolgången — eller bör vara 
enligt lagen, även om den ej kan genom
föras fullständigt ännu — liksom i väster
landet: barnträdgård, små- och folkskola, 
mellanskola etc.

För att åter påvisa något om missio
nens betydelse, vill jag nämna, att redan 
för över 40 år sedan började "Svenska mis
sionen i Kina” att utbilda lärare på sitt 
missionsfält i nordvästra Kina. Några år 
senare öppnades också det kvinnliga semi
nariet. Dessa av missionen utbildade lära
re ha fått mycket beröm av statens in
spektörer. Flera av dem har kallats till 
goda ämbeten och viktiga poster inom 
samhälle och stat. Andra ha avböjt sådana 
förslag för att ägna sig åt ungdomens 
fostran i missionens skolor av olika slag 
— trots att dessa tjänster varit mindre 
betalda än vad de erbjudits på annat håll.

Staten har under många år utbildat lä
rare i egna seminarier, men än ha de stora 
behoven av lärarekrafter tillräckliga för 
”allmän skolplikt” ej tillgodosetts.

Ferieskolor. Kristendom är ej ett under
visningsämne i statens skolor. För att nå 
barn och ungdom med sådan undervisning 
ha vi i många år under vinter- och som
marlov haft 10—14 dagars skola, då vi 
haft kristendom 4—5 timmar om dagen. 
Det har varit biblisk historia, sångläsning 
med förklaring samt sångundervisning, an-

Skolskjuts i Kina.

V år nye organist.
Den första juli detta år bildar epok i 

vår sockens musikhistoria. För första 
gången anställdes då en självständig 
kyrkomusiker, avkopplad från den direk
ta folkskollärartjänsten.

Fördelen av att i församlingen äga en 
kyrkomusiker med högre musikalisk ut
bildning och examen är oskattbar.

När därtill församlingen fått en inne
havare av tjänsten med sådana kvalifi
kationer och sådana personliga egenska
per, som musikdirektör Anton Lööw har, 
är orsaborna verkligen att lyckönska.

Musikdirektör Lööw är född den 5/7 
1912 i Uppsala, där han också avlade 
organistexamen med höga betyg 1933. 
År 1935 avlade han vid musikkonserva- 
toriet i Stockholm högre organistexa
men samt 2 år senare högre kyrkosån- 
gare- och musiklärareexamen. Sina stu
dier har han som alla musiker med hög
re vyer, fortsatt i utlandet. År 1945 stu
derade han i London och Cambridge 
äldre körmusik, gosskörsteknik samt or
gel och kompletterade följande år dessa 
studier för professor Fritz Heitmann i 
Berlin.

Tidigt togs hans musikaliska förmåga 
i anspråk i hemstaden Uppsala. Han 
hade redan åtskillig tid tjänstgjort i 
domkyrkan, när han 1937 blev anställd 
som biträdande ordinarie organist där
städes, en syssla som han skött ända till 
avflyttningen till Orsa. Som organist i 
domkyrkan har dir. Lööw varit mycket 
uppskattad. Han är en eminent orgel
spelare, som utom en högt driven tek
nik har en genuin musikalisk gestalt- 
ningsförmåga. Där finns inget effektsö- 
keri i hans musicerande utan en träff
säker förmåga att ur mästarnas verk få 
fram just det som skall gestaltas i to
ner. Denna stiltrogenhet i hans spelsätt 
är kanske hans speciella nådegåva.

Som kördirigent har musikdir. Lööw i 
Uppsala varit flitigt engagerad. Han har 
varit sångledare vid Fjellstedtska sko
lan, kommunala flickskolan, praktiska 
mellanskolan och högre folkskolan samt 
vikarierat som lärare i liturgisk sång 
vid Uppsala Universitets teologiska fa
kultet.

Utom ovannämnda uppdrag har dir. 
Lööw varit engagerad av Radiotjänst

daktsstunder, samt en timmes teckning, då 
eleverna efter eget val fått teckna något 
på fri hand av vad de hört på lektionerna. 
Den timmen har varit mycket intressant, 
och deras fantasi och artistiska anlag har 
där fritt spelrum. För de unga har det va
rit en stor glädje att få vara med på des
sa ferieskolor, och ingen klagan har hörts 
att de fått för mycken kristendom. Men 
föräldrar till barn från icke kristna hem 
har kommit med för att höra och se, vad 
vi lär barnen, eftersom de blivit så snälla 
och lydiga, sedan de bevistat ett par vec
kors ferieskola! Och så har det blivit nya 
besökare vid gudstjänsterna!

Ingeborg Ackzell.

Musikdirektör Anton Lööw.

sedan 1940 samt innehaft dirigentskap 
vid det Norske Akademiske kor.

Undertecknad, som under de sex åren 
som präst i Uppsala samarbetade med 
dir. Lööw, har i honom lärt känna en 
mycket sympatisk, intresserad och lojal 
arbetskamrat. Det är med den allra stör
sta glädje som samarbetet nu kan åter
upptagas. Jag lyckönskar mig själv och 
alla som få den glädjen att ha dir. Lööw 
till arbetskamrat eller lärare. Han är 
personligen en enkel och flärdfri männi
ska utan några choser, men samtidigt 
en kultiverad och förfinad människa. 
Det som jag mest värderar hos honom 
är hans aldrig sviktande plikttrohet och 
hans pålitlighet. I början, när jag träf
fade honom, undrade jag ibland: Skall 
han verkligen o r k a  vara lika artig och 
vänlig i längden? Efter femton års be
kantskap med honom kan jag intyga, att 
han är likadan i dessa avseenden i dag 
som första dagen jag träffade honom, 
och det kan man inte säga om vem som 
helst.

Dir. Anton Lööw ingick år 1944 äk
tenskap med Ulla Ringlund och har en 
rar liten femårig tös Gunilla.

Vi hälsar hela familjen välkommen 
till Orsa och önskar den lilla trion myc
ken glädje ibland oss. Att vi kommer att 
engagera dir. Lööw i alla möjliga både 
musikaliska och andra sammanhang har 
han redan fått pröva på. Här ska spe
las och sjungas!

Axel Hambraeus

Erik Andersson
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förråttar A u k t i o n e r ,  B o 
u p p teck n in g a r  och A rvskiften .

Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. T E L . 4 0

5



OBSA SKOLTIDNING

Inför valet
av Höstkläderna kan vi visa 
Eder många variationer i kos
tymer och rockar både för 
äldre och yngre.

Med tonvikt på de yngre gentle
männen vilja vi särskilt framhålla 
de enradiga kostymerna med puff- 
ärm, ryggslits och breda slag.

Allroundplagget för vardag och 
sport finner Ni i vår rikhaltiga 
sortering av jackor och hyxor.

Välkommen in och välj ut Er 
höstgarderob nu, medan sor
teringen är som störst.

feefcgLutds
-------- O R S A --------

Laggar Hans Ersson ■ . . Forts, från sid. 2.

mörkt, men. inga kor kom. När det blev 
sent sa Hans: Nu går vi in och äter och 
sover, och så fort det ljusnar går jag. ut 
och letar. De kan väl inte ha drunknat 
allihop heller.

Det dröjde länge innan jag kunde som
na, jag bara tänkte på dom stackars kor
na. Plötsligt var det nån, som tydligt stöt
te mig i sidan och sa: Nu ska du gö ajt ö 
ta in tjiner. Jag blev tvärt klarvaken och 
såg liksom i ett ljussken över golvet allde
les klart södra grinden och hela kohopen 
som stod där. Jag skyndade mig opp, fick 
på mig lite kläder och tittade på klockan. 
Den var 3. Usch, så mörkt det var! Och 
hu, så rädd jag var när jag gick ut ge
nom fäboden. Så kom jag att tänka j5å: 
Dom a sagt att trulli a nårrats ettor gåm- 
malt. Tänk, om det här var troll! Ju mer 
jag tänkte på det, desto rädaare blev jag. 
Och så kom jag ner till grinden. Där var 
kolmörka, tysta natten. Men inga kor. Nu 
måste jag ta mod till mig, tänkte jag och 
öppnade grinden och gick ut genom den. 
Men det skulle jag aldrig ha gjort, för 
grinden knarrade och skrek så otäckt, så 
jag blev sjufalt värre rädd. Och nu stod 
jag där —. utanför grinden. Inte för mitt 
liv vågade jag öppna den grinden en gång 
till och gä hem. Jag bara stod där och 
hörde hjärtat dunka. Jag vet inte hur län
ge. Den svarta natten blev grå, och så 
småningom ljusnade det. Äntligen sken en 
solstråle på den högsta grantoppen och i 
detsamma drillade en fågel till. Å, vad det 
var roligt! Nu var jag inte rädd längre. 
Nu går jag ner till grustaget och kular, 
tänkte jag. Och det gjorde jag. Jag kula- 
de, så det ekade ut över skogen, och tänk 
— då svarade korna mig. Jag blev så glad 
så jag grät. Jag kunde inte hjälpa att tå
rarna trillade, då jag klappade om korna. 
Inte var det här något trolleri heller. En 
Guds skickelse var det. Men när jag hade 
fått in koma i lagården, mjölkat och stö
kat undan alla morgonsysslor, var jag så 
trött, så jag gick och la mig. Det blev in
gen fäbodgudstjänst för mig den dagen, 
då sov jag.

Dom saj att ik i vidstjepiin, sö berettör 
slajkt. Int wet i.

Så säger Laggar Plans: Ska jag berätta 
om den värsta färd jag nånsin varit med 
om oppi skogen? Det kunde ha slutat rik
tigt illa den gången. Det var ett par år 
före innan fjärdingsmannen Gref Anders 
Andersson dog. Från en koja nära Trund- 
hatt hade några huggare ringt till polisen 
att de sett en älg, som blödde och var 
skadskjuten. Det var tydligen tjuvskyttar 
i farten. Och nu skulle landsfiskalen och 
Greven dit upp och undersöka saken och 
jag skulle med som vägvisare. Vi åkte bil 
till kojan vid Trundhatt och fick utpekat 
på kartan precis var de sett älgen. Det 
var så långt norrut, så vi fick närmare, 
om vi körde runt och gick ut ifrån Lax
sjön. Och det gjorde vi.

Det var tidigt på våren. Mycket snö, men 
den hade börjat smälta. Den var så lös, sä 
det gick inte att använda skidor. Alla bäc
kar och alla myrar — och såna är det gott

om där — stod fulla av smältvatten. Vi 
vadade i smältvatten över knäna, ibland 
till midjan, när vi inte pulsade i meterdjup 
snö. Landsfiskalen insåg snart, att han inte 
skulle orka långt under sådana förhållan
den, så han vände och körde runt Mygg
sjövägen tillbaka till kojan. Men vi båda 
andra fortsatte och kom till slut på den 
skadade älgens spår. Där beslöt vi att föl
ja spåret bakåt för att hitta jaktplatsen 
och om möjligt läsa ut något av den. Vi 
fann den också neremot S. Gällsjön, men 
då hade det börjat snöa tätt med stora 
flingor, och det led mot kvällen.

Nu är det bäst att vi försöker ta oss ner 
till Emåsjön, sa jag och drog i väg. Det 
blev en obeskrivligt dryg vandring. Gre
ven blev efter. På ett kalhygge väntade 
jag på honom och pekade ut riktningen. 
Gå på du bara, jag kommer efter, sa han 
och vinkade, och jag gick. Och gick, och 
gick, i mörker och lössnö och vatten. Inte 
förrän framåt 11 på kvällen nådde jag 
Emåsjön. Jag väntade en timme, men in
gen Grev Anders kom. Då skjutsade Fritz 
mig med sin lastbil till kojan vid Trund
hatt. Kanske att han gått dit i alla fall? 
Men där sov alla, och han var inte där. Nu 
började vi bli oroliga, och efter en stund 
for vi tillbaka till Emåsjön. Kanske han 
ändå kommit efter i mina spår? Men han 
fanns inte där. Då blev jag allvarligt ängs
lig. Jag gick en bit uppför Myggsjövägen 
och långt tillbaka efter mina spår. Så sköt 
jag tre skott. Nu var det klar och kall natt. 
Greven var ju yngre än jag och borde väl 
orka. Så van fri luftsmänniska som han är, 
så har han förstås kniv och tändstickor 
med sig och kan göra upp en eld, om han 
tappat spåren eller inte orkar gå längre. 
Med sådana tankar försökte jag lugna min 
oro och gick in och lade mig.

Först framåt morgonen kom han in- 
stapplande i stugan alldeles slut. Han ba
ra rullade ihop sig i en hög på golvet 
framför spiseln och somnade. Men jag var 
vaken och fick av honom de våta kläderna 
och fick honom i säng. På ett ställe hade 
jag väjt för en kallkälla, som jag visste 
om. Det hade han inte observerat utan 
plurrat i till hakan. Så hade han kravlat 
sig upp och knogat vidare. Men när han 
kom till resterna av ett gammalt hoprasat 
stall, tyckte han, att han inte orkade gå 
längre utan kröp under där och la sig. 
Just då hörde han mina skott och fick lik
som nya krafter och stretade vidare ända 
fram till stugan.

Han hade varken kniv eller tändstickor! 
Jag tycker, att varenda skolpojke borde 
få lära sig, att kniv och tändstickor är ab
solut nödvändiga saker att ha med sig i 
skog och mark, säger Laggar. Lämna då 
hellre maten hemma, åtminstone en god 
del av den. Det är alldeles på tok när folk 
sätter i sig mycket mat och t. o. m. starkt 
kryddad eller sockrad mat. Det vore nyt
tigare att leva enklare. Jag märker själv 
skillnaden. Om jag varit hemma och ätit 
ordentligt lagade mål en tid, så blir jag 
trött av att cykla iväg bortåt Untorp, men 
när jag gått i skogen ett par veckor och

Forts, å sid. 15.
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Utbyggnaden av Kyrkbyns skola.

Färdasbull'n.
Löngt sud-i låndi döm forä jen dag 
fallorn, Åndäs ö Jugabilåns.
Lest-upi skrindor döm add gart-i-lag 
slipstenå finå, döm bestor sö fåns.

Se undär stjifeldöm ö finö eni 
fallorn läst-att ö gämt nidi lass 
spånnön mi sajli ö mjokö breni 
tjetfofn  add-ö dar säkört sen plass.

Wi krippör kajtäm ö wildöm sö åka 
sö löngt wi fingöm, dö e bar-iweg.
Men åv-wöss indjön dro-oni tä fråga: 
”Nor kum-ni emåt do jessn, seg?”

Munna ö wi wurtöm esömör emä. 
Löngsåmt dro dagär ö wikor nu bört. 
'Tärdas” wi läktöm mi tjäkäm ö temä. 
Av snokokömä finör stenör e wart.

"Skämprör ö dälör ni krippör a weri", 
sad munnå-oro se awös jén dag. 
”Dagär ö wikor nu micklör a feri, 
snårt kum-döm emåt, ort färdaslag” .

Räs-se jen dag swengd jen stjuss ino 
gard’n.

"Nu kum-däm!” röft Pädör, dö än kuxt 
ajt.

Åns ald-ö walt-äv, dö Blötsön to fart’n, 
men fallorn, stadöt ån såt sömön fajt.

Fallorn spånnön än bar ini stugo, 
läst-upp ö lättöd-wöss sjä wen sö fäns. 
"Jå, sku ni sjå, fins-ä grejor sö dugå.” 
"Ja, gränlåt’n fins sudi låndi” , sad Åns.

Senöst äv öllö än to-upp jen kuppa. 
"Wet-ni nu wen i a jå nidi?”
Wi klappödöm nevä, wi birdöm-o uppa. 
"En bull’n” wi djissödöm ällör tri.

Färdasbullär, so sturör ö slettör 
jen slajkän weröm se gav ån wöss.
Gör godör wa-döm, e fåns-dont inte 

bettör.
"Ja fallorn i-do skåmpröst åv öllöm, 

göss.”

Äv Ensta

EXTBAI
Under m arknadsdagarna

Glas, porslin m. m.
samt restpar i

skor.
Verkligt goda priser.

Kooperativa
Varuhuset, Orsa

Ansökan om statsbidrag och bygg
nadstillstånd för utbyggnad av Kyrk
byns folkskola har i dagarna översänts 
till Kungl. Maj:t. Det är också högst 
nödvändigt, att bygget kommer i gång. 
Detta läsår fattas 6 lärosalar vid sko
lan: 2 för specialklasser, som nu ej kun
nat inrättas, och 4 för klassavdelningar, 
för vilka nu måst ordnas provisoriska 
lokaler. En klass skjutsas således ända 
till Slättberg.

Skoltidningen vill nu dels visa, hur de 
olika byggnadskropparna placerats in 
pä skoltomten, dels fasaden på den nya 
klassrumslängan.

Pä planritningen ser vi som nr 1 den 
nuvarande skolbyggnaden. Den ska ock

så i fortsättningen användas för de läg
sta klasserna. Nr 2 är den nya klass
rumslängan. Nr 3 är specialrumsbygg- 
nad. Längst i norr är skolköksanlägg- 
ning med 4 små kök, hem vårdsrum m.m. 
Sedan följer i ordning handarbetssal, 
metallslöjdsal och träslöjdsal. Byggna
den nr 4 är den nya gymnastiksalen. Nr 
5 innehåller i mitten bespisningslokal 
för 198 personer, närmast Dala-gatan är 
köksavdelningen och till vänster är sam
lingssalen. Nr 6 slutligen är bostad för 
vaktmästaren.

Pä fasadbilden ser vi huvudbyggna
den. Den har som syns två ingångar. 
Om vi börjar till vänster, ligger i övre 
våningen närmast trapphuset ett mate- 
riclrum. Sedan följer 3 klassrum och 
biblioteksrum. Till höger om stora 
trapphuset ligger läkaravdelning med 
avklädningsrum och laboratorium samt 
lärarrum.

I bottenvåningen ligger också ett 
materielrum längst till vänster närmast 
ingången. Sedan följer 4 klassrum. Till 
höger om huvudingången finns natur- 
kunnighetsrum med materielrum.

Hela anläggningen har kostnadsberäk
nats till något över 2 miljoner kronor. 
Av detta kommer staten att betala en 
god del. Hur mycket är omöjligt att sä
ga. Det beror på så många faktorer. 
Men vi torde dock få räkna med c:a 40 
procent.

Kommunen får heller inte bygga allt 
på en gång. Men klassrumslängan, be
spisningen (ej samlingssal) och åtmin
stone norra halvan av specialrumsbygg- 
naden hoppas vi blir med i första etap
pen.

Ritningarna till utbyggnaden har ut
förts av arkitekten Dag Efvergren, 
Stockholm, som fick första pris i arki
tekttävlingen om skola i Orsa.

Hj. H— n.
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FRÅN SKOLBÄNKEN:
Till Danmark

Sista dagen vi var i Skåne åkte vi till 
Danmark. Först åkte vi till Hälsingborg. 
Far visste, att det gick en färja fem minu
ter i elva. Klockan var ungefär en kvart 
i elva, när vi kom till Hälsingborg. Yi fick 
lov att springa ned till färjan. När vi kom
mit dit, slog de igen tulldörrarna, tog bort 
trappan, som ledde upp till färjan, och så 
åkte vi. I vattnet såg jag maneter.

Helsingör syntes tydligt nu, och Kronborg 
lyste grönt. Ven såg vi också. När vi kom 
till Helsingör, såg vi en kiosk, där 
de sålde glass. Lars och jag fick var sin. 
Den var hemskt stor med grädde och en 
klick sylt ovanpå grädden. Och så var det 
hål i botten på strutarna, så det droppade 
på min klänning. Men det var gott.

Så gick vi till Kronborgs slott. Där såg 
vi på de olika salarna. Det var nästan 
inget möblemang i rummen men många 
tavlor. Så såg vi på sjöfartsmuseet. Där var 
många olika slags båtar. Ett vikingaskepp 
såg vi också. Sen gick vi ned i källaren. 
Där såg vi en staty, som föreställde Holger 
Dansk. Om honom sägs det, att när Dan
mark är i fara, skall han stiga upp och 
hjälpa det. Sen kom vi längre ner i en grot
ta, där det var så fuktigt att det. dröp av 
väggarna. Yi såg fängelsehålor. Usch, det 
var hemskt kusligt! När vi kom upp ur 
källaren, gick vi till ett kafé. Lars och jag 
dräck choklad men mor och far kaffe. 
När vi druckit färdigt, gick vi till 
en leksaksaffär, där Lars köpte en tenn
soldat. I en handarbetsaffär fick jag. en 
näsduk, som det stod ”Hilsen fra Danmark” 
på. Sen gick vi ner till färjan. Där köpte 
vi glass, och så åkte vi över till Hälsing
borg. Det var den roligaste dagen på hela 
skåneresan. KARIN LORENZ.

Klass 6.

--------------------------.----------------------------

V Ä L K O M N A
i spalterna igen, kära ni! 
Jag ser, att ni samlat en hel 
del erfarenheter under som
maren, somliga på resor 
långt härifrån, andra helt 
nära den egna stugknuten. 
överallt kan man se och upp- 
levat saker att berätta om. 
Det gäller bara att ha ögon 
och öron öppna. Man kan 
också berätta med ritpen- 
nan. Glöm inte att öva er i 
den konsten! Börja i dag att 
berätta med ritpennan, du 
som har lust för teckning! 
Det kanske [vi får glädje av 
i nästa nummer av skoltid
ningen.

TECKNING: På väg till kyrkan av 
Monica Ström, klass 6

En dröm
En natt drömde jag, att jag hade köpt 

en månraket och skulle fara till månen. 
Det gick så det ven om mig.

När jag var framme, klev jag ur och såg 
mig om. Det fanns inga träd. Plötsligt såg 
jag, att det rörde sig bakom en stor sten. 
Jag blev så rädd. Jag hann inte se vad det 

• var, men jag tror, att det var en mån
människa.

När jag Vaknade, låg jag på golvet.
ELLA GABRIELSSON.

Klass 4.

Första gången jag rodde utter
En dag i juli var Gösta och jag utanför 

Laduholmen och rodde utter. Då säg vi ett 
abborrstim. ”De där ska vi ta”, sa Gösta. 
Så svängde vi efter. När vi kom längre ut, 
nappade det. Gösta drog upp. Det var en 
bra stor abborre. Så nappade det igen. En 
lika stor abborre! Vi rodde en stund till. 
Gösta blev arg, för jag rodde ojämnt. Vi 
fick tre till. Sen rodde vi hem. Nästa dag 
fick Gösta och Kratz sextio abborrar och 
två gäddor. STIG NIRS.

Klass 4.

Ormboet
En gång skulle vi till Jälsjön och fiska 

och skulle vara där några dagar, för det var 
en gammal koja där. Det var kväll, och vi 
skulle lägga oss. Vi hade ett tält med, som 
vi barn skulle ligga i, och de stora låg i 
kojan. På morgonen var pappa och Arne 
ute och tog upp nät. Då sa jag åt mamma, 
att det rördes i sängen. Det var en orm, 
som legat i mammas och pappas säng. 
Pappa kom in och slog ihjäl ormen.

KJELL JANSSON.
Klass 6.

Specialaffären Höstnyheter! Den amerikanska

sensationsfärgen
för

G la s  och porslin,

Nu är rätta tiden att 
förse Eder med b e 
l ys n in g sa r m a t ur .

S P R E D
Keramik, sprider trevnad ock färg-
Hushållsredskap, Finns för alla ända- glädje. Innan N i målar,

Presentartiklar mål hos gör oss ett besök ock låt 
oss demonstrera S P R E D .

Hedströms Bosättning H E D 1 N S FärghandelMOQA-OQ/A E L E K T P .A .B .
Orsa, tel. 761 t O R S A
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En studieutflykt
En vacker höstmorgon cyklade vi hela 

sjunde klassen. Orsasjön runt . för att se på 
några intressant^ saker,t .

I en lång rad. for vi iväg och var snart 
framme vid Bäcka gamla järnbruk. Det 
finns ingenting kvar- av järnbruket, endast 
några slagghögar och herrgården, som nu
mera är semesterhem. Vid Bäcka går vägen 
nära Orsasjön. I Våmhus såg vi den nya 
centralskolan bredvid kyrkan, Hela bygden 
ligger omramad av vackra fäbodar. Vi såg 
Fryksås, Fyriberg, Näsberg och Bönsaberg.

Vi cyklade vidare, och redan i Kumbel- 
näs mötte vi den första sandåsen. Dessa 
sandåsar, som täcker ett stort område väs
ter om Orsasjön, var ett flygsandsfält under 
tiden . närmast efter istiden. Nu är sand
dynerna beVäxta med lavar och tallskog. Vi 
klättrade upp på den första sandåsén och 
säg, att det låg en likadan där bakom. 
När vi cyklade genom Bonäs långsträckta 
by, låg sandåsen utmed vägen hela tiden, 
och vi ^åg hur Bonäs-borna lägger sina 
källare in i sandåsen. Det såg ut som 
dörrar in i bergakungens sal.

När vi kom till Älvdalsvägen bortom Bo
näs, följde vi den upp över och in mellan 
sandåsarna, tills vi träffade på Dalälven. 
Här har älven förr gått i en mängd slingor 
och krokar. I varje sväng har den nött 
och gnagt och ibland brutit igenom och 
rätat ut sin väg. Mellan slingorna står det 
höga åsar kvar. En sådan är den s. k. 
Svinryggen vid Alderängarna. Den klättrade 
vi upp på. Den är hög och brant och myc
ket smal. Den är numera ett fridlyst om
råde. Där uppe åt vi vår matsäck.

Sedan for vi genom Öscnor till Mora. 
Östnor är Moras industriby framför andra. 
Vi såg en hel mängd verkstäder och fabri
ker, och vi såg också, var Mora-Nisse bor.

När vi kom in i Mora, såg vi från Bastu- 
backsbron hur Zornmuséet speglade sig i 
Hemulån. I museet tog professor Boethius 
hand om oss och visade oss omkring. Först 
såg vi Zorns pampiga självporträtt och 
porträttet av hans fru Emma. I ett rum

såg vi det han hade ritat, när han var li
ten. Där var en bild på hans morfars gård, 
som han hade ritat och färglagt, när han 
fått sina första färgkritor vid nio års 
ålder. Sen var det tavlor från hans resor 
i Spanien, Frankrike och Turkiet. I två rum 
var ordnade hans ateljé och matsal, så som 
han hade det, när han bodde i Stockholm. 
Sen kom vi ut i en sal, där Zorns mest 
kända tavlor var samlade. Några av dem 
heter Midsommardansen, Vattna hästen, 
Djos-Mats och ett porträtt av Karlfelt, där 
man ser en dalmålning i bakgrunden.

När vi sett nedre våningen, som inne
håller Zorns verk, gick vi upp. I trappan 
var det här och där inmurat i väggen bi
tar av friser och andra fornfynd från 
Grekland. I andra våningen var ett vikinga- 
hus, som var rikt prytt med vackra drak-

Tepo l
f l y t a n d e  d i s k m e d e l
E F F E K T I V T  - B I L L I G T

W I K N E R S  EFTR.
Holen, tel. 2

När jag var hos min faster
När jag var hos min faster, lekte jag och 

min kusin i en lekstuga pä en holme. Där 
lekte vi, att vi gjorde messmör, smör och 
ost. Så var vi ute på sjön och rodde. Då 
hade vi en affär. Så åkte vi med varor till 
husen. Sen skulle jag åka hem. Så fick vi 
inte leka mera.

MARGARETA TALLBERG.
Klass 2.

slingor. Där uppe fanns också armborst, 
svärd, vargspjut och några gamla selbågar. 
I ett annat rum var tavlor, som andra 
samtida konstnärer gjort, Bruno Liljefors 
och Carl Larsson samt Höckert, som målat 
många Orsamotiv.

På tredje våningen finns bl. a. ett min
nerum över berömda morabor, busskungen 
från Våmhus och indianvännen Vita Björn. 
Där var också en indiandräkt och många 
andra indiansaker.

Från Zornmuseet gick vi till Zornstatyn 
i Tingshusparken. Den är skulpterad av 
Christian Eriksson.

Hemvägen tog vi över Risaberget. Där 
gick vi upp i tornet och åt vår matsäck och 
tittade på den granna utsikten över Orsa
sjön och Siljan. Vi såg hur det gick regn
skurar kring horisonten. Tornet var stängt 
för säsongen, men vi fick ta nyckeln och 
gå upp själva.

Sedan susade vi utför Digerberget och i 
förbifarten svängde vi in och tittade på 
nya Digerbergsskolan. Den var stor och 
fin, finast var naturrummet, där skolbarnen 
fick sitta högre ju längre bak de satt.

När vi passerade Kyrkbyn, var vi in och 
tittade på björnen i Kyrkbyns skola. Den 
Var imponerande.

Inte förrän efter klockan fyra var vi 
hemma efter en intressant och rolig färd. 
Fastän den Var lång, var den inte tröttsam, 
för det var så många avbrott under resan.

GRUPPARBETE 
av klass 7 i Hansjö.

Specerier,
j o  k ej försäkring kr.v,v,«-/ G las och Porslin,

Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i Frukt bäst från

Orsa Erk. Sjukkassa
Telefon 271 Exp. Barken 5 Valters Livsmedel

Sjukpenning för ett och samma sjukdomsfall i 2 år, 2h a v  läkarvård, fri la-
sarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet. leleton lUo

Vid köp av radio
kan Ni med förtroende vända Eder till oss. Vi ha följande märken i lager:

i n g e n  MARKNAD
CONCERTON, DUX, LUXOR, MARCONI, NORNAN, PHILIPS, 
RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice.

utan ett b e sö k  som  
van lig t i

Orsa Cykel- & Sportaiiär
Telefon 281, bostaden 383 Nya Järnhandeln
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg Tel. 252
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ORSA SKOLTIDNING

En dag i Kvisthån
I sommar har jag varit i Härjedalen hos 

min morfar och mormor. Det var så ro
ligt. En dag sa morfar, att vi skulle följa 
med honom till deras koja. Det ville vi. 
Min kusin Solveig låg och sov, tills klockan 
var halv 9. Så nog var hon en riktig sju- 
sovare. Jag sa: Vi skulle gå opp till kojan. 
Hon flög opp ur sängen som en virvelvind. 
Hon sa: Ska vi opp till kojan? Jag: Ja. 
Hon satte på sig kläderna. Så bar det i väg. 
Mormor skulle också följa med. Vi sa inget, 
förrän vi kom till en fäbodvall, som heter 
Rönningen. Då sa mormor, att vi skulle 
vila. Snart gick vi vidare. Solveig sa, att 
vi skulle sjunga. Vi sjöng Vi gå över dagg- 
stänkta berg, fallera, så det ekade i skogen.

Till slut var man framme. Morfar sa: 
Kommer ni äntligen? Jag föreslog att vi 
skulle leka ”titta”. Jag blev först ”titta”. 
Solveig gömde sig bakom träden, jag efter. 
Till slut nådde jag henne. Hon jagade mig. 
Vi lekte inte länge, förrän mormor sa, att 
vî  skulle gå hem. På hemvägen sjöng vi 
med. Jag tyckte att det var den roligaste 
dagen i sommar.

INGER BÄCKAR.
Klass 5.

En sommardag
När Margareta, Sven-Erik, Göran och jag 

var hos Inger, lekte vi kurragömma. Då 
gömde vi oss i höet. Göran kröp in i den 
högsta höstacken. Så kom Erik in. Då ro
pade Inger: ”Fritt fram, Göran!" Han hop
pade först ner i en lite mindre höstack och 
sen i den minsta stacken. Där var ett hål, 
och där försvann han hel. Så kom en trak
tor. Vi åkte med den. När Inger skulle hop
pa av, ramlade hon i smeten. Sen gick vi 
och åt körsbär. Vi klättrade upp i träden. 
Om ett tag kom traktorn ner igen, men då 
fick vi inte åka. Inger ville att vi skulle 
leka kor, och det gjorde vi. Göran och 
Sven-Erik var oxar och stångades. Vi hade 
så roligt den dagen.

AINA JONSSON.
Klass 4.

Ett sommarminne
Jag har varit i Kruppa i sommar. Mamma 

har varit vallkulla där. På morgnarna har 
vi gått i skogen med korna. Då har jag 
varit öppe tidigt. Jag har mjölkat en ko 
som heter Maj-Ros. Hon stod så stilla. När 
korna kom hem band jag dem.

INGA-BRITT NISEN.
Klass 3.

För långa höstkvällar blir

en cjod radio
den bästa underhållningen.

Stor sortering i alla 
prislägen.

Cykel
Telefon 156

- § Biltjänst

När vi var bort och plockade 
lingon

Då jag vaknade på morgonen vart jag 
så glad, för det var inte ett moln på him
meln. I dag skulle hela skolan bort och 
plocka lingon. Jag klädde på mig och åt, 
och sedan for jag ner till skolan. Då jag 
kom ner, var alla klara. Vi åkte ner på 
andra sidan ån. Och ån var så vacker att 
titta på. Den glittrade så vackert. Då vi 
kom fram började vi att plocka. Det fanns 
inte vidare mycket, så att vi kunde få någ
ra liter. Då jag hade plockat tre liter, skulle 
vi äta.

Jag hade choklad och limpa med mig. 
När vi hade ätit, sjöng vi en stund. Vi 
sjöng Uti vår hage och Göken. Sedan var 
det någon mer också, fast det kommer jag 
inte ihåg. Sedan gick vi ut och plockade 
igen. Då plockade jag tre liter igen. Där
efter åkte vi hem. Därefter stannade jag 
och Solveig, Inger, Ingegärd, Inga och 
Astrid vid ån. Jag både såg och hörde hur 
ån brusade. Det var så roligt att stå på 
bron och titta ner. Det tyckte de andra 
också. Då vi kom upp till skolan, lämnade 
vi cyklarna där och åkte med skoltalen 
hem. Genast då jag kom hem, började jag 
rensa bären.

ANITA SÖDERBLOM.
Klass 6.

I sommar
I sommar har jag varit ute och cyklat 

mycket. Först cyklade vi till Loos. Där bor 
min faster. Och hon hade två hundar. Den 
ena var vit och den andra var brun och 
svart. Vi sov där två nätter. Sen fortsatte 
vi till Ovanmyra. Och där lekte jag i lek
stugan. Jag har ingen lekkamrat där, men 
jag leker med min bror. Vi har haft så ro
ligt så. Sen skulle vi fara hem till Orsa. 
Pappa följde oss till Furudal. Där vände 
han. Jag tyckte, att det var tråkigt att fara 
ifrån pappa. Vi åkte hem för vi skulle börja 
skolan igen.

MARGARETA HANNE.
Klass 2.

Orsa Marknad 1952
K A P P O R U L S T R A R

's .

Handskar, Vantar, Handväskor, Scarves, Klänningstyger, Flaneller m. m. 
Vantar, Strumpor, Garner.

L Å G A  M A R K N A D S P R I S E R !  G O D  S O R T E R I N G !

EMMA O L S S O N S  EFTR. - O R S A
Telefon 125
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Marianne Martinsson, klass 6.

Farmors kycklingar.
Pappa var hemma och skulle äta. Då 

kom min kusin Ulla och sa, att grisen 
sprang i kycklingnätet. Pappa sprang allt 
vad han orkade upp på farmors gård. När 
han kom dit, såg han att två kycklingar 
var ute på gården. Han skyndade att få 
in grisen i ladugården. Så kom han ut 
igen, och då hade en kyckling sprungit in 
i en buske. Pappa försökte att få tag på 
kycklingen men han sprang bara runt bus
kar. Till slut lyckades han få ett grepp om 
kycklingen och bar honom in i kyckling
nätet. Andra kycklingen var inne i nätet 
hos de stora hönorna, men honom fick vi 
in i kycklingnätet på en gång. Ulla räkna
de kycklingarna. Det skulle vara tio, men 
det var bara åtta stycken. Och vi sa: ”Nu 
har grisen skrämt dem, så att de inte vå
gar komma fram” . Vi började genast att 
leta. Då hörde vi, att det prasslade och 
lät något i en stor hallonbuske. Pappa tog 
en käpp och slog i busken, så att kyck
lingen kom fram. Då tog Ulla kycklingen 
och bar in honom i kycklingnätet. Vi viss
te inte riktigt, var grisen hade kommit in. 
Men så fick vi se, att grisen hade krupit 
under nätet. Nu var det en kyckling, som 
vi inte hade hittat. Vi letade från middag 
till kväll. Så kom faster till ladugården. 
Just som faster skulle gå hem, såg hon en 
kyckling, som sprang nere på en åker Vi 
skyndade dit för att försöka få tag i ho
nom. Men just som vi kom fram, spände 
kycklingen ut vingarna och satte till att 
flyga. Han flög opp på ett tak, och vi 
sprang efter. Just som vi kom dit, flög 
kycklingen ner från taket. Han sprang 
runt på backen, men då smög pappa sig 
efter honom och tog honom. Faster blev 
så glad, att vi hittade honom. Faster skö
ter om kycklingarna åt farmor, när hon 
är i fäbodarna.

Adela Ernstson.
Klass 4.

Höstnyheter i skor
inkomna i stor sortering.

A B  O  rsa Skomagasin
Telefon 3 7

Trollet Klumpedump.

Det var en gång en trollunge, som hette 
Klumpedump. Han hade en stor önskan, 
och den var, att han skulle få komma till 
slottet, där prinsessan bodde. Men Klum- 
peduns mamma, Trulselina, hade sagt, att 
dit fick han inte gå för att människorna 
var så elaka. Men en dag kom det ett 
brev med trollposten, som var adresserat 
till Klumpedump Kottson, Storskogen. 
Klumpedump var så kvick att öppna det, 
att han nästan rev sönder det. I brevet 
stod det: Till Klumpedump. Vill du komma 
till mig och vara hos mig över sommaren? 
Om du vill det, så kan du gå till Stora 
Tallen, där jag är och möter dig. Din 
Klunsa.

Brevet var skrivet med kol på en bark
bit. Det var klart, att Klumpedump ville 
vara hos trollkäringen Klunsa. Och hon 
bodde bara åtta mil från slottet. Han ta
lade om för sin mamma, att nu gick han 
till Stora Tallen. Mamma Trulselina gav 
Klumpedump en ordentlig matsäck, som 
innehöll två grodor och tre ormar. Dess
utom fick han en näverask med gullpengar.

Mycket riktigt! Borta vid Stora Tallen 
var Klunsa och mötte honom. Hon hade 
en matta med sig, och om man satte sig 
på den och sade: Hokus, pokus, filiokus, 
och namnet på den plats den skulle flyga 
till, så flög den dit. Nu önskade Klunsa 
att den skulle flyga till Klunsas grotta. 
Med ens lyfte den sig och flög iväg. Den 
gick så fort, att det ven om öronen. Snart 
var de framme vid Klunsas grotta. Där åt 
Klumpedump opp de tre ormarna. Det var 
snart kväll, och Klumpedump gick ut för 
att se sig om i skogen. Det var mycket 
mossa över stenar och stammar. Då han 
kom till Klunsas grotta, låg Klunsa och 
sov. Klumpedump tänkte: ”Nu går det
kanske att komma till slotett” . Han sprang 
iväg allt vad han kunde. Solen gick just 
ner, när han kom fram. X en kammare 
längst opp i tornet bodde prinsessan. Klum
pedump klättrade upp för stuprännan. Se
dan klev han in i prinsessans kammare. 
Där låg hon och sov. Hon hade guldgula 
lockar. Klumpedump tyckte, att hon var 
så söt. Men han kunde inte stanna längre. 
Han klättrade ner igen, men då ramlade 
han ner i några nät, som låg på gården. 
En hovmästare kom ut och såg trollet. Då 
kom Klumpedump ihåg, vad hans mamma 
hade sagt. Han blev rädd och sprang ända 
hem. Hans mamma blev så glad, när han 
kom hem.

Monika Dahl. Klass 4.

Se till att Eder cykel
får den rätta skötseln. Lämna 
in den till fackmannen. Renove
ring, lackering, vinterförvaring.

B. S. BALTER
Cykel- & Rep.-verkstad Telefon 711

Vackra, o arma 
och lätta tyger

i höstens 
Damkappor 
och Ulstrar

äro Teddy, 
Ylleflausch och 
Bouclé.

Till Marknaden äro vi syn
nerligen väl rustade för att 
kunna tillfredsställa Ed ra 
anspråk på STILFULL VIN
TERKAPPA och inbjuda vi 
härmed till ett besök för att 
se och prova dem.

Stort urval finnes även av: 
Yllekoftor o. jumpers, Sport
kläder, Kapp- o. klännings
tyger, Flaneller, Gardiner 
m. m.

Möt upp till marknaden hos

Aug. Larsson
O rsa, tel. 21

M anufaktur -  D am kappor -  H errek ipering
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Hemtrevnaden 
börjar med 
tapeterna.

V a re  sig Ni är hyresgäst 
eller värd vill Ni ha mo
derna, hållbara tapeter, 
som göra en våning triv
sam i många år. Se våra 
provkartor, smakfulla 
mönster och läckra färger 
från början till slut.

h
Landets ledande fabriker äro 

representerade genom oss.
_____________ J

Orsa Färghandel
A. Ferneman Tel. 340

Ett sommarminne
I sommar har jag varit på ett läger i 

Skärgården, som ligger 3 mil utanför 
Stockholm. Platsen hette Tyresta. Vi for den 
9 juli, och tåget, som vi åkte med, gick 
11.45 från Orsa. Resan till Stockholm gick 
bra, men lite tröttsam och enformig var 
den ibland.

Vi var framme i Stockholm ungefär kl. 
7 på kvällen. Där blev vi mötta av några 
pojkar, som också skulle till Tyrestalägret. 
De hjälpte oss att bära våra väskor och 
sovsäckar till en lastbil, som väntade vid 
Centralen. När vi väl hade fått upp allt 
bagaget på flaket, fick vi börja tänka på 
oss själva. Rälsbussen, som vi skulle åka 
med, gick 19.30 så vi fick skynda på. I 
Stockholm är det inte som i Orsa, att man 
får bara gå ut genom en dörr och stiga på 
bussen, utan där måste man först gå igenom 
en kontroll och visa upp biljetten. Vid 
kontrollen fick vi stå och vänta i fem mi
nuter, innan vi fick gå igenom. Men när 
vi så småningom blivit släppta igenom, 
gick vi direkt till bussen. Vi trodde, att det 
inte var en rälsbuss, för det såg då inte 
ut så. Den liknade mest en tågvagn, tyckte 
vi. Bussen, som vi åkte med, gick inte till 
Tyresta, utan vi skulle stiga av på ett 
ställe, som hette Handen. Det tog väl unge
fär en halv timme dit, och när vi var 
framme, stod en skåpbil och väntade på 
oss. Vi fick nätt och jämt plats allihop, men 
vad gjorde det att vi fick trängas lite! Hu
vudsaken var att vi kom till Tyresta.

Klockan nio var vi på lägret. Först fick 
vi gå in i ett stort tält och få oss ett mål 
mat. Det var makaroner och korv. Maten 
hade stått så länge, så att makaronerna såg 
ut som gröt. Vi lämnade nästan allt, för 
det smakade inte så bra. I stället åt vi oss 
mätta av efterrätten. Det var rabarber
soppa. Det var annat det än förrätten.

Nu var det bara ätt gå till tälten o. krypa 
till kojs efter den tröttsamma dagen. Nå
got besvär med tälten skulle vi inte be
höva ha, det hade vi blivit lovade. De skul
le vara uppsatta, när vi kom. Men den 
gången blev vi lurade. Inte hade de satt 
upp några tält. Vi fick veta, att det inte

Bra u r v a l • .  •
Armbandsur, Väggur, 
Köksur, Gökur

Urmakare GUST. HELGESON
Orsa, tel. 399

Prom enadskor 
med gummisulor

J O G S  inneskor
Stor sortering

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 232

hade kommit några tält från Falun. Det 
var nämligen därifrån de skulle komma. 
Trötta som vi var fick vi sätta oss på 
våra resväskor och snällt vänta på att få 
någonstans att ligga. Snart kom läger
chefen, som hette Daniel Kviberg, vilken 
jag kände från ett föregående läger, som 
den gången hölls i Säter. Han hälsade på 
oss, och vi hälsades välkomna till lägret i 
Tyresta. Han meddelade oss att det fanns 
ett tält, som fyra av oss kunde få ligga i. 
Jag, Marianne, Gunnvor och Astrid hade 
den turen att få det.

Vi tog vår packning, och iägerchefen följ
de med oss och visade tältet, där vi skulle 
ligga. Han sa, att nu fick vi klara oss själ
va. Han blev tvungen att gå till de andra 
och ordna, så att de fick någon sängplats. 
Väskorna och sovsäckarna ställde vi in i 
tältet. Marianne tog fram sin madrass, och 
en fanns det i tältet förut. Vi tog dem och 
gick bort till halmstacken, som skulle ligga 
bortom kullen. Där stoppade vi i mycket 
halm, så att det skulle bli riktigt skönt att 
ligga på dem. När vi kom till tältet, lade vi 
ut madrasserna på golvet, bredde ut sov
säckarna och snörde igen öppningen. Nu 
var då det värsta gjort. Det var bara att 
klä av sig och krypa ner. Medan vi låg i 
tältet och småpratade, hördes ett litet fnis
sande från något av de andra tälten. Nu 
började det verkliga lägerlivet. Vi sa god
natt till varandra och somnade.

På morgonen vaknade vi av, att någon 
blåste i en trumpet. Det betydde, att vi 
skulle stiga opp. Vi kastade på oss kläder
na och gick ut. Solen sken, och himlen var 
klarblå. Många var redan uppe och var i 
färd med att gå ner till sjön och tvätta 
sömnen ur ögonen. Vi tog också hand
dukar, tvålar och tandborstar och gick ner 
och tvättade oss. Vi fick tvätta oss i Öster
sjöns salta vatten. När vi kom tillbaka, 
fick vi bädda och snygga upp lite i tälten. 
Klockan nio fick vi frukost. Och så gick 
lägrets första dag, med lust och glam, tills 
nattens vila kom, då vi fingo krypa ner i 
Våra sovsäckar, vilket var det bästa vi 
visste. Och så förflöto de tio dagarna på 
lägret med omväxlande solskensdagar och 
mindre vackra dagar. Men lägerlivet har 
ju i alla fall sin tjusning, så nästa sommar 
kanske det bär iväg igen.

INGER BRUKS. Klass 7.

När jag var till Stockholm
När vi var ute och gick i Stockholm, då 

gick vi förbi där de trycker Dagens Ny
heter. Just som vi gick förbi började de 
trycka, så vi såg litet, hur de gjorde, när 
de trycker en tidning.

LEIF BERGLIND. Klass 2.

Gott bröd
från

N y a  W i e n e r b a g e r i e t
Telefon 198
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ORSA SKOLTIDNING

TECKNING: Röd lu va n  av 

Karin Hedman, klass 2

Pers och Pias äventyr.
Djupt inne i skogen bodde en ekorre 

med sin fru. De hade två barn. Det var en 
flicka och en pojke. De hade varit sex 
syskon förut, men två hade räven tagit en 
natt, när far hade varit borta. Två av dem 
som var kvar hade mården tagit. Och så 
var det bara Per och Pia kvar. Så hette 
de. De råkade ut för många äventyr, må 
ni tro. Jag ska nu berätta ett.

En gång, när deras mor och far var på 
kalas hos en granne, smet Per och Pia, för 
de tyckte, att det var så långtråkigt. 
De hoppade från träd till träd, tills de kom 
ned till en å. På åkanten växte det hassel
buskar. ”Men vad kan det där vara?” und
rade Pia.

”Det är ju hasselmutter eller vad det nu 
heter” , sa Per. ”Ja visst ja”, sa Pia, ”men 
vad är det, som rör sig i busken där bor
ta?”

”Var då? Aj, aj, aj!” skrek Per.
Gissa vem som var i den där busken, 

som Pia såg, om inte självaste Mickel Räv. 
Per hade blivit biten i nacken av Mickel. 
Han såg inte ut att ha den minsta chans 
att komma undan. Men nu hände något 
märkvärdigt. Det small, och sen gjorde det 
inte ont längre.

Sen kom en stor underlig varelse som 
gick på två ben och tog både Per och Pia 
och stoppade ner dem i något stort och 
otäckt.

När de hade varit där ett tag, fick de 
komma ut. Men de var inte vid ån utan 
på den stora herrgården.

Där var de ett tag, men sen fick de åter 
komma till skogen. Per och Pia är gamla 
nu, och de brukar berätta sina äventyr. 
Det är av dem jag har hört det här även
tyret.

Ann-Marie Lundqvist. Klass 4.

Besök värt varuständ pä Marknaden!

Rikhaltig sortering. Humana priser.

Filip
Sandberg
Heden, Orsa 
Tel. 388

Den tama skatan
I sommarlovet åkte jag upp till min mos

ter i Kallmora. Där hade jag så roligt. Förs
ta dagen var jag bort och plockade smult
ron. Jag hittade ett, som var så stort, att 
det såg nästan ut som en jordgubbe. Moster 
berättade för mej, att de hade en tam 
skata, som kom ibland. Skatan brukade 
också vara i gården bredvid, och där hade 
de satt på honom namnet Pix, för han 
brukade gå och picka folk på benen. En 
morgon kom Pix. Jag sprang ut och gav 
honom bröd. Han Var så glupsk, att han 
flög upp på axeln och sedan ner i handen 
och åt. När han fått nog mycket i näbben, 
flög han bort till ett ställe, där det var 
mycket gräs, och gömde brödet i gräset. 
Sedan kom han och hämtade mer. Min 
mosters karl, som heter Erik, kom ut. Sä 
flög skatan bort och hämtade brödet och 
lade det i uppslaget på Eriks byxor. Pix 
gick runt honom och vaktade, så han inte 
försvann, eftersom han hade mat i uppsla
get. Sedan tog Pix ut brödet och åt upp 
det.

Pix tyckte inte om, när småfåglarna var 
och tog hans mat, som han hade gömt i 
gräset, utan då jagade han bort dem. När 
jag låg och solade mej, kom Pix och gick 
rakt över mej flera gånger. Efter några 
dagar skulle jag åka hem, och det tyckte 
jag var synd, för Pix var så rolig.

GUNNEL PETTERSSON.
Klass 5.

H A N S  P E T E R S O N S

Bil- § Flygskolor
Tel. 242, Orsa

Skolorna, 
som ge resultat.

Ny frisyr till hösten?

Damfriseringen
Tel. 453
ombesörjer den.

Ekipera
po jka rna
hos Hanssons!

Vi ha mycket att visa Er nu 
i stilrätta, prisbilliga pojkkläder 
i storlekar frän 8 dr.

"Ever-coat” , en impregnerad lo
denjacka med skinnkrage. Perfekt 
material, perfekt modell. Pris i stor
lek 10 år kr. 48: — .

Lodenjacka i brun loden, lång mo
dell m. skärp. Prisbilligt skolplagg. 
Pris i storlek 10 år kr. 32: — .

”Wendome” , den vändbara pojk- 
jackan med yttersida av lädervelour 
och innersida av poplin. Kostar i 
storlek 10 år kr. 49: -  .

Skolkavaj. Halvlång ytterrock, hel- 
fodrad. Pris i storlek 10 år 53: — .

Pojkkostymer i diagonal, tweed och 
homespund. Med lång- eller golf
byxor. Priser från 10 år kr. 5 3 : - .

Långbyxor av starkt, nylonblandat 
material. Finns i enfärgat och fisk- 
bensmönster i grått o. brunt. Golf
byxor i samma utförande. Pris för 
t. ex. 10-åring kr. 24: — .

Slalomdräkt. Sportjacka o. slalom- 
byxor av yllediagonal. Pris i stor
lek 10 år kr. 82: -  .
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TECKNING: Kö ra  h ö  av 

Ingegerd Larsson, klass 4



OKSA SKOLTIDNING

En fantasiresa.

En mulen morgon skulle jag åka till 
Amerika. Jag skulle åka båt. På båten 
fanns teater, bio, musik, restaurang, cirkus 
och badrum. Där fanns också livbåtar och 
livbojar.. Nu åkte båten med femtio knops 
fart. Det var mulet på himmelen, och det 
började storma. Båten gick på grund men 
tog sig loss efter en timme. Det började 
spöregna. Vågorna gick höga som hus. Bå
ten höll på att gå- sönder men klarade sig. 
Jag gick till en kanon och sköt ett nöd- 
skott, men ingen båt kom. Nu var jag 
ungefär halvvägs till Amerika. Stormen 
slutade, och det slutade att regna. Där. såg 
jag New York skymta långt borta i fjär
ran. Om två timmar var jag i New York. 
Där ankrade båten. Där var stora, stora 
skyskrapor, men så var det världens stör
sta stad också. Jag tog en hiss upp i hund
rade våningen och hyrde ett rum och sov 
där till nästa dag.

Sven-Elov Larsson. Klass 4.
*

En hemsk kväll.

Det var en mörk kväll. Klockan när
made sig fyra. Jag spände på mig skidorna 
och körde iväg. Snöflingorna föllo så täta, 
att jag bara kunde se ett par meter fram
för mig. Jag skulle fara till söndagsskol- 
fest. När jag kom dit borstade en farbror 
av mig. Sedan gick jag in. Bänkarna vorO 
fullsatta, men dörren till läktaren var öp
pen, så jag gick upp. En stund sedan det 
hade börjat, släcktes lamporna, och Lucia 
kom in. Det var vackert. När Lucia hade 
gått, bjöds på kaffe. Sedan slutade festen. 
Jag gick ut. Det blåste hårt. Mörkt var 
det också. När jag åkt en bit, slocknade 
lamporna i gårdarna. Då blev det ännu 
mörkare. Det såg ut, som om det var 
spöken överallt. När jag kom nästan hem, 
såg det ut som om ett troll gick på gården 
och sopade. Men jag gick dit i alla fall. 
Då såg jag att det var Anders, som gick 
och sopade bort snön av gården.

Ivar Långh. Klass 5.

Höstens nyheter
hemkomna till marknaden!

Specialavdelningar för 
MODEARTIKLAR,
GARN- och HANDARBETEN

Kom in och se höstens nyheterl

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär
Tel. 4, Orsa

TECKNING: av Roy Strid, klass 5

På Hemsön
En dag i juli for vi till morfar. Han bor 

pä Hemsön, som ligger vid Härnösand. Vi 
fick åka en hel dag, innan vi kom fram 
till Härnösand. Det gick ingen buss till 
Hemsön på kvällen, så vi fick lov att ta in 
pä ett hotell. På morgonen gick det":en 
buss. När vi rest halva vägen, köm vi till 
ett sund. Där fick vi färja över. Jag tyck
te det vår väldigt roligt. När vi äkt en 
halvtimme, var vi framme. Morfar kom och 
mötte oss. Deras hyresgäster hade en hund, 
som hette Sessan. Henne fick jag leka med, 
och hon var så skojig. När man kastade 
pinnar, sprang hon efter dem, och om man 
gick och gömde sig, letade hon rätt på oss. 
En gång klättrade jag upp i stegen. Då 
klättrade Sessan efter. Jag trodde, att hon 
skulle ramla ner, men det gjorde hon -inte. 
Nästa dag gick vi och badade, Det var så 
varmt j vattnet. Vi hade mat med oss, och 
det smakade härligt att få äta, då vi kom 
opp ur badet. På en måndag åkte vi hem. 
Jag tycker vi har haft en trevlig sommar.

SIV SVENNAR.
Klass 4.

De vackra 
gardinerna

från

Carl A. Pettersson
Orsa, tel. 39

En hemsk kväll.
Det var en lördagskväll när Mona, Kjell, 

Bengt-Anders och jag var hemma hos Kjell. 
Då ville Bengt-Anders och jag spela ishoc
key. När vi hade spelat färdigt, skulle 
Kjells mamma gå bort. Sen började vi pra
ta om hur vi skulle göra, om en bov kom 
in. Rätt som det var, rusade Kjell ut i kö
ket och vi efter. ”Klockan är halv åtta. Vi 
måste höra på Karusellen” , sade Kjell. 
Men det blev inte mycket höra av. För när 
vi satt där på soffan, sade Bengt-Anders: 
”Titta!” När vi tittade, tyckte vi att ett 
huvud var där. Vi vart så rädda, att vi 
sprang till ett hörn. Då sa vi, att vi skulle 
ta mod till oss. Och Kjell och jag gick ut 
på golvet. Då sade Bengt-Anders: ”Nu hör
de jag, att någon gick i dörren.” Men dä 
ropade Kjell: ”Kom in bara, om ni törs!” 
Då satte vi oss alla på soffan. Nu var Ka
rusellen slut, och vi stängde av radion. Så 
lekte vi blind-bock. Kjell var först. Vi 
gömde oss på samma ställe alla tre. När 
Kjell hittade en av oss, knackade det på 
dörren. Jag satt kvar på mitt gömställe. 
Kjell tog skridskorna och gick till dörr’n. 
”Vem är det?” frågade Kjell. ”Det är jag”, 
svarade en grov röst. Då öppnade Kjell 
dörren, och så såg vi, att det var Siverts 
pappa. Han sa, att Kjell skulle gå till sin 
mamma. Då klädde vi på oss och gick hem.

Bo Brandt. Klass 4.

En hemsk händelse.
När jag var sju år gammal, var jag och 

min lekkamrat Erik och lekte vid Hållnis- 
sadamrnen. Erik skulle se på en sten, som 
ramlade i dammen. Då lutade han sig så 
djupt ner, så han ramlade i. Jag sa, att 
han skulle räcka opp en hand. Jag tog ho
nom i handen och drog upp honom. Han 
var alldeles genomblöt. Erik sa, att jag 
skulle gå efter hans mamma, och det gjor
de jag. Efter några dagar skulle jag städa 
lekstugan. Då kom Erik med ett paket. 
När jag tog upp paketet, var ett fint hals
band i det.

Ell-Britt Louthander. Klass 4.

julklappsförstoringen
i tid! Variör inte redan nu?

Order till jul måste vara 
inlämnade före den 1 dec.

Höstens rikhaltiga sort. i 
ALBUM finner Ni hos oss.

TEGMANS FOTO
Orsa, tel. 93
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Frelins Konditori
Telefon 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Värme-, Vallen-, Avloppsledningar

utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

Tapetsering
Rums- och B yggnadsniålning

Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obsi Verkstaden flyttad till Slättberg

O m s o r g s f u l l
P e r m a n e n t n i n g

utföres av

Gully Bohman
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons 
ÅKDONSFABRI K

Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

H II t  G  IL U N D S 
C 0 H P I 7 0 6 I

REKOMMENDERAS 

Telefon 66

L i n d ä n g e t s  Pe ns i onat

ifl&kommmd&taö /
Tel. Holen 1

ORSA SKOLTIDNING

Laggar Hans Ersson . . . Forts, från sid. 6.

bara levat på torrskaffning och vatten, 
vill jag se den som går ifrån mig i terrän
gen, säger 70-åringen. Man skulle leva så 
enkelt och sunt som djuren. Fast — för
stås — dom dricker ju inget kaffe! Och 
kaffe tycker jag om. Tänk bara, när man 
kommit in i kojan trött, kanske våt och 
frusen också, och får tända upp en brasa 
och koka kaffe! Det smakar, det!

D. H.

Rävjakten.
En gång skulle Maj-Britt och jag få 

följa med pappa och jaga räv. Vi hade vår 
hund Sickan med oss. Först åkte vi till 
Bäcka. Där steg vi av bredvid en lada. Men 
där fanns ingen räv. Då åkte vi lite längre 
bort, och där stannade vi bredvid en liten 
väg. Då bilen hade stannat, steg vi ur och 
tog på oss skidorna. För det var vinter då. 
När vi hade kommit till ladan, åkte vi 
runt den för att se, om det fanns någon 
räv under ladan. Vi såg många spår. Först 
trodde vi, att räven hade gått in och se’n 
gått ut. Men för säkerhets skull släppte vi 
in Sickan. Om en stund började Sicken 
skälla. Då förstod vi, att det var en räv 
därinne. Men räven ville inte komma ut. 
När Maj-Britt och jag började frysa om 
fotterna, gick vi därför in i ladan och 
stampade pä golvet, för att räven skulle 
springa ut. Vi turades om att stampa. När 
Maj-Britt var inne och stampade, kom rä
ven. Först satte den sig bakom en buske, 
och den tittade bara på pappa. Men den 
måste ha sett, att pappa hade rört sig, för 
den tog plötsligt och sprang iväg. Men då 
sköt pappa den.

Ulla Lindkvist. Klass 4.

Gummiverkstad
B ilr in g a r ,  S n ö k e d jo r ,  

B a t te r ie r , B en sin  
och o l jo r .

Orsa Ringcentral
Alf Andersson 

Tel. 299, bost. 555

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Lislverk,
Auktoriserad försäljare för 
Masonile, Vlällboard och Plyurood

BEGRAVNI NGSBYRÅ

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 OBSA

Brandts Pensionat
Orsa, telefon 173

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor m. m.
Lager av Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfo rs »Snickerifabrik
Tel. 500 37 Mässbacken

John Petterssons
Sadelmakeri, Tapelserarevcrkstad
Telefon 164

Möbler och madrasser omstoppas. Nya 
madrasser och markiser på beställning.

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

Skoreparalioner
utföras omsorgsfullt ar

M. Wikström
(Bakom Lantmannagården)

Lind hs Matsalar
R e k o mme n d e r a s !

Tel. 269 Orsa

Hugos Konditori
Andersson £ Ors

Rekommenderas!
------- Tel efon 3 1 8 --------

F I R M A

BERTIL JONSSON
O LJO N S B Y N  -  T E L . ORSA 346

Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

Erik Wesström
Utför Värme-, Vatten och Av
loppsledningar av alla slag.

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119
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OBS A  SKOLTIDNING

Kjell Smedberg har bett att hans näpna lamm
unge skulle få  komma in i Skoltidningen. Och 
här år den nu som en pendang till björnen på 
första sidan. Björnen kom tillbaka från Kolthoffs 
monterad och fin just till examen i våras och 
ståf uppställd i Kyrkbyns skola, dår barnen nu 
alltså kan leka Mors lilla Olle med en alldeles 
riktig björn.

Karnevalståget på Barnens dag
När jag var på Barnens dag, såg jag kar

nevalståget. Jag tyckte sotarvagnen var ro
ligast. Det var fem sötare, som klev opp 
och ner i en skorsten. En ramlade ner pä 
taket. En annan ramlade på huvudet ner i 
skorsten. Sen kom vägstyrelsen. Det var tre 
gubbar, som hade en stor låda och vickade 
ur lite sand ur den då och då. Sen gick det 
en annan gubbe bakom. Han hade försto
ringsglas och tittade, och så sa han: ”Nu 
blev det för mycket igen, det här blir dyrt 
det!”

NILS UHLEN.
Klass 4.

Vad farmor berättat
Det var en gång en tant, som hade två 

barn. En kväll skulle den stora flickan gå 
ut. Mamman höll på att bada den lilla 
ungen. Då hörde mamma, att den stora 
flickan skrek. Hon sprang då ut och såg, 
att en varg hade tagit flickan. Mamman 
gick in igen och skulle bada den lilla ung
en, men lillan hade drunknat under tiden 
mamman hade varit ute. Så blev det mor
gon. Då gick hon upp i skogen, där hennes 
man var. Men han hade ramlat i kolmilan 
och bränt ihjäl sig.

LILIAN BRUKS.
Klass 3.

Skolnytt.
Många barn

är det i skolorna detta är, trots att sam- 
realskolan tagit in så många, att det bara 
är 54 kvar i 77 :e klassen. I klass 6 är det 
106 elever, i klass 5 jämnt 100, klass 4 har 
122, klass 3 har 134, i klass 2 undervisas 
146 elever och i klass 1 134. Ett tiotal i 
nybörjaråldern har erhållit uppskov av oli
ka anledningar. Totala antalet barn i sko
lorna är alltså 796.

Kyrkbyn är förstås största skolan med 
11 lärara vdelningar och 266 barn. Diger
bergsområdet har 8 läraravdelningar och 
166 barn, Hansjö 7 läraravdelningar och 
154 barn, Stackmora 3 läraravd. och 62 
barn, Kallmora-Å berga 3 läraravd. och 46 
barn, Skattungbyn 3 läraravd. och 66 barn, 
Nederberga 2 läraravd. och 30 barn.

Nva lärare
tjänstgör nu i manga skolor. Ordinarie 

lärartjänster fr. o. m. detta läsår har till- 
trätts av folkskollär. Johannes Hasmats 
och Pelle Jakobsson i Kyrkbyn, kantor 
Gunnar Hermansson och lärarinnan Anna 
Andersson i Skattungbyn samt lärarinnan 
Margit Haga i Torrvål-Oljonsbyn. Men 
dessutom har följande icke ord. lärare till
trätt, Rune Mångs i Kyrkbyn, Britta Da
niels i Skattungbyn, Astrid Köpman i 
Aberga och Gunnel Ax i Kyrkbyn (avd. 
som skjutsas till Slättberg). Vi hälsa alla 
dessa nya kamrater välkomna till Orsa!

Lovdagarna
under höstterminen blir månd. den 6 ok

tober, fred. den 31 okt., lord. den 1 nov. 
och månd. den 24 nov.

Engelska 1 B-skolor.
Det är nu tredje året, som undervisning 

i engelska bedrivits i socknens A-skolor, 
alltså i Kyrkbyn, Hansjö och Digerberget. 
Överläraren har föreslagit, att frågan om 
införande av undervisning i engelska även 
i B-skolorna bör utredas. I så fall skulle 
denna undervisning börja hösten 1953.

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N:o 92 — 3 okt. 1952) 

utgives av Orsa Lärareförening. 
Red.: Daisy Holton, Hansjö, tel. 290. 

Postgirokonto nr 13 65 58
Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postgiro av kr. 1:80. Skriv tyd
ligt namn och adress på girokorlets kupong.

TECKNING: Jag slår i Slådåborg av Bengt Söder, klass 6

En fågel
I går var jag till en pojke, som heter 

Ture, och som går i första klassen. Han 
har en fågel, som heter ormvråk. Den är 
stor och grå. De har satt en ring på foten 
åt honom, för att de inte ska tappa bort 
honom. Vi lekte med honom, och han flög 
upp på axlarna på oss.

En dag kom han hem till oss och satte 
sig ute på trappan. Då jag kom ut, vart 
jag riktigt rädd, för jag såg honom inte, 
förrän han pep till. Sedan gick jag in och 
hämtade litet bröd åt honom. Sen flög han 
i väg.

KARIN JOHANSSON.
Klass 6.

Musikkoinmittén
består under innevarande läsår av mu

sikdirektör Anton Lööw, överlärare Hj. 
Hedman och folkskollär. Pelle Jakobsson.

Som ny vice ordförande
i skolstyrelsen efter avlidne Nissa Erik 

Ersson har valts hr Bogg Erik Andersson.

Skolfilmföreningens styrelse
har avgett berättelse för verksamhets

året 1.7.1951—30.6.1952. Därav framgår, 
att fyra nya filmer inköpts under året: 
”Resa på blodkropp” , "Rikki-tikki-tavi” , 
”Trä blir kol” och ”Den svenska älven” . 
— 229 filmer har utlånats under året, var
av 132 till Orsa skoldistrikt, 10 till Våm- 
hus och 87 till Ore. Ore har utnyttjat ar
kivet mest med 5,8 lån pr läraravdelning; 
Orsa har haft 3,7 och Våmhus 1,3 lån. 
Föreningen är nu skuldfri och har en kas
sabehållning till detta läsår på 1.607: — 
kronor. Så nu kan vi få ytterligare några 
nya filmer.

Höstens nyheter
nu inkomna i hattar, handskar, 
väskor, scarves, klänningar i mo
dernaste modeller och tyger.

Dahls Eftr., Orsa
Tel. 191, 389

n Bränd KALK och v u c b a a

T . j l w  KALKSTENSMJ0L P E R M A N E N T
^  högsta kvalitéer till fordel- 

<̂tr ht0 aktigaste priser erhällas från
H lL  b a m .n tU K .d a  f e ä te e  . , .

Beställ tid hos
A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBBUK
Mässbacken Telelon 50021

Liljas Damfrisering
Tel. 306, Orsa

Upplaga 1850 ex. Beckmans Tryckeri, Orsa, 1952 Pris 45 öre.

Kjell Smedberg har bett att hans näpna lamm
unge skulle få komma in i Skoltidningen. Och 
här är den nu som en pendang till björnen på 
första sidan. Björnen kom tillbaka från Kolthoffs 
monterad och fin just till examen i våras och 
stå?  uppställd i  Kyrkbyns skola, där barnen nu 
alltså kan leka Mors lilla Olle med en alldeles 
riktig björn.


