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En resa längs KOPPAR
LEDEN ger tillfällen till 

fjällvandringar. Varför inte 
följa flickorna på en tur 

upp till Sölen, som du 
här ser från stranden av 

Isteren!

(Se sid. 3).



ORSA SKOLTIDNING

Vandaliseras 
Orsa? av Jeb.

Jag minns en försommarnatt. Jag 
träffade en turistande tysk familj vid 
semesterbyn. De stod där och drog in 
luften i djupa andedrag. De såg för
tjusta och samtidigt lite förbryllade 
ut. De frågade mig, vad som doftade 
så underbart, och, drog in luften med 
ännu större välbehag, när jag visade 
på några skira, vitstammiga björkar, 
som lyste i sommarnattsljuset.

Orsa samhälle är präglat av dessa 
björkar. Det är dock inte deras dof
ter utan deras lummiga men ändå 
ljusa exteriör, som ger Orsa dess mju
ka kontur. Att björkarna har så stor 
betydelse för vårt samhälles utseende, 
ser vi inbyggare kanske inte, förrän 
de börjar försvinna. Så är fallet nu. 
Alléer rumphuggs eller man gör ga
pande hål i dem. Hela rader av björ
kar försvinner. Håller Orsa på att 
vandaliseras? Vi låter frågan gå till 
ingenjör Liljegren. Han svarar:

Det är ofrånkomligt, att en del 
björkar måste fällas. Orsakerna är 
många. Vi måste gräva för dagvat- 
tenbrunnar och göra trottoarer. Nu 
vid högertrafikens införande måste vi 
ta ned träd för att skaffa sikt i gatu
korsningar. En del björkar skymmer 
gatubelysningen, andra är så skadade, 
a tt de måste fällas. Många alléer är 
så trånga, att de utgör en stor olycks
risk. Inom samhället försöker vi ändå 
behålla så många av dem som möjligt. 
Vid Malmgatan tänker vi t. ex. asfal
tera runt träden, trots att de tar upp 
större delen av gångbanorna. Utanför 
nya ålderdomshemmet låter vi björ
karna stå på en refug mellan kör
banan och gångbanan. Ett faktum är, 
a tt vi ömmar för varje träd, som 
måste bort. Vi undersöker för varje 
gång möjligheten av att behålla trä
det ifråga. Vi vill göra minsta möj
liga vandalisering.

Detta av ingenjör Liljegren. Som 
kommentar kan sägas, att man na
turligtvis måste vara införstådd med 
att trafikfarliga träd skall bort. Men 
samtidigt bör byggnadsnämnd och 
vägstyrelse, som också är inkopplad 
på den här frågan, ha i åtanke att 
nyplantera. Speciellt där man ska dra 
nya vägar genom och förbi samhället. 
Det vore också önskvärt, att man 
handskades lite försiktigare med vin
terns snöröjningsmaskiner. Det är of
ta  de, som orsakar skador på träden. 
Försök att tänka er Orsa utan björk
alléer!

Jeb.

Strok seldror ö 
fluck rångnor 

— Några barndomsminnen 
från Orsa — av Ernst

Det var några vackra solskensda
gar efter slåttern. Klövern hade bör
jat växa igen på lindorna. Det var 
gott bete för korna. Mormor ledde 
sina två kossor, Grångos och Tärnå, 
till det saftiga gräset, där hon tjud- 
rade dem.

Mormor bar beijön (skinnsäcken) 
med godör gosör (goda smörgåsar) av 
tunnbröd med både smer, misösmer ö 
käswöstn (smör, messmör och ost) 
samt en butelj med god gräddmjölk. 
Efter kom jag med stilltajto (still- 
korgen) som jag ibland stjälpte över 
huvudet och sedan tittade ut genom 
hålen. I dag skulle vi börja ta löv.

Då var det nöga att ta väl vara på 
allt, som dugde till kreatursfoder. Så 
t. ex. skulle inte bara lindorna slås, 
utan all hacksloge, åkerrenar, dikes
kanter etc. Det man inte kom åt med 
lien, fick man ta för hand, snugga. 
Och nu var det sälgen och rönnen som 
fick släppa till sin saftiga, gröna 
skrud. Det skulle ske efter ordning 
och regler. Seldror skuld strokas men 
rångnor skuld fluckas. Dvs. sälgen 
skulle strykas (repas) men rönnen 
plockas, för att inte skada groddarna 
till nästa års löv. Man fick inte onö
digtvis bryta ned grenar, fastän det 
frestade på pojksinnet att ej få klätt
ra, högt upp och gunga. Mjuka, löv
rika grenar brukade mormor skära av 
och binda ihop till kärvar.

Snart började pojkmagen längta ef
ter de goda smörgåsarna. Å, vad det 
smakade gott att sitta därute och äta! 
Och till efterrätt tog jag någon näve 
bär från en och annan tuva på åker
renen.

Snart var några säckar fulla med 
sälglöv och stillkorgen med rönnlöv. 
Dem skulle Jugabil (Morbror Jonas) 
frakta hem och breda ut till tork på 
loggolvet. Det skulle bli till många 
goda brässlbittor (sörpor) åt kossorna 
och någon kärve till getterna.

Jag pekade på några löv, som bli
vit kvar högt uppe i topparna. Då sa 
mormor: ”Dem jo Blikåkalln ta”. 
Därmed menade hon att de fick sitta 
kvar tills de gulnade och föll ned för 
höstvinden.

Så var det dags att återvända hem 
med korna. Det gick bra att locka 
dem med några tjirsöppör (svampar). 
Det hade varit en skön dag.

Ernst

Glämi’nt i åv 
gåmbelwördi! av Pä kruskall

Mikla gönga dö Fafa ö Gåmbel 
titta glämäd mi warödra, war’e nug 
miklo wörd du fästod int ass’nt åv.

Dedå gåmbel fin Ossmol öld o tä 
kum bört fär wöss. Wi sö talum Oss
mol blåndum nug ajti miklo swensko 
wörd, ajta fär att wi wilum ä.

Nu wil wi att öller sö i unger sku 
gö börta demdå gåmbluma ö äro mi 
dem, um int dem wil jåp ikker tä tid 
isso gåmbelwördi. Ni bevi’nt-i tid ajt 
öllo, e räck um ni witi nögo! Se fo 
ni stjick in swari a: ORSA SKOL
TIDNING. Demda tri bestor fo pri
si!

ager (adjektiv) ”E wa fer jenn ager 
kripp!”
ajslös (adjektiv) ”Wa’nt sö ajslös!”
bajlas (verb) ”Juga ö låv bajldöst
lendjä o wärödra.”
brässlär (subst. plur.) ”1 gav tjimma
brässlär i mörgus.”
bjeklå (verb) ”Gåmbeltitta bjeklöd
ajti nögu, mäs o skuld jåtå.”
braglå (verb) ”Ä braglöd fär öguma
o Ånnu, mäs o kåm a Ståkkåla.”
dep a (verb) ”Jen sten deft tjärro up-i
böckån.”
dikel (substantiv) ”E wa jett dikel o 
bifer-wejjen.”
dimbå (verb) ”E dåmb börti rajsi.” 
evlär (substantiv pluralis) ”Fafa bru
ked evla mäs an wa bört ettör tjel-e.” 
ekså (verb) ”Gåmbelkelingär eksered 
mi warödra dö dem såt ajto swardn.” 
engrär (substantiv pluralis) ”Sjå’i,” 
sad munna ”i’nt-ä engrär in-i wös- 
tem?”
fjera (substantiv) ”Falla fick tri esur 
nid-o fjero.”
fippla (verb) ”Låv fipplöd mi silå- 
reni mäs e wa märkt um kweldn.” 
flas (substantiv) ”Gåmbeltitta to re- 
du o flasuma fär tä dja Kwöttem.” 
fässa (substantiv) ”Fafa add fässor o 
si mäs ån såt bört-i gubbstolim.” 
glapun (adjektiv) ”öller tikkt att 
Jerk wa wel glapun.” 
gleta (verb) ”Munna gleted åv flätar 
åv mjötjön.”
gnissa (verb) ”Smokrippär gnissa uppi 
knimma.”
gnåg (substantiv) ”Keling-gnåg i wärr 
eld skognåg.”
grist (adverb) ”E wa grist milla stur- 
töllema ini rajsi.”

Jen eller göng birä mer gåmbel- 
wörd.

Pä kruskall
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(DIPiP&lBlhSiDSS!!
- Skisser kring en landsväg -

tALUN.

I Falun startade en Orsa-trio en sommarresa längs Kopparleden - några 
skisser i ord och bild finns kvar från den turen.

Första skissen:
Marits farfar färdades denna väg. 

Första gången omkring år 1890. Vä
gen var annorlunda då. Ingen asfalt. 
Inga vägvisare med kilometertal. 
Ingen fartbegränsning! Farfar träng
des inte med turister på campingplat
ser längs ”Kopparleden”. Men han
— den ensamme vandraren ■— mötte 
folk till fots eller med hjuldon och 
häst. Människor, som jag innerligt 
gärna hade velat träffa här i mar
kerna i dag. ORIGINAL, säger du. 
Ja, just det. Med egen livsstil — än
nu lyckligt oberoende av Diors nyc
ker i Paris (eller någon annanstans)
— ännu besparade från lomhördhet 
av den art, som Beatles, Rolling Sto- 
nes eller skvalande transistorer kan 
åstadkomma. Tänk om ett ritstift 
kunnat återge dragen hos någon en
da av de människor, som då bodde 
längs denna väg — någon vänlig mo- 
ra, som ordnade med natthärbärge i

Hållstugaii eller Särnaheden, eller nå
gon ordkarg odalman, som kunde vi
sa en den bästa leden mot målet.

Till Mora gick det tåg redan då. 
Men de 18 milen därifrån till Storbo 
vid norska gränsen var kärrvägar 
och kiövjestigar. Farfar gick barfota. 
Det sparade in en halvsulning. Ba
gaget fick bäras, om det nu inte gick 
samma väg som det lilla orgelharmo- 
nium, som med tåg nådde Trond
heim och så småningom efter båt
frakt över sjön Femund nådde sko
lan, där skolmäster själv och hans 
skolbarn begeistrade tog emot under
verket. Märkliga skolbarn, som med 
egna ögon sett varg i markerna men 
väl aldrig en gris i fjöset! (Var det 
månne i de trakterna den historien 
har sitt ursprung, att man inte sett 
ett dylikt djur, förrän N N  kom till 
byn?)

Sådan var Kopparleden då.

Liljas
Damfrisering
Borngärdet

M A JA -G R E TA  HO LTING
Tel. 403 06

SIEMENS

Siemens nya 
WV 41
marknadens 
minsta 
helautomat 
för 3-4 kg 
tvätt!
• Sköter hela tvättförloppet, 

även centrifugeringen
• Olika tvättprogram för olika 

sorters tvätt
• Utrymmessnål, höjd 64 cm, 

bredd 54 cm, djup 56 cm
• Flyttbar på hjul

Swd 4-1*5

O R S A  Tel. 41760
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ORSA SKOLTIDNING.

Hembakat 
för tiela slanten

får Ni hos

Hellborgs Hembageri
Tel. 410 68

VÄGEN TILL KÖRKORTET
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -

Tel. 406 85, Orsa 
Teori tis- och torsdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

Nu hör ni 
en massa om 
Volkswagens 
5- åriga 
Europa- 
Garanti

Men tro inte 
att det är 
enda nyheten:
1968 års VW  har många och värde
fu lla  nyheter t. ex.
•  Ratt och rattaxel av säkerhetstyp.
•  Friskluftsintag.
•  Elektriskt uppvärmbar bakruta.
•  Varningsblinkers runtom bilen.
•  Kontrollampa fö r två-krets 
bromssystem.
•  Madrasserad instrumentpanel.
•  12 volts elsystem och kraftigare 
startmotor.

Och inte nog med det: Volkswagen 
1300 och 1500 har över 30 nyheter 
till. Och 1600 TL och Variant har en 
del dom med. Men det v ill vi visa 
er när ni kommer in. Välkommen!

biU-buM
Orsa Mora Leksand Rättvik
409 10 126 00 102 89 115 20

I

Andra skissen:
Det sägs, att man av gammalt skul

le ha haft ett gästgiveri nära norska 
gränsen och en skjutsstation med möj
lighet till hästbyte just vid Storbo, 
någon kilometer därifrån. Så lustigt, 
att vägen just på den platsen skulle

Tredje skissen:
Marits farfar var inte bara duk

tig att gå. Han kunde också berätta. 
Och gärna berättade han om en vand- 
ringstur upp mot de väldiga Sölen- 
topparna, som han kunde se från 
skolgården där uppe i Storbo — om 
nu sikten var klar västerut.

Anna-Karin och Kerstin hade ock
så hört en del om hans vådliga ut
flykt dit upp — om gistna ekor och 
ofrivilligt dopp i iskallt forsvatten. 
Så därför gladde de sig åt en Sölen- 
tur i fars sällskap.

Det var i juli månad. En strålande 
solig morgon. Tidig väckning i tältet. 
Bruset från Trysilälv var rogivande 
taffelmusik under avnjutandet av en 
spartansk frukost. Strax före klockan 
7 spändes välpackade ryggsäckar på. 
Äventyret kunde börja!

Ingen bro ledde över den breda äl
ven. Men en grov stålvire var spänd 
från strand till strand. Under den 
hängde en stor låda, och i den tog vi 
plats —■ en åt gången — och rutscha
de iväg mot älvens mitt, varifrån vi 
jobbade oss upp mot den andra stran
den. ”Jättekul” ! var flickornas kom
mentar. Ja, så blev det vandring av. 
Kilometer lades till kilometer. Kilo
metrarna blev till mil, alltmedan ter
rängen skiftade karaktär: tallmo — 
bergsluttning med enstaka, knotiga 
furor — fjällbjörksregion — kalfjäll. 
Långt var det upp till 1751 m höjd! 
Men utblickarna uppåt mot toppen 
och neråt mot dalgångarna var inspi
rerande. Västra Aursjön bjöd på upp
friskande dopp och fjällbäckarna på 
friskt vatten för torra strupar. Rus
sin, choklad och annat kaloririkt gott

blockeras av en kringströvande flock 
stadiga kampar på härlig fjällsemes
ter! En diskussion om trafik till väns
ter eller trafik till höger kan resul
tera i en skön kompromiss. Bäst med 
trafik H, som i häst!

stimulerade till nya ansträngningar. 
Andra vandrare syntes ännu inte till. 
Men fjällpipare, ripor och andra be
vingade varelser blev vårt trevliga 
sällskap — en skygg liten dunig unge 
blev fotograferad på nära håll. Vid 
2-tiden mötte vi en spänstig, glatt 
hälsande idrottsman på väg neråt 
från toppen. Springande! Han önska
de oss ”God tur videre” och var 
snabbt försvunnen bland stenblocken 
längs den vindlande stigen. Någon 
timme senare tog vi matsäckspaus vid 
en liten sjö mellan den väldiga västra 
toppen och den ännu väldigare mel- 
lantoppen. Vackert speglade sjön de 
snödekorerade fjällsluttningarna i sin 
lugna yta.

Så grep vi oss an med den sista 
tvärbranta stigningen. Klättringen i 
jätte-stenröset kom oss att stundtals 
tappa andan. Ett par spänstiga nors
ka damer hejdade sig en bit högre 
upp — satte sig att rasta — greps av 
svindel vid utblicken nedåt — fann 
för gott att vända om. Men mina flic
kor ville inte vända om. Och upp 
kom vi!

Litet kusligt var det väl där uppe, 
för man hade berättat för oss, att 
omedelbart bakom toppröset var ett 
stup på 700 meter — en lodrät berg
vägg, som reste sig ur en liten sjö där 
nedom. Vi måste se efter. Så vi 
sträckte ut oss på mage och kikade ut 
framåt, nedåt. Därbortom blånade 
dalbottnen — någon kilometer bort! 
En sten, som gjorde en lov över kan
ten, hördes inte mera av. Jag erinra
de mig, hur farfar i sin berättelse 
nämde, att en vänlig norrman från
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\  HannsK
........“ ä ‘ ««*

Galtsazter givit honom ett gott råd: 
”Hvis de finder toppen isbelagd, så 
må de icke gå helt opp!” Vi drog oss 
tillbaka i säkerhet och beundrade ut
sikten. Jag finner knappast ord, lämp
liga att beskriva den. Men på näthin
nan etsade sig in utblicken mot Dov- 
re och Rondane i väster, mot Helags 
i norr och mot Dala-fjällen i öster.

Återtåget hade sina poänger — åt
minstone i det perspektiv vi just nu 
har på det hela. Mångdubbelt snab
bare än vi stretade uppför snubblade 
vi utför. Men tårna kom i kläm! Så 
plåster fick skydda mot skoskav. 
Myggors musik gjorde promenaden 
något irriterad men samtidigt åtskil
ligt påskyndad — de små otygen hade 
svårare bita in sig på rörliga mål!

Egentligen var vyerna mot Sölen mer 
betagande vackra nu när skymning
en föll på och bergväggarna blåna
de mot den molnrika kvällshimlen, 
men vi kämpade mot klockan och 
mot knotten och hade tyvärr föga tid 
till övers för skönhetsupplevelser av 
denna höga klass. Konditionen var 
det inget fel på. Flickorna travade på 
med god fart. Men fotsulorna ville 
gärna komma till tals. Vänligt — ja, 
ömt — påminde de om, att en tre 
mils promenad kan vara nog för en 
dag i fjällen. Och svidande besked 
fick jag omsider om, att fyra mil på 
en dag är minst en mil för långt. En 
smula äventyr smakade det väl att i 
halvdunklet klafsa fram i våta snår 
längs Trysilälv, och riktigt nervpir-

Till Eder tjänst i 

Holen och Mässbacken 

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

Asplunds
B O K B I N D E R I
Adress: Beckmans Tryckeri AB 
Tel. 402 47

Rekommenderas!

Marknads-

TIPS...
Sport- och bilrock
av bomullsgabardin med gumme- 
rad baksida - helt quiltfodrad.

55: -
Sport- och 
arbetsskjorta, flanelltyp 
i tre färger. 11: 7 5  pr st.

Arbetsstrumpor i ylle 
kvalitet med nylonförstärkning. 
Per par 2: 75, 3 par 7 z

Ankelsockor i hög ylle
kvalitet med nylonförstärkning - 
elastiska. Per par 3:-, 3 par 8:-

Herrstrumpor i samma 
kvalitet som ovanstående.
Per par 3:50, 3 par 9:50.

Flossade
underkläder, per plagg 

9:75

B E S Ö K  vårt försäljnings- 
ställe på marknadsplatsen, 
där kan Ni köpa kvalitets- 
varor till VERKLIGA mark
nadspriser.

iei. ■rouoa
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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PHILIPS
NYA PHILETTA
Prisbillig FM-transistor- 
radio med snabbväxling 
P1-P2-P3. Uttag för bat- 
teri-eliminator och band
spelare. Konstläderklädd

Svalas Radio
Tel. 413 50 
Kyrkogatan 8

Auktoriserad Radio- och TV-service

Ä r Ni rustad*
att fa emot 

n ä r naturen g e r...

Hos oss finner Ni 
da ledande fabrikaten!
Prisexempel:
Frysboxar, 250 lit. 875: — 
Fiysskåp, 200 lit. 1.100: -
Bekväma avbe ta ln ingsv i l lko r!

Tillbehör i jakttider:

Bosch köksmaskin 
med köttkvarn

elbolaget
—  Kers & Co AB —  

ORSA, tel. 412 55, 413 55

rande kände flickorna det, då de åk
te ut i en bräfklig låda över en svart, 
skummande och brusande älv.

Vänligt blinkade ljus emot oss från 
bygden. Klockan närmade sig elva. 
Och vid denna sena timma fann vi 
där i en stuga en outsägligt vänlig 
norsk kvinna, som biträdd av sin lika 
omtänksamme son på intet vis spara
de på besväret, när det gällde att 
förse oss — tre linkande individer — 
med medel mot ömmande fötter och

med mat och dryck för mer törstande 
strupar än hungrande magar Aldrig 
har ett glas kall mjölk smakat mig 
bättre! Heder åt sådana människor!

När naturen nu för länge sedan på 
ett fullt tillfredsställande sätt har om
besörjt den ”halvsulning”, som blev 
absolut nödvändig efter turen, åter
kallar vi tre, som fick vara med, så 
gärna minnet av den. Visst var det 
ändå ”en helt glimrende tur” !

Fjärde skissen:
Sedan en bro slagits över Isterfor- 

sen inte långt från sjön Femunds syd
spets och ett vägbygge därifrån till 
Sömådal fullbordats, kunde en livlig 
trafik längs Kopparleden rulla igång. 
Och genom bygder, som kanske sällan 
eller aldrig fått påhälsning av bil, 
rullade helt plötsligt karavaner av 
motorfordon. Uppvaknandet till det
ta bilismens århundrade blev kanske 
väl brådstörtat, och nog verkar det

på något sätt yrvaket, det landskap 
man här möter — det är inte illa 
menat, om jag säger, att naturen är 
charmfullt rufsig. Men man vill ha 
den just så. Ingen revolutionerande 
make up, tack! Se t. ex. på de gamla 
stugorna vid vägen genom Narjordet! 
Fann inte -en vandrare från förra sek
let dem lika skönt grånade — i sin 
torftighet harmoniskt väl insmältan- 
de i landskapet?

Forts, å sid. 15.
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"Flower Show” - trädgårdsutställning i södra England.

Ett sommarminne av Marianne Ehrlin
Den som har en trädgård här uppe 

hos oss vet allt om vad man har att 
kämpa mot: Sena frostnätter, kalla 
somrar, regn, blåst och så tidiga frost
nätter på hösten. Får man sin träd
gård att blomma och sina grönsaker 
att bli färdiga är det belöning nog, 
man gläder sig åt allt som går fram 
och behöver ingen ytterligare upp
muntran.

För den som har en trädgård i söd
ra England är livet betydligt lättare. 
Man behöver bara peta ner frön eller 
rotknölar och så växer det. Fuchsia 
och hortensia växer upp till höga 
buskar, kaprifol växer som ogräs 
längs vägarna och i många trädgår
dar finns t. o. m. små palmer.

För att göra livet litet svårare för 
sig själva brukar därför trädgårds
odlare där nere årligen tävla om vem 
som lyckats bäst. Varje år i mitten 
av augusti hålls på de allra flesta 
orter en ”Flower Show”. Dessa ut
ställningar är öppna för både amatö
rer och professionella och man täv
lar i olika klasser. Den 12 augusti i 
år besökte jag en sådan utställning i 
en liten, liten stad i sydvästra Eng
land, Castle Cary i Somerset.

Utställarna anmäler sitt deltagande 
någon vecka i förväg. På utställnings- 
dagens morgon ordnar man så sina 
alster så vackert man kan på den bit 
man fått sig tilldelad i utställnings- 
hallen. Tävlingsreglerna fastslår myc
ket noggrant vad man får ställa ut, 
och de som ordnar tävlingen har rätt 
att i förväg komma och se att man

verkligen har själv odlat det man 
vill ställa ut i sin egen trädgård.

På den utställning jag besökte kun
de man tävla i 11 olika klasser med 
bl. a. grönsaker, frukter, blommor, 
hembakat, hemsyltat eller hemsytt. 
En särskild klass utgjorde skolbar
nens alster. De kunde tävla i att 
vackrast ordna en vas med vilda 
blommor eller att med små växter, 
stenar o. dyl. ordna en miniatyrträd
gård på ett fat. De kunde måla en 
vacker tavla eller göra en rolig fi
gur i lera eller kanske baka en fin 
sockerkaka. Den gren som samlat de 
flesta deltagarna bland skolbarnen 
var där de tävlade i att göra en sko
jig sak av bara grönsaker och blad. 
Första pris vanns av en rolig gubbe 
med kropp av en majskolv, huvud 
av tomat och armar av selleri. Många 
hade också ställt upp i en välskriv- 
ningstävling där det gällde att så 
vackert som möjligt skriva av en 
given vers på fyra rader.

Skolbarn fick förstås också tävla 
i de klasser som var öppna för alla. 
12-åriga Jennifer Dill, dotter till en 
av brevbärarna i den lilla staden, lyc
kades erövra andra pris i tävlingen 
om den vackraste krukväxten. Pion 
hade i flera år ömt skött ett fuchsia- 
skott och hade verkligen fått en vac
ker växt som stod i högsta blom just 
till utställningen.

Bedömningen av det som ställdes 
ut görs av specialister av -en eller an
nan sort, oftast från annan ort. De 
kommer redan tidigt på förmiddagen,

Marknadsdags...

Då är det också dags att 

tänka på julklapparna!

En omtyckt ” klapp” är en försto
ring av barnen eller hela familjen.

Ordna den saken redan nu och 
Ni har löst ett julklappsproblem 
på bästa s ä tt. . .

Gör det hos

□R5H/r©t©*

Tel. 416 30

er butik
FULLT SORTIMENT LAGA PRISER 

SERVICE • GARANTI

H Ö St

under marknads
dagarna . . .

Vi kan nu visa Er ett rikt 
urval av höstens nyheter 
både fö r D AM ER  och 
HERRAR.

Besök vårt 
marknadsstånd
på marknadsplatsen, där Ni 
kan göra bra fynd till låga 
priser . . .

Handla
kvalitet hos

x / b u j . Å a k s tv n s
TEL. 400 2 1  O R S A

7



ORSA SKOLTIDNING.

Vi
utför
el-installationer fö r såväl 
kraft som belysning samt 
servicearbeten av alla slag.

Vi
säljer
Radio, TV, Kylskåp, Frys
skåp och -boxar samt el- 
armatur och allt i el-mate- 
rial.

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns
Elektriska
Orsa Tel. 401 92, 410 37 

Bostadstel. 35077, 49834, 40248

För

älgjakten
Vapen, ammunition 
samt övrig utrustning 
i största sortering 
hos

Järnbirger AB

Jennifers fuchsia.

går runt och tittar, smakar och jäm
för alstren. Ibland ger de en motive
ring till varför de delat ut pris. Bland 
syltburkarna fann jag en kommentar 
till första priset: Denna sylt har fått 
första pris för att den är så klar och 
vacker i färgen även om den inte har 
någon smak.

Den enda avdelning som gjorde 
mig litet besviken var den där hand
arbeten ställdes ut. De broderier och 
stickade saker som där visades var 
varken särskilt vackra eller originel
la. Det var mest uppritade dukar och 
enfärgade tröjor. Just på detta om
råde har vi i Sverige en mycket hög
re standard inte minst vad material 
och färger beträffar. De andra avdel
ningarna var dock imponerande.

Man tävlar alltså om äran i första 
hand. Det delas även ut ett antal 
vandringspriser som består av sil
vervaser. Penningpriser delas också 
ut, det är då alltid mycket små sum
mor, första pristagaren i varje klass 
fick på denna utställning ungefär 5 
kr., andrapristagaren 2: 50.

När jag under utställningsdagen 
talade med de utställande talade de 
alla om hur de såg fram mot den år
liga tävlingen. De berättade om sina 
ansträngningar att få fram allt till 
just denna dag, de berättade om fel
slagna förhoppningar och om lyckade 
resultat andra år. För dem som odlar 
för avsalu betyder ju höga pris en 
god reklam, för amatörerna en spor
re och en möjlighet att få goda råd 
och tips av både domare och andra 
odlare. Hela dagen gick en ström av 
besökare till utställningslokalen, hem- 

Forts. å nästa sida.

Lön för mödan av E. Eriksson
Om kofoder, om Wed in natura 

efter behof och andra förmoner står 
att läsa i denna ödmjukeliga an
hållan om löneförhöjning för en 
strävsam lärare och klockare i vår 
församling. Inte kan man väl på
stå, att begäran på något sätt var 
orimlig! Även om skrivelsen date
rades 1878.

Till
Ordföranden i Orsa Kyrkostämma!

Med bekymmer har jag länge erfa
rit, att lönen för de förenade folk
skollärare- och klockarebefattningar
na i Orsa är så knapp och otillräck
lig, att jag, äfven med den största 
sparsamhet, omöjligen kan hafva min 
bergning, utan att för hvarje år öka 
mina skulder och anlita slägtingars 
hjelpsamhet, men icke desto mindre i 
en ingalunda aflägsen framtid varda 
konkursmässig. Sanningen häraf skall 
och hvarje löntagare, med kännedom 
om mina lönevillkor, lätt inse, och då 
min företrädare sade sig icke kunna 
hafva sin utkomst här, hur är det då 
rimligt, att jag, med flerdubbelt stör
re familj, skulle kunna det? Nej, det 
är en omöjlighet. Detta kännes ofta 
ganska bittert och är ingalunda eg- 
nadt att ingifva mod och lust till ett 
arbete, af hvilket man dock ej kan er
hålla nödtorftig bergning, äfven om 
man uppbjuder alla sina krafter. 
Mången, som aldrig behöft utgifva ett 
öre för sin undervisning och duglig
het, har i vår tid i visst afseende ofta 
förmonligare än Orsa församlings en
da ordinarie folkskollärare och kloc
kare, och nog förefaller det underligt, 
att man med dessa befattningar skall 
nödgas se sig ur stånd att kunna tarf- 
ligt försörja sin familj.

Mina löneförmoner äro derför icke 
sådana, att jag med dem kan finna 
mig belåten, allra minst om jag jem- 
för dem med motsvarande förmoner i 
andra församlingar, hvarest ofta är 
fallet, att flere folkskollärare aflönas. 
I Rättvik t. ex., hvarest aflönas minst 
tre folkskollärare, äro löneförmoner- 
na för den, som innehar de förenade 
tjensteraa, omkring 2.000 kr., nämli
gen:

”Lönen för klockare- och org.- 
tj. utgöres af: lösen för 400 k.fot. 
korn efter medelmarkegång, utgö
rande för år 1877 ..........  1.028 kr.
Klockarebostället, f. n. inbringan
de ett årligt arrende af . . 200 kr. 
Skollärarelönen utgöres av kontant

900 kr.,
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ORSA SKOLTIDNING

Folkskollärare Erik Eriksson

inberäknadt kofoder och vedbrand, 
hvilken får tagas af boställets skog; 
alltså tillsammans . . . .  kr. 2.128. 
Derifrån afgår för ringning och 
upphuggning af ved jemte hemfors-
ling c irk a ........................... 128 kr.
årligen, hvadan lönen kan sägas 
uppgår till je m t..........  2.000 kr.”

I den lilla församlingen Boda, 
hvarest tjenstgör en skollärare, som 
aldrig aflagt någon examen, äro lik
väl löneformonerna följande:

”Skollärarelönen ............. 600 kr.
Ersättning för kofoder . . .  80 kr
Wed in natura efter behof. 
Potatisland och köksträdgård, till
räckliga icke allenast för eget be
hof, utan äfven till afsalu. Klocka
relönen utgår med 50 öre å hvarje 
matlag och belöper sig till omkring 
200 kr. Till denna befattning hörer 
dessutom rättigheten att skörda hö
et på kyrkogården och en åker 
hvarå skördas omkring P /2 tunnor 
korn.”

I Transtrand äro löneförmoderna 
följande:

”Skollärarelönen kr. 800. 
Wedbrand, in natura, efter behof; 
I stället för kofoder, ett mindre bo
ställe (egendom), hvars afkastning 
lemnar utfordring för vintern åt 
tvenne kor (dock knappt); 
Klockarelönen, med hvilken är för
enad bestridande af kyrkosången 
och orgelspelningen, kr. 400, hva
dan alltså den kontanta lönen ut

gör för de förenade tjensterna till
sammans 1..200 kr.”
Från andra kamrater har jag ej be

gärt några uppgifter, men det vet jag, 
att de allra flesta skollärare, som icke 
äro klockare, uppbära fullt ut lika 
stor lön, som den jag åtnjuter för bå
da befattningarna i Orsa.

Med hänvisning derför till förestå
ende uppgifter, med hvilka mina lö
neförmåner benäget torde jemföras, 
och på grund af den tvingande nöd 
och de tärande bekymmer, som måste 
vara naturliga följder utaf att se sig 
ohjelpligt förlorad i ekonomiskt hän
seende, vågar jag härmed ödmjukeli- 
gen anhålla, att Orsa församling, som 
har att förfoga öfver ett icke obetyd
ligt statsbidrag till folkskollärarens 
aflöning, ville snarast möjligt, i likhet 
med så många andra församlingar in
om vårt land, höja min kontanta 
skollärarelön från 6 till 700 kr. och 
lemna ersättning för vedbrand och 
kofoder med tillsammans 300 kr. eller 
och in natura efter behof och enligt 
lag, så att t. ex. äfven sommarbete för 
en ko anskaffas samt enligt 4 § 3 
mom. i folkskolestadgan åt mig såsom 
skollärare öfverlåta ett lämpligt jord
land till brukning för eget behof af 
jordfrukter, hvarjemte, med afseende 
på klockarelönen, anhålles, att denna 
hädanefter måtte utgå med 400 kr, 
utom rättigheten att bruka den gamla 
skolgårdsjorden och skörda hö på 
kyrkogården såsom hittills, men att 
all delaktighet i testamenten och alla 
kollekter till klockaren sedan måtte 
upphöra.

Orsa d. 17 jan. 1878 
E. Eriksson,

folkskollärare och t. f. klockare 
i Orsa.

Sommarminne. Forts. fr. föreg. sida.

värnets lokal i detta fall. Utställ
ningen var ordnad av den lilla sta
dens trädgårdsförening. Någon stör
re förtjänst gjorde de sig inte, do
marna skulle arvoderas och priser be
talas ut. De värvade under dagens 
lopp några nya medlemmar och allt 
fungerade utan misshälligheter så de 
var mycket nöjda. Pristagarna var 
förstås också nöjda; de som inte 
lyckats så bra detta år gick hem med 
den fasta föresatsen att nästa år skul
le deras luktärter vara ändå större, 
deras kakor ändå godare och deras 
sylt ändå klarare och vackrare i fär
gen.

Marianne Ehrlin

Husqvarna 2000 -
en m odern nyttosömsmaskin  
m ed  e last isk raksöm  . . .

Säljes och demonstreras av

B. A. Sjödén
Tel. 402 87, Orsa

Är Du!
Ed ir int öller sö wita att ed ir Du 
sö ir Du. O båntsjem äld postem 
äld nöga eller inrettning kanstje 
Du bir tvunjen vajs upp paper o 
att ed ir Du sö ir Du. Dar ska ed 
finnas jett kort o Di. Ed knäpper

B
• ORSAt • TEL. 40055 • BERTH NORDLUND •

Det enda rätta

iåt Jr dins tvätta.
O R S A  Tel. 41386

dust nu

°/o
rabatt på all 
kem-t vätt!

Spec. matt-tuätt
Vi erbjuder

Kem-tvätt, M att-tvätt, Skinn-tvätt, Industritvätt, Pressningar. 
Reparationer och ändringar utföres. Uthyrning av skydds- 
kläder. Färgning, konststopp.

Snabbhet, Resurser, Kvalité ZDtmM
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När vi 
sitta i vår bänk...

Teckning: När jag försöker få fisk  av 
Inger Jönsson, klass 6

Urmakare
GUST. HELGSSON
UR - OP T I K

Glasögon
exp. efter recept

Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
M O R A ,  tel. 100 00

I RADIOHUSET

Vi har trarit på Radiohuset i Stock
holm. Där skulle vi se ett pro
gram som hette: Var då då? med 
Cilla Ingvar. Vi fick komma in. Det 
stod bord dukade med kaffe, bullar 
och kakor. Vi fick bord nummer nio. 
Det stod på biljetten. Så skulle pro
grammet börja. De skulle se, hur duk
tiga vi var att applådera. Alla män
niskor satte i gång att applådera. 
Det ekade i salen.

Det fanns en pinne med två lam
por på, den ena var röd, den andra 
var grön. När den röda lampan lys
te, skulle man vara tyst. När den 
gröna lyste skulle man applådera. 
Nu började programmet. Först var 
det en skämtfråga. Publiken skulle 
få vara med och tävla. Det var en 
tant, en farbror och en pojke som 
tävlade. Sedan började den riktiga 
tävlingen. Det kom fram en tant och 
en farbror. Det blev en spännande 
match. Det var svåra frågor. Men 
tanten vann. Det blev tjugofem— 
tjugo. Så kom det fram en stormäs
tare, som hade vunnit tio gånger. 
Han skulle möta en farbror. Det blev 
svårare frågor. Den här gången vann 
farbrorn. Stormästaren blev utslagen 
med tjugoett—tjugofem. I nästa om
gång blev det lite lättare frågor. Det 
blev ingen spännande match. Tanten 
vann med tjugotre—femton. Sedan 
skulle de tre, som hade vunnit, tävla 
mot varann. Då vann farbrorn. Mel
lan de två andra blev det oavgjort. 
Det blev trettio, tjugo, tjugo. Det var 
roligt att vara med och höra på!

Lars-Erik Björkkvist, 
Klass 4

MITT SOMMARLOV I TORSMO

Min morfar och mormor bor i 
Torsmo. Mina kusiner och deras för
äldrar och jag bodde också där i som
mar. Vi bodde i en stuga mitt emot 
morfars och mormors stuga. Den är 
deras. De äger också en gammel-stu- 
ga. Det är roligt att gå in i gammel- 
stugan, för det är som ett museum 
där inne. Min kusin och jag gick och 
badade var dag, då det var fint vä
der. En kväll gick Anne-Marie, 
Bengt-Olof och jag och fiskade. An
ne-Marie och jag stod i en eka och 
fiskade. Ett, tu, tre fick vi napp, det 
nappade i ett kör. Tillsammans fick 
vi 17 abborrar. Vi trädde abborrarna 
på en klyka. Nästa dag stekte Anne- 
Maries mamma abborrarna. Det var 
gott, fast abborrarna var så små.

Ingela Eriksson, 
Klass 4

Tapet-RE A!
I samband med omlägg
ning av vårt tapetlager 
utförsäljes kvarvarande 
restpartier o. stuvar till

bottenpriser!

F ÄRGHANDEL

Hyr piano! Vi har: Fullständig 
piano- och orge lrepa
rationsverkstad.

Ni kan  hyra e t t  beg. e l le r  nytt piano. Akademiskt fack-
Vil l  Ni sedan k ö p a  p ia n o t  räknas he la kunniga pianotekniker.
de t in b e ta ld a  h y re s b e lo p p e t  som l ikv id .

Viktigt: Servicecheck

Nya pianon av oslagbar kvalitet! 
Beg. pianon i stor sortering!

m edfö ljer varje piano 
med 5 års räcktid.

Ett piano
Alla beg . p ian on  ä r  fu l ls tä nd ig t  renove ra- skall köpas
de och sä l jas  m e d  5 års g a ra n t i  och 1 års hos fack-
f r i  by tesrä tt. mannen.. .

Repr. för Thalén - Svenska Pianofabriken, Aug. Förster, Wilh. Steinmann m. fl.

c T i r n i A  - C / \ »sse N. KLOCKAR

ORSA, tel. 40604 MORA, tel. 121 73 Efter kl 18.oo tel. 406 94
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Då Rita skulle bada

Farbror Gunnar har en hund som 
heter Rita. Den är vit till färgen och 
långhårig.

En dag hade Rita smutsat ner sig 
alldeles förskräckligt.

— Det är nog bäst att Rita badar, 
tänkte farbror Gunnar. Han gick in i 
badrummet och fyllde badkaret med 
varmt vatten.

Farbror Gunnar gick in i köket 
för att hämta Rita. Han tog upp Rita 
i famnen och skulle lägga henne i bad
karet. Men då sparkade Rita till 
farbror Gunnar, så han själv ramlade 
i badkaret. Hans glasögon flög av 
honom, och de rantlade i vattnet de 
också.

Kerstin Britte, 
Klass 4

När vi for till månen

Agneta och jag hade länge tänkt 
fara till månen. På kvällen smög vi 
oss ut på gården till vårt rymdskepp. 
Det var bara en tom konserv-burk. 
Vi for iväg med en väldig fart.

Det dröjde inte länge förrän vi 
landade på månen. Vad det såg gott 
ut, med glassberg och polkagristräd 
med karamellblad!

Vi såg en konstig figur med sex 
ben. Det var nog en månmänniska. 
De, som bodde på månen, hade 
chokladhus. Ett hus var mycket fina
re än de andra. Det var av godare 
choklad. Säkert var det månkungen, 
som bodde där. Kungen sa:

— Välkomna till månen!
Sen fick vi äta alla slags godsaker 

tills vi fick ont i magen. Då for vi 
hem.

Marita Gref, 
Klass 3

EN SOMMARDAG

Pappa och Ebbe skulle sätta ut 
nät. Då frågade vi, jag och Naima, 
om vi fick vara på bryggan. Naima 
och jag var och lekte på bryggan och 
hade roligt. Efter en liten stund så 
hade Naima ramlat i sjön som var 
ungefär tre meter djup. Jag hade fått 
ett metspö utav min bror. Det låg på 
bryggan. Jag tog mitt metspö och 
drog upp henne. Hon frös och jag 
satte på henne min regnkappa. Stöv
larna var alldeles fulla av vatten. 
Och när jag kom hem så frågade 
mamma mig hur det hade gått till

Teckning: Anne-May Nääs, klass 6

och just som jag höll på att berätta 
kom pappa och min bror in. Pappa 
frågade vad som hade hänt och jag 
berättade. Pappa tyckte att det var 
duktigt gjort av mig. Jag hade räddat 
lillasyster. Jag fick en chokladkaka 
och två kronor.

Mirjam Skoglund, 
Klass 3

- Hur åker du till plugget?

- På MONARK förstås! 

Nya

Monark
- lättast och smidigast 

med massor av special
finesser!

Oléns
Sport

Tel. 402 81

Marknads-

PRIS...
på
Löfbergs och 
Gevalsa kaffe

EKO -Livs
O R S A

Snart kommer 
kylan!

Dags för glykol!

ORSA

Telefon 402 80

Dröj inte längre!
Plantera N U  till våren

Ännu har vi en bra so rte 
ring blomsterlökar, hyacin
ter, tulpaner, narcisser, 
påskliljor, krokus m. m.

Levenius
Blomsterhandel och 
Handelsträdgård, Orsa 
Tel. 400 92
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Teckning: Andjakt av 
Kenneth Matsson, klass 6
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Ett besök på brandstationen
En onsdag var hela klassen på 

Orsa brandstation. Där var det en 
brandman som visade pss lite av var
je. Han visade oss, vad som fanns i 
brandbilarna. De hade fyra bilar, och 
de hade fått en ny bil, fast den var 
på en verkstad. Brandstyrkan bestod 
av 24 man, fast endast 8 man tjänst
gjorde åt gången. År 1901 hade 
brandstationen fått en ångdriven vat
tenspruta, men den var i Gävle på en 
utställning, då det brann i kyrkbyn. 
De skulle också få en ny fordbuss. 
Brandmännens huvuduppgifter är att 
rädda människor och djur och släcka 
eld. De olika bränderna kan vara in
dustribränder, skogsbränder och hus
bränder. Brandmännens uniform be
står utav hjälm, handskar, stövlar 
och overall. De har också en rök
mask. En utryckning kostar 300 kro
nor.

Lars-Ove Olsson, 
Klass 5

Byggnadsfirma
o

Tel. 400 35

Nybyggnader, Ombyggnader, 
Reparationer. Infordra offert!

ETT HAVERI
I somras var jag i Norge i sex vec

kor. När vi skulle åka hem fick vi 
vara med om en spännande händel
se. Vi åkte en kvart över sex, för vi 
skulle hinna med en färja som gick 
kl. halv sju. När vi kom till färje- 
läget så hade inte färjan kommit än 
men vi såg den långt borta. Färjans 
namn var Vestra. När färjan lagt till 
åkte vi på med bilen och färjan lade 
ut.

Efter en stund kom färjan till en 
by, som heter Seabö, dit en bil skulle. 
När vi hade lämnat Seabö rundade 
vi en udde.

Plötsligt dunkade det till. Hade vi 
stött på ett undervattensrev? Färjan 
låg alldeles stilla och en dam kom 
upp från restaurangen och skrek: — 
Sjunker den, sjunker den? Men kap
ten sa, att propelleraxeln hade gått 
av. Vi låg och drev i en timme, se
dan kom det en båt som bogserade 
oss i land, och det tog en halv timme. 
När vi kom i land sa vi adjö åt kap
ten och for vidare.

Christer Signell, 
Klass 6

EN RESA
I augusti var vi i Västerås. Där 

känner vi en polis som vi bodde hos. 
Han följde oss till polishuset. Det var 
fem eller sex vånnigar högt med spi
raltrappor upp. I varje våning var 
det olika färger. Längst ner stod det 
polisbilar och polismotorcyklar. Jag 
fick sitta på en motorcykel. När jag 
kom upp igen var det en bov som ha
de svalt en kniv så att de fick ringa 
efter ambulansen. Jag vet inte hur 
det gick med boven.

Erik Johansson, 
Klass 3

ÖKEN
Jag kommer från en stad
till en öde mark
där inget vatten finns.
I tio dagar jag strävat vid 
hunger och törst.
Jag går för att komma till ett mål 
jag ser en oas där horta i fjärran.

Annette Nohrin, 
Klass 6

Åven 
vi har

marknad
Välsorterad

snabbköpsbutik!

Stackmora Handel
Tel. 403 22

Handla
med förstånd
i Klockars stånd
på marknadsplatsen . . .

MUSIK & 
HEMSLÖJD
G. Klockar -

Tel. 403 20
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Teckning: Anna Ohlsén, klass 6

Teckning: I slöjdsalen av 
Nils Åke Larsson, klass 6
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TROLLET TRUM
Det var en gång ett troll, som hette 

Trum. Han skulle ut och åka skidor, 
men det var så kallt varenda dag. Ti
digt en morgon vaknade Trum. Han 
tittade på termometern. Den visade 
tre grader kallt. Det är lagom kallt i 
dag, sa Trum. Så packade han. Han 
skulle till Myrberget, ett par kilome
ter utanför skogen.

När han kom till Myrberget skulle 
han dricka choklad och äta smörgås. 
Men när han tittade i ryggsäcken 
fanns ej chokladen eller smörgåsarna 
där. Då kom han ihåg. att han glömt 
att lägga i mat-säcken. Så for Trum 
hem. Han fick dricka chokladen och 
äta smörgåsarna hemma i stället. Det 
var lika gott ändå, sa Trum.

Britt Enocksson, 
Klass 3

LOTTA OCH JOCKE
Lotta och Jocke var två små barn. 

De hade inga föräldrar, och de var 
så fattiga. De bodde i ett urholkat 
träd. Barnen tyckte att det var ett 
alla tiders hus. Lotta skötte hushållet, 
och Jocke var ute och samlade mat 
för vintern, för det var nämligen höst 
nu. Så småningom började det snöa. 
Det tyckte barnen var bra. För då 
kunde de åka kälke och skidor. Det 
hlev mycket snö i skogen den vintern, 
och kallt blev det också. Men barnen 
var ute ganska mycket ändå. Men det 
blev vår ganska fort, och barnen bör
jade ta fram sommarkläderna. De 
längtade att de skulle få gå ner till 
stranden och bada, för det var det 
roligaste de visste.

Ann Bälter, 
Klass 5

VILD UNGDOM
Magistern föddes på Öland. Redan 

som liten var han vild och skrek efter 
nappen. Åren gick. Han fick en cy
kel, när han blev tolv, men han ville 
ha en moped. Det fick han, när han 
blev femton, men då skulle han ha en 
motorcykel. Det fick han, en Honda 
500-cc. Det första han gjorde med 
den var, att köra rakt på sin pappas 
bikupor. Sen körde han på sin kom
pis. Åren gick och han blev aderton. 
Då skulle han ha bil. Då körde han 
försiktigt. Han blev lugnare, och han 
tog studenten och lärarexamen. Han 
gifte sig och blev en glad och trevlig 
magister. Och det blev ett lyckligt 
slut.

Peder Carlsson, 
Klass 6

I Orsa kyrka
En dag cyklade vi till Orsa, och där 

gick vi in i kyrkan, och magistern 
berättade sägnen om kyrkbygget i 
Slättberg, och att första sockenkyr
kan var av trä. Sedan gick vi in i 
vapenhuset, där man förr ställde sina 
vapen innan man gick in i långhuset. 
I vapenhuset var det så kallt, att man 
frös om öronen, och så mörkt, att 
man inte såg ett dugg. Sedan gick vi 
in i långhuset. Där såg vi en dopfunt, 
en predikstol, bänkar, nummertavlor 
m. m. När vi tittat på hela kyrkan 
åkte vi därifrån.

Karl-Arne Andersson, 
Klass 5

Orsa Begravningsbyrå
(Enå Snickeri) Tel. 400 78, 402 16

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan

Orsa
Lastbilcentral

utför alla slags transporter. 

Telefoner 404 30, 404 31

Armbandsur
Köksur
Väckarur
S tor sortering nyheter i 
olika prislägen.

(TZieh. 'Tjlwtby, cArB
UR 2$- O P T I K  ^  G U LD

Till
marknads
dagarna
köper Ni fina

kött-
och fläskben

hos

Åbergs Eftr.
Orsa, tel. 400 25

ANDERS NÄS

Glosmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar
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Teckning: Peter Semneby, klass 2

Teckning: Kaffe på säng av 
Elisabeth Johansen, klass 2
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jc  Gynna 
ic  Skoltidningens 
i r  annonsörer!

Promenadskor 
och läderstövlar
Stor sortering!

FINNPERS Skoaffär
Tel. 402 32

Hösthattar inkomna!
Garn i lager. . .

Älhert Andersson
M o d e-  & H andarbe tsa f fä r  
Tel. 400 04, Or sa

Advokaten 
CURT CARLSTRÖM

MORA
Kyrkogatan 6

Tel. 13310, 13311 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

ORSA SOCKENBIBLIOTEK
KYRKBYN -  TELEFON 410 84

OPPET:  
september—maj:

Måndagar, onsdagar och 
fredagar kl. 11.00—14.00, 

kl. 17.00-20.00
Lördagar kl. 11.00—14.00

Läsrummet öppet även tisdagar 
och torsdagar kl. 11.00—13.00

SAGOR BERÄTTAS 
på biblioteket varje onsdag 

kl. 16.00

juni—augusti:
Måndagar, onsdagar och 
fredagar kl. 12.00—14.00, 

kl. 17.00—19.00 
Lördagar stängt.

Filialer:
DIGERBERGET
onsd., fred. .. kl. 14.35—15.00 
S KATTUNG BYN
fredagar .........  kl. 19.00—20.00
ÅBERGA
fredagar .........  kl. 19.00—20.00

PIAS HUNDVALP

Pia hade så länge hon kunde min
nas önskat sig en valp. Och nu äntli
gen skulle hon få en. Pia och hennes 
föräldrar skulle åka till en kennel, 
som hette Stortuvans kennel. Där 
fanns pudlar överallt. Pia skulle få 
en pudelvalp.

När Pia och hennes föräldrar kom 
fram till kenneln, kom ägaren fram 
till dem. Hon hälsade dem välkomna 
och sedan visade hon dem till en 
hundgård. När Pia kom dit och fick 
se alla valparna tumla omkring där 
inne, så sa hon:

— Hur ska jag kunna välja en av 
alla de här garnnystanen, de är ju 
lika söta allihop.

Tanten, som ägde kenneln, skratta
de och släppte in Pia och hennes för
äldrar i hundgården. Valparna kom 
emot dem. En av valparna, en kol
svart en, kom och började dra i sko
snöret på Pias sko, så att rosetten 
förvandlades till en kärringknut.

Till slut lyckades Pia bestämma sig 
för en valp. Det var den svarta.

Pappa betalade den och så fick han 
stamtavlan. Valpen hette Stortuvans 
Toppeluna. Fast Pia bestämde att den 
bara skulle kallas ”Toppan”.

Sedan fick Toppan säga adjö till 
syskonen, till mamman, och så för
stås till tanten. När den gjort det, 
kröp Pia in i bilen och satte sig i 
baksätet, sedan lyfte tanten in valpen 
till henne. Toppan rullade ihop sig i 
Pias knä och somnade.

När bilen svängde in framför huset 
hemma, vaknade Toppan.

Pia lät Toppan springa omkring 
ute ett tag, ifall hon skulle behöva 
göra något, men det gjorde hon inte, 
så till slut tog Pia in henne. Det 
första Toppan gjorde, när hon kom 
in i sitt nya hem, var förstås att gå 
fram till den finaste mattan i hela 
huset och där satte hon sig och gjor
de en liten pöl. Då skrattade allihop.

Karin Eriksson, 
Klass 6

NÄR VI FISKADE
En dag i juni åkte östen och hans 

pappa, min pappa och jag till Harp- 
sjön. Där skulle vi lägga nät. östen 
och jag fiskade, medan pappa och 
Anders lade nät. Sen kom pappa och 
sa till oss att vi skulle komma för vi 
skulle åka hem.

Nästa morgon åkte vi upp till 
Harpsjön och tog upp näten. Då fick 
vi tre gäddor och tjugotre abborrar. 
Nästa dag åt vi abbore och motti.

Ingvar Björck, 
Klass 5

DÅ JAG HJÄLPTE PAPPA
Jag och pappa åkte med traktor 

för att hämta sand. När vi kom hem, 
så murade vi ett golv. Sedan åkte vi 
efter kalk i kalkbruket.

När vi lastat klart, åkte vi hem 
och lastade av. Därefter körde vi ved 
och timmer. Jag lastade ved. Sedan 
lastade vi av veden vid vägen.

Torbjörn Balter, 
Klass 3

Bengtssons b egra vnirigs by*rå
Orsa Tel. 403 23

O m b e s ö r je r  a llt  in o m  b r a n s c h e n

O m bud för Svenska Eldbegängelseföreningen
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Teckning: Jan Arnesson, klass 5
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FRE L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Harry Bomans Plåtslageri
Tel. 404 65, verkst. 415 29 

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris

beräkningar.

T A P E T S E R I N G
Rums- och Byggnadsmålning

Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

A B  O R S A K A L K
Tel. 501 90

C. F. Carlsson AB 
Å K D O N S F A B R I K

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!

Tel. 440 01

GUMMI- 
verkstad
•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin 
® Oljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

Kopparleden. Forts, från sid. 6.

Femte skissen:
Röros är ändstation på Koppar

leden.
När en tecknare för några år se

dan just ritade en skiss i en gammal 
gränd i den staden, blev han vittne 
till ett kort men kärnfullt ordbyte 
mellan en turist och en bybo. Den 
senare höll just på med en omfattan
de restaurering av sitt urgamla hus. 
Och detta gjorde turisten så upprörd:

— Vad mener dere här i byen med 
att ödelägge gammel kultur på denne 
måde?

Vilket ingalunda lämnade bybon 
svarslös:

— Hvis dere vill bo i museum, så 
må de göre det. Men selv gör jeg det 
ikke en dag länger!

Ja, om Röros i sin helhet kanske 
var något av ett museum för några 
tiotal år sedan, så är den det knap
past längre. För nu ser man där en 
myckenhet av nybyggda huskub-er, 
som blivit liksom slumpvis inkastade 
bland de gamla kåkarna — precis 
som om man i en bok med skön poe
si skulle smusslat in en rad enkel var- 
dagsprosa här och där. Men ”ströget” 
förbi kyrkan och ner genom staden 
har kvar sin gamla charm — där 
strövar bybor i oljeställ eller mönstra
de norsketröjor och utsocknes i shorts, 
kortkort eller jeans om varandra i en 
atmosfär, som kan karakteriseras som 
annorlunda. Och karaktären av gam
mal gruvstad består väl så länge 
slagghögarna kan tävla i höjd med 
självaste kyrktornet.

Lösning å rebusen, sid. 16.
■utep eso|
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BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik 
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri 

Tapetserareverkstad 
Tel. 401 64

Möbler och madrasser om
stoppas — Dragkedjor för 

skinnjackor

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården) 

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 

Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

ANLITA VVS- 
FACKMAN NEN

= WESSTRÖMS
rörledn ings ab  

ORSA Tel. 0250/409 25 växel

15



ORSA SKOLTIDNING

Skolnytt
Det nya läsåret
började i år i högertrafikens tecken. 
Först måste lärarna sitta på skol
bänken i två dagar för att bli ”höger- 
orienterade”. Och första veckan fick 
också eleverna en stor mängd trafik
vetande.

Grundskolan
omfattar nu åk 1—6. Det betyder, 
att det är sista året vi har åk 7 i 
folkskolan. Det är också sista året 
det intagits elever i realskolan. Nästa 
år ska alla, som nu tillhör åk 6, fort
sätta på högstadiet.

Skolorganisationen
har inte ändrats mycket sedan förra 
året. Vi har fått två avdelningar av 
åk 7, av vilka en är förlagd till Di
gerberget (barnen från Kyrkbyns och 
Digerbergets skolområden) och en till 
Hansjö (Hansjö, Stackmora, Kall- 
mora-Nederberga och Skattungbyns 
skolområden).

Tyvärr har vi inte lyckats få spe
cialutbildad lärare till läskliniken un
der höstterminen. Den verksamheten 
måste därför inställas t. v. Vi har 
dock löfte om lärare till vårterminen.

Vid realskolan är antalet klasser 
oförändrat. Av de två ”ettorna” är 
den ena 3-årig och den andra 4-årig.

Yrkesskolan har utökat med en hel- 
tidsläsande vårdyrkeskurs och ett 
flertal deltidskurser.

Lärarna
På alla tjänster i folkskolan och 

grundskolan har vi examinerade lä
rare, vilket vi kan vara glada åt.

Nya lärare i oblig. skolan är Ka
rin Blomqvist och Ann-Mari Lind
berg i Kyrkbyn och Nisse Wiborg i 
Digerbergets skola.

Till realskolan har kommit adj. 
Per Lindberg som vikarie för ämnes- 
lär. Elsa Wängsjö, som är tjänstledig 
också detta läsår.

Nya lärare i yrkesskolan är hel
tidsanställda handelslärarna Rolf An
dersson och Mari-Anne Karlsson samt 
timlärarna Birgitta Hambraeus (psy
kologi); Daniel Skoglund (samhällslä- 
ra); Nils Nilsson (butiksteknik, skylt
ning m. m.); Einar Skött (ekonomisk 
geografi) och Britt-Marie Jakobsson 
(sömnad).

Förlängda förordnanden
Rektorerna Enar Jonsson, Hj. 

Hedman och Rune Sahlin har av SÖ 
fått förlängda förordnanden under 
två år, alltså t. o. m. 30 juni 1969.

- 0 +  fl- D+

REBUS (Lösning å sid. 15) Teckning: Anders Ryman, klass 6

Nya ordinarie lärare 
fr. o. m. 1 juli 1967 är folkskollär. 
Olof Löthman och Kjell Enmalm 
samt småskollär. Margot Norberg.

Avsked
har beviljats gymn.-lär. G. Magnit 
vid samrealskolan. Herr Magnit har 
i flera år varit tjänstledig.

Reparationerna i skolorna 
har inte varit omfattande i sommar. 
Småskolans klassrum i Stackmora har 
blivit helrenoverat. I Kyrkbyn har 
även småskolans gårdsplan blivit as
falterad.

H ögstadiebyggnaden 
har nu börjat uppföras. Först kom
mer huvudbyggnaden (D-huset), som 
ska innehålla ämnesrum, institutioner 
för biologi, fysik och kemi, biblio
teksrum och grupprum. I bottenpla
net får vi det stora centralkapprum
met med elevskåp och toaletter. Än 
så länge syns det inte så mycket av 
byggnaden. Det är egentligen bara 
en jättestor grop och i denna pågår 
i skrivande stund grundläggningsar-

betena. Byggnaden blir 65 m lång och 
19 m bred. Enligt uppgjord tidplan 
ska den stå färdig till 15 juli 1968.

Huvudentreprenör är Börjes Bygg
nads AB i Rättvik. Orsafirman Wess- 
ströms Rörlednings AB och Kåhléns 
Elektriska svarar för YVS och el- 
arbeten.

I vår påbörjas sammanbindnings- 
byggnaden. Efter läsårets slut börjar 
ombyggnaden av nuvarande huvud
byggnaden och gymnastiksalen, som 
ska bli matsal. Då är det också dags 
för nya gymnastikhuset. Och sist 
kommer ändringarna i nuvarande pa
viljongbyggnaden, som ska bli skol
köks- och slöjdlokaler.

Lovdagarna
under höstterminen blir den 2 okt. 
för grundskolan och yrkesskolan samt 
den 3 och 6 nov. för samtliga skolor. 
Sportlovet kommer 19—24 febr. och 
påsklovet 8—13 april samt 16 april. 
Sistnämnda dagen gäller ej för real
skolan. Och slutligen har alla skolor 
pingstlov den 1 juni.

Hj. H-n.

Ha alltid 

(E sso )

i tankarna!
BOR J E RER

Väl-  B’
kommen
t i l l

ESSO-
Service
Tel. 41470 
Orsa
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