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O R S A  SK O LT ID N IN G

NÄR VI SITTA I VÅR BÄNK...
Orsa Skoltidning presenterar sig med detta nummer som en

bart skolbarnens tidning. I ord och i bilder berättar stora och 
små skolbarn om den gångna sommarens arbeten, upplevelser 
och äventyr. Tyvärr är klass-siffran under en del uppsatser 
fel. Det beror på att uppsatsen blev ” satt” för tryckning redan 
förra läsåret men inte fick plats då. Red. hoppas att veder
börande inte tar illa upp.

Roliga dagar i fäbodarna
En solig vårdag fick vi en liten 

kattunge. Sedan fick han följa med 
till fäbodarna. När den stora katten 
fångade en råtta åt kattungen första 
gången, kastade kattungen upp råt
tan i luften och morrade, för han var 
rädd att vi skulle ta den för honom. 
Sedan följde han med oss till skogen. 
Då kom vi till en myrstack, och 
kattungen var så oförståndig, att han 
stack ner nosen i myrstacken. En 
regnig dag var vi inne och ritade. 
Då tittade vi ut. Vi satt inne i fä
bodstugan. Och när vi tittade, såg vi 
en liten rävunge inne i takten. Se
dan gick rävungen till skogen.

BRITT-MARIA JAKOBSSON, 
Klass 4

En båtfärd
Det var en söndag, som vi var ute 

och åkte motorbåt på Siljan. När vi 
åkt ett tag, körde vi på ett grund, så 
att båten gick sönder. Jag satt på 
däcket, och när båten tvärstannade 
på grundet, flög jag i vattnet med 
kläderna på. Alf drog opp mej. Sen 
kom det en fiskare och hjälpte oss 
in till stranden på en holme. Vi lå
nade en båt och rodde i land.

Sen gick vl och frågade några 
karlar, som hade motorbåt, om de 
ville hjälpa oss. De bogserade vår båt 
till land.

HÅKAN KRATZ, 
Klass 5

När vi mötte en älg
Jag skulle åka opp till Furudal. 

Mellan Skattungbyn och Purudal 
kom vi och åkte, och just som vi höll 
på att prata om älgar så kommer 
det en stor älgko mitt framför bilen, 
och vi åkte ner i diket, så att en bil 
fick dra opp oss.

HANS TÖNNBERG, 
Klass 3

En dag i Norge
En dag i somras for vi in till Röros 

i Norge. Vi hade kommit dit för att 
se kyrkan. Den var mycket vacker. 
Ovanför altaret var predikstolen, och 
ovanför den var det en läktare, där 
den gamla kyrkorgeln stod. Runt he
la kyrkan var det läktare, två 
stycken ovanför varandra, och utefter 
väggarna stod det bänkar. Det fanns 
också en kunglig läktare. Den satt 
längst bak i kyrkan, och var prydd 
med en kungakrona.

Sedan gick vi och tittade på kyrko
gården, där de gamla bergsmännen 
låg begravda. Där stod ett monu
ment, vilket var av sten, till minne 
av bergsmännen.

När vi sett på kyrkogården, gick 
vi ut på stan för att handla. Vi gick 
i många affärer och köpte en hel del 
varor, däribland choklad, yllevantar 
och silver. När vi köpt det vi skulle 
ha, måste vi fara tillbaks till Funäs- 
dalen.

GUNILLA KULLGREN, 
Klass 6

I fäboden
I sommar har jag varit i Grunu- 

bergs fäbod. Jag har där sett efter 
Ingrids lill-flicka, som heter Inger 
och är sju månad. När Ingrid mjöl
kade och annars också fick jag se 
efter henne. Det var roligt. Ofta åkte 
jag med mjölkbilen hemifrån Torr- 
vål till Grunuberg.

Vallkullorna hade trettiotvå mjölk
kor utom kalvar och kvigor att sköta 
om. Jag brakade mjölka en ko ibland, 
när Inger sov, för det tyckte jag var 
skojigt. De hade mjölkmaskin, men 
de mjölkade efter för hand.

På eftermiddagarna brukade jag 
vara i skogen och plocka blåbär. En 
dag var det ganska varmt ute, och 
jag gick till skogen. Fåglarna kvitt
rade och solen sken. Det var så triv
samt att vandra i skogen, där det 
luktade friskt av granbarr och myc
ket annat. Efter någon timme hade 
jag plockat korgen full, och jag tänk
te gå hem. Då tog jag en genväg ge
nom skogen. När jag gått en stund, 
hörde jag hur det pep. Jag stannade 
och tittade mig omkring. Plötsligt 
såg jag ett fågelbo bredvid en stub
be. Det var fyra grå ungar i boet.

När jag stått där en stund kom 
fågelmamma. Hon var också grå till 
färgen. Jag gick genast därifrån, när 
jag såg, att fågelmamman kom. När 
jag kommit hem med bären, rensade 
jag dem.

ELVY LARSSON, 
Klass 7

Höstnyheter \ skor
inkomna i stor sortering . . . 

Aktiebolaget

Orsa Skomagasin
Orsa Tel. 400 37

Strands Pensionat
Skattungbyn

R e k o m m e n d e r a s !

Inneh.: Maria Strand
Tel. 510 51

För erhållande av bästa betjäning:

B e s t ä l l  tid
hos

Nya Damfriseringen
Tel. 404 53

2



O R SA  SK O LT ID N IN G

Från Barnens Dags-pjäsen ”Blå Vinden”. Foto: C. E. Wohlmer

Att spela teater — åh, så under
bart!! Ja så tänker de flesta män
niskor. — Visst är det roligt, men 
det är inte enbart roande. Nej, först 
och främst gäller det att jobba. Det 
har vl fått erfara i sommar, när vi 
var med och visade vad vi dög till 
som amatörer i Barnens dags-pjäsen 
"Blå Vinden". Ewert Backlund, som 
var författare till pjäsen, var även 
vår regissör.

På övningarna, som vi hade var
annan dag en månad före premiär
dagen, gällde det att från början bli 
av med den blyghet, som kommer 
krypande så snart det gäller att stå 
inför publik. Mimiken och konsten 
att röra sig naturligt på scenen är 
alls inte det lättaste. Nej, det enda 
som avhjälper detta är att från bör
jan gå in för att det gäller att "köra 
om, om och om igen". Men att där
för tappa humöret, det går Inte, om 
man vill nå ett något sånär dugligt 
resultat.

Ja, sedan kom det vi så länge gru
vade oss för, generalrepetitionen med 
kläder, sminkning och allt "klappat 
och klart". I "salongen" satt några 
kritiker. Det är nämligen alltid nå
got som inte går perfekt och något 
som måste ändras i sista stund.

Men för att en generalrepetition 
inte går alldeles som beräknat, så 
kan det lyckas desto bättre på pre
miären. Det gjorde det också för oss. 
Före ridåns öppnande på premiären 
var det verkligt liv och rörelse bak
om scenen. Påklädning och smink
ning in i sista minuten. Prassel av 
manuskript, när någon, som av ner
vositet glömt sina repliker, måste 
repetera för sig själv en sista gång.

Men väl inne på scenen glömdes 
både nervositet och publik, och vi 
försökte i stället att lägga in den 
känsla, som rollerna krävde. Lyckas 
man med det, då om inte förr kän
ner man tjusningen i att spela ama
törteater. Och efter en lyckad pre
miär klarade vi allihopa vära roller 
med lite större självkänsla på de 
andra föreställningarna.

Flickorna Timander

c L  cL ack
RAK-  & F R I S É R S A L O N G

Rekom m enderas!

Trivsamma
kvaiitetskläder
När Ni skall köpa nytt för 
hösten — se det nya hos 
BERGLINDS först.

För de "äldre herrarna" re
kommendera vi en kostym i 
helyllekamgarn, modell Per. 
Pris med väst kr. 205: —, utan 
väst kr. 178: — .
Höstens moderna kostymer 
finns i såväl enfärgat som dia- 
gonalrandigt i pilotblått, grått, 
svart och svart/brunt från 
185: — . I italiensk tweed kr. 
139: — .

Ovanstående modell, Torpedo, 
i Impregnerad bomullsgabardin 
med löstagbart yllefoder är 
höstens succé i fråga om ung- 
domsrock. Kr. 164: —. Poplin- 
rockar med löstagbart yllefo
der i storl. 15 till 18 år kr. 
105: — och 113: — .
Ulstrar i höstens färger från 
kr. 175: —, storl. 15 år 168: — . 
"Stilman", en lugn modell från 
kr. 180:— .
Udda byxor i förnämliga kva
litéer och rikt färgurval från 
29: 75, storlek 14 år 27: 50.
Jackor i Duriventro, ett nytt 
skinnliknande, vattenavstötan- 
de och köldhärdigt material. 
Mansstorlek kr. 52:— och 
59: — . Storlek 14 år kr. 52: — .

Både far och son ekipcrar sig 
med fördel hos

B&tglutds
Tel. 400 05, Orsca
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ETT ÄVENTY 
PÅ OREÄLV av RUNE NORBERG, Klass 6

Nu ska jag berätta om ett spän
nande äventyr som jag varit med om 
i sommar. Du kanske har läst därom 
i tidningarna, det var den nu så riks
bekanta flottfärden på Ore älv.

Först ska jag tala om hur det kom 
sig att det blev en flottfärd. Inom 
J. U. P. finns det 4-H-klubbar och 
det har inom dessa varit vanligt att 
skolbarn och ungdomar ha haft od
lingar. Så kom det till Orsa en in
struktör, som heter Sten Helgesson. 
Han började visa oss hur man sätter 
skogsplantor och hur skogen skall 
skötas. Vi har varit med om plant- 
sättning och kartläggning i skogen. 
Han ordnade en tävling i plantsätt- 
ning. Det var 24 deltagare och de tre 
bästa var hansjöpojkar.

En kväll när vi spelade Wolley- 
boll, sade Helgesson till oss, att det 
skulle bli en skogsvecka och till den
na skulle de arbetssammaste inom 
klubbarna få följa med. Vi är 64 
medlemmar i orsabygdens 7 4-H- 
klubbar. 13 stycken blev uttagna, 7 
pojkar och 6 flickor. Det var spän
nande dagar innan den dagen kom 
då vi skulle starta, måndagen den 6 
augusti.

Så var vi då äntligen framme vid 
den stora dagen. I fyra bilar fcr vi 
med ryggsäckar, sovsäckar och tält 
upp till besparingsskogen. Där talade 
jägmästare E. Thurberg om Orsa 
Besparingsskog och visade oss plant
skolan i Kvarnberg. Vi for därifrån 
till Råberget, där vi åt vår första 
frukost. Sedan besåg vi en plante
ring och en röjningsgallring och vi

Sällskaps-jRjEVS OR
i nya moderna turistbussar

Strands Busstrafik
Skattungbyn, tel. 510 51

De båda flottarna glider sakta fram på Oreälven.

fick gissa hur gammal skogen var 
och hur många kubikmeter det fanns 
på en ruta som var 80X30 meter. Vi 
gissade både fel och rätt.

När vi nu till slut sett på en prov
yta, ställdes färden till Ore älv strax 
norr om Tyldabron, där vl tältade 
för första natten. Vi fick reda på 
var tälten skulle stå. Så hämtade vi 
granris för att lägga under tälten, 
och så reste vi tälten. I mitt tält låg 
vi tre pojkar. När tälten var färdiga, 
blev det matlagning. Vi delades upp 
i tre matlag. Ett lag skulle laga ma
ten för en dag. Första dagen blev 
det 2 flickor och 2 pojkar.

När vi ätit samlades vi omkring 
en eld, ett lägerbål. Då drack vi te 
och presenterades för varandra. Vi 
upptäckte då att vi hade två ledare. 
En instruktör från Transtrand, Frie
der Weitze, hade Helgesson fått till 
hjälp. Han var tysk, men talade 
svenska mycket bra och var väldigt 
kul. Klockan nio kröp vl till kojs, 
långt borta från våra mammor och 
pappor, långt in i skogen vid vår älv.

Andra dagen började med att vi 
fick gröt och mjölk till frukost

Vägen fill körkortet
b ä s t  g e n o m

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori mån-, tis- och torsdagar kl 18

Frukosten alla dagar blev gröt och 
mjölk. På förmiddagen byggde vi två 
flottar. De kallas ringflottar och vi 
gjorde dem så, att vi lade en ring av 
ris och slanor på en presenning. I 
mitten lade vi sedan våra packning
ar, och så satt och stod vi utikring. 
Klockan ett startade vi färden utför 
älven. Det var väldigt kul, för först 
var älven strid och det gick undan 
värre. Sen blev det lugnare vatten, 
men vi sjöng och stakade på. Efter 
en stund steg vi iland och spelade 
wolley-boll.

Färden fortsatte, men vi hade otur 
med vädret. Det började nämligen 
att regna. Och så en otur till: der 
ena flotten tog in vatten, den var 
otät i en söm, så de som var på den 
fick hoppa av i vattnet och dra flot
ten i land. 7 kg. bröd kom i vattnet 
och blev förstört, och Weitzes rygg
säck, som stått öppen på flottens 
kant, föll också i plurret och blev ge- 
nomblöt med sitt innehåll, kamera, 
kikare och allt. Lars-Erik Klockar 
fick nästa dag dyka efter yxa, stöv
lar, matbestick, kaviartuber m. m. 
Regnet fortsatte så vi tältade, gjor
de upp eld och matlaget grejacle

Armbandsnr
i stor sortering:
Longines, Omcga, Tissot, 
Svalan m. fl. välkända märken

Gust. Helgeson
Urmakare, Orsa, tel. 408 05

4



ORSA SKOLTIDNING

varm köttsoppa, som smakade gott i 
det kulna vädret.

Nästa dag, som var onsdag, blev 
den varmaste och vackraste dagen 
på hela veckan. Solen sken och vi 
hade det så härligt. Färden gick vi
dare en lång sträcka nu, fastän 
strömmen för det mesta var svag, 
men vi hade gjort oss paddlar. På 
ett ställe vid stranden stod min pap
pa och knäppte de bilder du ser här 
på sidan. Ett par pojkar fiskade och 
fick en gädda och en mört. Det nap
pade dåligt. Ett par timmar på da
gen hade vi lektioner i plantskole- 
skötsel och plantering, under det 
flottarna sakta gled fram på den

spegelblanka älven. Vi badade och 
landsteg1 på en vacker ö och åt ett 
mellanmål. Då vi stannade den kväl
len för nattläger, blev det sent med 
matlagning och tältning. Det skulle 
vara så, det var kvällsövning, Jugås- 
Erik kom med nytt bröd åt oss, men 
inget snask. Vi hade börjat att vän
ja oss av med detta, så det var ju 
lika bra.

På torsdagen var det lika härligt 
väder. Vi åt frukost och så hade vi 
skogshotanik. Vi fick lära oss att 
skilja på olika ristyper och bonitets- 
klasser. Efter ett uppiriskande wol- 
ley-bollspel fortsatte färden mot Fu
rudal, fredagens mål. Det blev nya

R E N O V E R I N G Allt i livsmedel
av cyklar, mopeder, mc utföres Djupfryst

snabbt och förstklassigt. 
T interförva ring

B. S. Balter Erikssons Livsmedel
Cykel-& Rep.-verkstad Tel. 40711 Tel. 402 33

Vid köp au radio
kan N i med förtroende vänd a E d e r till oss. V i  ha fö ljande  m ärken i la g e r :

Co ncerton , D u x , Luxor, M a rc o n i, N o rnan , Philips, R ad io la , Siem ens. 
R ep ara tio nsve rkstad , R ad io ve rkstad .

ORSA C Y K E L -  § S P O R T A F F Ä R
T e l, 4 0 2 8 1 , bost. 4 0 3 8 3 . R e p r. för A B  C y te lfa b r . M o n a r l , V a rb e rg

lektioner. Vi skulle klara ut ett 20- 
tal olika uppgifter om skogen och 
under färden tittade vi på olika 
skogsbestånd och skogstyper.

Fram på eftermiddagen kom vi til! 
Hermansborg, 1% mil från Furudal. 
Nu blev det spännande, för vi skulle 
igenom en stor fors. Packningarna 
bar vi förbi forsen och sedan band 
vi rep i flottarna och gick på båda 
stränderna och höll emot, så att vi 
kunde lotsa dem mellan stenarna 
nedför forsen. När vi sedan fortsat
te var det en mindre fors och vi för
sökte komma igenom den. Det gick 
bra först, sen så högg den flotte jag 
var med på i en stor sten, och där 
dök man. Jag skulle rädda min rygg
säck. Den låg överst och rullade via 
törnen mot stenen av, och så kom 
jag i vattnet. Allt jag hade, både 
kläder, sovsäck och allt i ryggsäcken 
blev blött, liksom för de flesta. Ett 
par flickor blev helblöta och pojkar
na som fick försöka att rädda saker, 
som flöt iväg, blev mer eller mindre 
blöta de också. Då var det inte pre
cis roligt. Tänk er, att inte ha en 
enda torr tråd på sig, sovsäcken blöt, 
klockan 10 i mörka kvällen, och sa 
in i ett vått tält. Men vi hade dukti
ga ledare. De gjorde upp två eldar 
och så fick vi vara emellan dem och 
värma och torka våra kläder. Jag' 
fick låna ett par torra byxor av 
Helgesson, och så fick jag låna en 
varm tröja, sen var det bra för mig. 
Den natten packade vi in oss fler i 
tälten än förat, det blev varmare så. 
Inte så mycket som lite snuva fick 
någon av oss, och på fredagen tyck
te vi alla att det varit ett prima 
äventyr.

Det vackra vädret fortsatte på fre
dagen så att vi kunde torka alla 
grejorna, och då bestämde ledarna 
att vi skulle stanna vår färd där vi 
vår. Men det blev inte långsamt för 
det. Vi fick lära oss hur man lagar 
mat, när man är ute 1 skog och 
mark. Vi bakade bröd i stekpanna, 
det kallas pinnbräd. Så hade vl ori
entering upp till Vagnsjöklitten. Där 
uppe såg vi på den fina utsikten. På 
vägen tillbaka hittade vi hjortron på 
en myr. Innan vi samlades till sista 
lägerbålet, fick vi middag och den 
bestod av potatismos och korv. Weit- 
ze täljde en mos-stamp av en björk
rot. Två stora grytor potatis koka
des över elden. Nog för att det kom 
litet sot med, men det var gott mos 
ändå, för det var både margarin och 
torrmjölk i det. Vid lägerbålet var 

Forts, a sid. 15
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Klass 4 i Samrealskolan fick i 
våras rubrikens fråga som upp
satsämne. Här följer ett par ele
vers funderingar kring ämnet.

Uppfattningen, att ungdomar på 
det hela taget borde ha en del bok
liga kunskaper, innan de gav sig ut 
i förvärvslivet, var för någon gene
ration sedan rätt ovanlig. Döttrarna 
skulle ju i alla fåll bli gifta och för
sörjda, och sönerna skulle — det vill 
säga på landsbygden — överta går
den, när de gamla inte orkade läng
re. I städerna måste flertalet barn 
försörja sig själva så snart som möj
ligt. I inget av fallen fick de unga 
tillfälle att studera. Numera har för
äldrar i regel blivit mer måna om 
barnens framtid, och — ännu märk
ligare — barnen får själva bestäm
ma över den. Många väljer då fort
satt skolgång, vilket är mycket 
klokt.

Alla vill för det mesta ha en eko
nomiskt tryggad ställning med sta
digvarande inkomst. Säkrad inkomst 
förutsätter emellertid en god yrkes
utbildning, för vilken skolan utgör 
grunden. Viktigare är ändå, att sko
lan öppnar nya vägar och ger hättre 
möjligheter till ett passande yrkes
val. Att vi får ett yrke, som vi pas
sar för, är ju mycket betydelsefullt. 
Vi kommer att trivas i vårt arbete, 
och vi blir lyckligare och mer har
moniska. Och det är väl mera värt 
än alla materiella fördelar?

Tavlor och 
diverse konstverk

som inlämnats för in
ramning samt porträtt
kort såväl som amatör
arbeten torde avhäm
tas före den 1 jan. 
1957.

TEGM ANS, Orsa
Orsa, tel. 400 93

Är del någon mening med att gå i skolan? 
E’ler än vi själva har nytta av 

vårt goda val. Samhället vill ha 
skickliga personer sysselsatta Inom 
varje fack, och vi blir skickliga, om 
var och en av oss drar nytta av sin 
speciella begåvning.

Nu finns det en del, som har en 
mera praktisk läggning och som ti
digt vet, vad de vill bli. Dessa bör 
naturligtvis inte ägna för mycket av 
sin tid till teoretiska studier, men ett 
visst mått av kunskap skadar inte 
och kan bli dem till hjälp i många 
situationer. De flesta av oss har 
dock ganska oklara framtidsplaner, 
och vare sig vl har läshuvud eller 
inte, bör vi nog, medan vi ser tiden 
an, ta vara på den genom att skaffa 
oss kunskaper och bildning. Ty sko
lan tjänar ett ännu högre syfte än 
att vara en språngbräda ut i yrkes
livet; den ger oss de nödvändiga för
kunskaperna till livets egen skola.

Skolan hjälper oss att utveckla 
vår personlighet, att bli självständi
ga individer, som har en egen me
ning och vågar uttala den och inte 
faller offer för någon sorts mass
psykos — en stor fara i vårt nutida 
samhälle.

Ett stort ansvar vilar på en med
borgare av i dag. Det är skolan, som 
gör oss medvetna om detta ansvar 
och fostrar oss till goda och kunniga 
samhällsmedborgare, som vet sin 
plikt och som inte undandrar sig 
uppdrag i det allmännas tjänst, om 
så erfordras.

Varför inte förnya hemmet med ett 
bord eller en fåtölj -  nva 
trevliga modeller.

C A R L  A . P E T T E R S S O N

En bildad människa förstår mångt 
och mycket bättre än en obildad och 
blir därigenom förmögen att känna 
en djupare glädje. Detta är dock in
gen absolut sanning. Det finns ty
värr personer, som aldrig blir bilda
de trots långa studier och många 
examina, och det finns personer, som 
aldrig gått i skola men som ändå 
äger något förmer än andra. Åt de 
flesta ger dock skolan större insikt, 
större andlig Intensitet och utveck
lingsförmåga.

Studier är aldrig bortkastade. Om 
jag inte klarar en examen, har jag 
åtminstone gjort ett gott försök, som 
jag slipper ångra, och något måste 
väl ha fastnat i medvetandet trots 
allt. Om min examen inte är absolut 
erforderlig för det yrke jag väljer, 
har jag god nytta av den i alla fall. 
Kunskap är den lättaste och bästa 
bördan genom hela livet.

KERSTIN BILAR, 
Klass 4 A, O. S. R.

— 0 —

Tittar man ytligt med Medel- 
Svenssons grumliga ögon, ser man i 
skolan det enda vettiga i en vettlös 
värld. Går man litet djupare, upp
täcker man snart, att skolan även 
har en del negativa sidor.

Till skolans förtjänster kan räk
nas att tack vare den vi och världen 
föres framåt. Världen står inte still, 
den förändras dag för dag. Skulle 

Farts, å sid. 14.

gitarrer och mancloliner

Klarinetter, Tonetter 
.Stråkar, Strängar 
Tillbehör av alla slag

Största sortering i
leksaker

Musik a Hemslöjd
G. Klockar Tel. 403 20
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ORSA SKOLTIDNING

INTRYCK FRÅN ENGLAND AV KARIN LORENZ, Klass 4, O. S. R.
Under sommaren har ett fler

tal skolungdomar från Orsa gäs
tat England. En av dem återger 
här några av sina intryck där
ifrån.

Cricketbanan vid 
Wellington College.

Nu åker jag fram. över Nordsjön, 
nu kommer jag ner i Engelska kana
len, nu snart är jag i Themsens myn
ning och nu kan jag se England, så 
drömde jag och ritade med fingret i 
diskvattnet för jag trodde att min 
Englandsresa bara skulle bli en 
dröm. Men den tjugosjätte juli stod 
jag på engelsk mark.

Det första jag tänkte när jag såg 
England från båten var, att det 
var ett smutsigt land. Det var det 
också. Det var inte alltid så rent 
inomhus och utomhus var det svart 
och sotigt. Om jag var i London en 
dag, så blev jag alldeles svart i nä
san, och vita blusar kändes och såg 
ut som om jag använt dem en vecka. 
Det tyckte jag inte något vidare om.

Tågen var också smutsiga med ci
garrettaska på golven och dammiga 
dynor. Men de gick fort och det är 
väl huvudsaken för engelsmännen 
åtminstone för dem so™ skall till 
London på sommaren. Tågen var 
inte märkta alls och man måste höra 
upp väldigt noga på högtalaren eller 
veta precis när tåget skulle gå, an
nars "kommer man till Swindon". 
En italiensk flicka och jag kom näm
ligen till Swindon, när vi skulle till 
Oxford. Vi klev på ett tåg i Reading, 
och när vi åkt en bra bit, frågade vi 
en konduktör var vi skulle byta för 
att komma till Oxford. "Oxford", sa 
han, "då har ni allt kommit på fel 
tåg". Olyckligtvis var det ett snäll
tåg också och vi kom till Swindon. 
Men tack vare de snälla engelsmän
nen hittade vi tillbaka.

Engelsmännen är mycket vänliga 
mot utlänningar. Varje sommar har 
de utlänningar, kanske mest ungdo
mar, som skall lära sig språket. I 
den lilla byn där jag bodde fanns det 
ungefär femton fransmän, en hol
ländsk pojke och i "vårt" hus bodde 
en italiensk och en schweizisk flicka.

Jag tycker, att det skulle vara be
svärligt med så mycket folk som in
te kan prata rent (vi pratade ibland 
som riktiga barnungar). För expe
diter i affärer tycker jag att det 
skulle vara väldigt irriterande, men 
de skrattade och hjälpte oss med de 
besvärlige, pengarna.

Innan jag vant mig vid att en 
shilling var t o l v  pence, tänkte jag 
ofta, att engelsmännen kunde ändra 
på sitt myntsystem, men sedan in
såg jag att det var ganska nyttigt. 
När jag sedan själv begärde vad jag 
skulle ha, i stället för att lämna 
fram en lapp, nickade de och tycktes 
vara glada över att jag klarade mig 
så bra. Jag fick ofta gå och handla 
och det var nog nyttigt att prata 
med andra människor, och så lärde 
jag mig en del matvaror också.

Jag handlade mat, och det behöv
des, för jag har aldrig sett folk äta 
så mycket. Jag kan säga att de åt 
fyra gånger om dagen. Frukost på 
morgonen, lunch kl. 12, five o’clock 
tea och supper (skulle vara supé

men det är middag) kl. 8. Så åt vl i 
"vårt" hus i alla fall. Någon gång 
kunde de slå ihop te och supé till 
high-tea, det är ungefär som svensk 
supé med te till. Något sådant har 
vl inte i Sverige. Kanske deras mat
lust beror på att de sportar så myc
ket eller åtminstone pratar om eller 
tittar på sport.

När jag var i England kunde jag 
nästan säga att sport var detsam
ma äom cricket. De pratade inte om 
annat än det konstiga spelet, som 
ingen utlänning begriper. Om jag 
stod och tittade på spelet och för
sökte begripa något av det, kom det 
alltid någon och frågade: "What’s
'che score?" Om jag dä förklarade att 
jag inte visste vad "score" var, gick 
de därifrån och tänkte, att jag borde 
skickas på sjukhus.

Engelsmännen är goda förlorare, 
de som förlorat såg alltid ut att va
ra de gladaste, inga sura miner el
ler några tecken på avundsjuka. 
Jag såg aldrig en sur engelsman för
resten, alla var glada och ordet av-
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und hörde jag aldrig talas om. Det 
har jag lärt mig i Sverige.

När två engelsmän nyss presente
rats för varandra och börjar bekanta 
sig med varandra, frågar de alltid 
"Which school did you go to?" Det 
är mycket viktigt att ha studerat vid 
en bra skola.

Jag bodde alldeles Intill ett stort 
pojkcollege, Wellington College, och 
eftersom husets dotter var sekrete
rare där och pojkarna hade lov så 
visade hon mig omkring. Det var en 
väldigt, vacker skola. Jag såg Eton 
också och om jag bodde där skulle 
jag vara mörkrädd. Gamla stenhus 
med mörka gångär och en liten crie- 
ketplan. Wellington hade ett väldigt 
stort område och husen, som pojkar
na bodde i, låg utspridda litet här 
och där, ibland över 1 km. från hu
vudbyggnaderna. Huvudbyggnaderna 
var ljusa, byggda i fransk stil och 
omkring 100 år gamla. Jag fick in
trycket att skolan var ett litet sam
hälle med boningshus, skola, kyrka, 
affär och sjukhus. Och de hade två 
cricketplaner, en fotbollsplan, en 
rugbyplan, tennisbanor och en stor 
swimmingpool. Jag vet inte om jag 
skulle tycka om att gå i en sådan 
skola 1 flera år. Pojkarna får inte 
gå utom skolområdet. Det behöver 
de inte heller. Men jag tycker, att 
det skulle bli enformigt. Men engels
männen tänker inte så högt om vårt 
skolsystem. De tycker, usch, för poj
kar och flickor i samma klass!

Många svenska pojkar uppförde 
sig nog illa i engelsmännens ögon. 
De kanske såg en söt flicka på ga
tan och började prata med henne. Så 
får man inte göra i England, man 
måste ha blivit presenterad för var
andra först. Om jag var borta hos 
någon på kvällen och det blev mörkt 
ute, så blev jag alltid skjutsad hem 
eller också kom någon och mötte 
mig. Jag fick inte gå ensam, sedan 
det blivit mörkt. För det mesta var 
jag hemma på kvällarna och jag 
kände mig alltid så trygg. Jag var 
aldrig rädd, som jag kan vara här 
hemma.

På det stället där jag bodde i Eng
land kunde jag inte se någon stor
slagen utsikt. Det jag såg var små- 
sött. Det storslagna fick jag se när 
jag kom hem.

Englandsresan lämnade kvar ett 
minne av vänliga människor och fin 
kultur. Jag vill gärna resa dit igen.

KARIN LORENZ, 
Klass 4, O. S. R.

O R S A  SK O LT ID N IN G  _______________

K lass 7 i D igerbergets sko la
Främre raden fr. v.: Göte Hahne, Sune Jansson, Björn Sinders, Per 

Erik Tömkvist, Stig Forsberg. Andra raden: Anders Bäck, Bengt Ulas, 
Kurt Wikström, Jan-Olov Bogg, Hans Nyman, Lars Hansson, Jan-Erik 
Lassar. Tredje raden: Alvar Norström, Erik Hjalmarson, Bo Gustavs
son, Jan-Erik Jonsson, Lisbeth Bengts, Elvi Larsson, Greta Nyman. 
Fjärde raden: Ingemar Blå, Ingegerd Kaptens, Gun Britt Gilius, Annlis 
Laggar, Gun Bäckar, Ove Bloom, Per Erik Laggar. Ej med på fotot: 
Laila Ståbis. Lärare: Sven Lilja.

Vi går mot

K\ LIGARE dagar
och barnen behöver

\ ARMARE kläder!

Vi har en riklig sortering 
praktiska och varma plagg.

Jättesortering 
i duffeljackor!

För tonåringen ha vi stor 
sortering i kjolar och blusar 
samt "Vi ahls klänningar och 
vttertrikå.

ieC
9 ^U

«J» I X y

y
Garderoben

-  Lennart Olsson — 

Tel. 402 19, Orsa

Tänker Ni köpa piano? 
Behöver pianot stämmas? 
Hakar tangenterna upp sig? 
Dålig ton i Edert piano?

Gör ett besök i våra nya loka
ler å BORNGÄRDET!

F:a PIANO-NISSE
Nils Klockar — Orsa, tel. 406 94 

Fullständig’ service
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Barnens Dags lekskola
När vårterminen börjar lida mot 

sitt slut, är sommarjobbet det enda 
skolungdomen tänker på. Det gäller 
att få ett arbete i det fria. Frisk luft 
och sol är vad vi behöver efter en 
lång vinter inomhus. I somras fick 
jag plats vid Orsa badstrand som 
"lektant" åt ett 40-tal barn. Jag var 
inte ensam om ansvaret. Vi var tre 
"tanter": Britta Kock, Astrid Eng
lund och jag.

VI skulle ha öppnat "lekskolan" 
veckan före midsommar, men på 
grund av det regniga vädret började 
vi inte förrän veckan' efter. Varje 
dag mellan kl. 11 till kl. 14 såg vi 
till barnen.

Under den soliga veckan hade vi 
det mycket härligt. Vissa dagar hade 
vi 55 st. ungar. Barnen var glada och 
"spralliga". För det mesta höll de till 
i vattnet. De tycktes aldrig få nog. 
Själv skulle jag ha varit blåfrusen 
efter en kvart. Barnen däremot rea
gerade inte alls. Att bygga hus och 
kakor i sanden var omtyckt. Rutsch- 
kanan vågade sig inte alla på. I bör
jan var det bara de "stora" barnen 
som åkte. Men sedan en av "tanter
na" åkt, tordes även de yngre. De 
hade nog aldrig så roligt, som första 
gången jag åkte. Vattnet stod som 
en sky om mig. — När de yngsta 
åkte, fick en av "tanterna" vara 
mottagare.

Vid regnig väderlek var barnanta
let inte så stort. Vi hade 3—1 st. 
veteraner, som kom, även om det 
regnade. En av dem, Anders, badade 
varje dag, trots att det var så kallt, 
att vi frös på land. Under de regniga 
dagarna var barnen inte så entusias

Ahlénius & Hall
HANSJÖ

Telefon 400 41

Välsorterad
Speceri- & Diversehandel

Förmånliga leveranser till 
matlag och skogsdrivningar

tiska. Leken gick inte så lätt och 
karusellen var inte så inbjudande.

Allmänt väntade barnen på klock
slaget tolv. Då fick de äta bullar och 
dricka mjölk så mycket de ville. Och 
det var inte litet. Det är otroligt hur 
mycket en liten barnmage tål. Ett 
par, tre glas mjölk och fyra, fem 
bullar.

När de hade ätit färdigt, kom de 
med glasen och tackade. Pojkarna 
bockade och flickorna nego. Bullar
na som blev över, gick nästan alltid 
åt under återstoden av dagen. Sjön 
och baden suger, som bekant.

Ansvaret var ganska stort. En del 
av barnen hade som princip att göra 
en liten utflykt på egen hand. Det 
mest besökta och farligaste "ut
flyktsmålet" var simbassängen. För 
att barnen skulle slippa göra den ut
flykten på egen hand följde alltid en 
av "tanterna" med.

Jag lärde mig en hel del under den 
här tiden. Barn är ju så nyckfulla 
och att alltid förstå sig på dem, är 
inte så lätt. Trots det dåliga vädret, 
tycker jag, att sommaren varit lyc
kad. Jag har i alla fall fått vistas 
ute i friska luften och fått lära kän
na barn av olika läggning.

MONA KARLSSON, 
Klass 4: 4. O. S. R.

Tag del av vår nya varu- 
sortering -  även mjölk.

V älkomna!

Hellborgs Hembagen
Tel 410 68

Varför är du så glad?
Jo, jag har varit till

Koru-Nyströms Kiosk
på Centralplan och käkat

koru och glass

Ja, det är ju det enda stället 
i Orsa, som är öppet då alla 
andra har stängt.

Tonettexamen
Under slutet av vårterminen kla

rade många elever proven för diplom 
I. De flesta av dem trakterar nu oli
ka instrument i musikskolan. Den 
klass som står efter varje elev avser 
vårterminen detta år.
150 Inger Carlsson, Kyrkbyn 1A.
451 Gerd Bälter, Kyrkbyn 4A.
452 Inger Klockar, Kyrkbyn 4A.
453 Åsa Olsson, Kyrkbyn 4A.
454 Christer Sundquist, Kyrkbyn 

4A.
155 Åke Lunggård, Kyrkbyn 4A.
456 Margareta Ejeby, Kyrkbyn 4A.
457 Jonny Soling, Kyrkbyn 4A.
458 Ingela Svensson, Kyrkbyn 4A.
459 Gunilla Knorring, Kyrkbyn 4A.
460 Ingela Lindgren, Digerberget 4.
461 Bengtar Kersti Åkesdotter, Di

gerberget 4.
462 Tage Bengtar, Digerberget 4.
463 Anna-Vera Påhlar, Digerber

get 4.
464 Inger Stigsdotter, Digerber

get 4.
465 Lisbeth östlund, Digerberget 4.
466 Evy Ångman, Kyrkbyn 4A.
467 Annika Danielsson, Kyrk

byn 4A.
468 Marie Andersson, Kyrkbyn 4A.
469 Aina Bergkvist, Kyrkbyn 4A.
470 Håkan Kratz, Digerberget 4.
471 Kjell Smedberg, Digerberget 4.
472 Karin Andersson, Digerber- 

get 4.
473 Stig Andersson, Digerberget 4.
474 Anita Grandell, Digerberget 4.
475 Torulf Johansen, Digerberget 4.
476 Lilly Westerberg, Digerber

get 4.
477 Inger Mellström, Kyrkbyn 4A.
478 Sigbritt Lindblom, Hansjö 4.
479 Paul Hedman, Hansjö 4.
480 Monica Bo gg, Hansjö 4.
481 Solbritt Strid, Hansjö 4.
482 Britt Marie Jakobsson,

Åberga 3.
483 Peter Diffner, Åberga 3.
484 Anders Lofvar, Åberga 3.
485 Gunhild Ersdotter, Åberga 4 .

486 Anita Olsson, Åberga 4.

487 Olle Karlsson, Åberga 4.

______________  O R S A  SK O L T ID N IN G

Bränd KALK och 
KALKSTENSM)0L

av  högsta kva litée r 
t i l l  fö r d e la k t ig a s t e  
p rise r e rh å lla s  från

AB Skatlungbyns Kalkbruk
Mässbacken Telefon 50021
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ORSA SKOLTIDNING

Vi visa nyheter 

i vår nya butik!

Vilken stil — vilken snits! 
Men så har han också valt 
den rätta rocken. Det kan 
vem som helst göra, som vet 
var den finns. Den finns hos 
oss och heter BONNY.

Semesterresan
. r f

Det var en fredag vi startade vår 
bilresa. Målet var Halden i Norge. Vi 
hade ett härligt väder hela tiden.

Första natten tältade vi i Rottne- 
ros. Dagen därpå fortsatte vi till Hal
den. Vi hälsade på hos några släk
tingar en vecka. En söndag åkte vi 
ut och tittade på Halden. Först gick 
vi till den vackra fästningen, som 
ligger så högt ovanför staden. När 
vi kom dit upp, tittade vi på de sto
ra järnportarna. Vi sade, att det inte 
var underligt, att Karl XII misslycka
des att inta denna fästning.

Det fanns också ett museum i Hal
den. Dit gick vi. Där var verkligen 
mycket intressant att se. Där fick vi 
se någonting gjort av järntrådar, 
som en svensk soldat burit på krop
pen under kriget 1718, för att man 
inte skulle kunna sticka honom med 
svärd. På ett gammalt fönster hade 
svenska och norska soldater skrivit 
sina namn. Norrmannen, som visade 
oss runt, sade, att under det senaste 
kriget med tyskarna hade norska 
flickor varit tillsammans med de 
tyska soldaterna. När flickorna blev

TECKNING: Vi spelar badminton av 
Marianne Hansson, klass 7

På grund av bristande utrymme

utförsäljes

beg. jmotorcyklar
till oerhört billiga 

priser.

BILTJÄNST
— Uno Carlsson — 

Telefoner 401 56 och 404 90

upptäckta, tog norrmännen ner dem 
till Halden och klippte av dem hå
ret. På så vis kunde de tyska solda
terna tro, att de var vanliga norska 
män.

När vi gått igenom museet, fort
satte vi till monumentet, som man 
rest, där Karl XII stupade. På ste
nen stod: "Karl XII falt her 1718. 
Svensker og norrmenn reiste min
net". Det stod även något mera, men 
det kommer jag inte ihåg. Vi for 
också till Svinesundsbron, en mycket 
hög bro. Jag tycker, att den är väl
digt vacker.

När vl varit i Halden nästan en 
vecka, åkte vi hem. Färden gick över 
Svinesund, Uddevalla, Vänersborg, 
Lidköping, Mariestad och Örebro. I 
Örebro stannade vi och åt. Vi hade 
tänkt tälta där, men sedan körde vi 
vidare hela natten. Färden gick vi
dare över Lindesberg, Ludvika och 
Borlänge. Vi kom lagom hem, så att 
vi såg, när folk, som varit på Bar
nens dag, åkte hem. Ja g  tycker, det 
var en rolig resa.

BRITTA JOHANSSON, 
Klass 7

Lena Berggren, klass 6.

Jakt-slakt - 

F R Y S B O X T I D

Låt oss demonstrera 
Sveriges mest sålda 
frysbox — 
Helios-boxen.

Aktiebolaget 
Erlandssons Elektriska
Orsa. tel. 412 55
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O R SA  SK O L T ID N IN G

En kuslig händelse
Erik, som är elva år, skulle en 

kväll gå hem från sin kamrat Arne. 
Fast klockan var över elva, så var 
det inte mer än skymning ute. Han 
skulle gå en kilometer genom byn, 
Innan han var hemma. Det enda som 
hördes i den varma sommarnatten 
var klapprandet från hans egna skor. 
Erik gick snabt, för han ville hem 
så fort som möjligt. Visserligen var 
det lördag, och mor och far var på 
50-års-kalas, men han ville i alla fall 
krypa ner i sin sköna säng.

"Grr, grr", lät det bakom några 
buskar. Erik hoppadé högt av för
skräckelse och började springa allt 
vad han orkade. Efter sig såg han 
något lurvigt komma springande 
nästan bara på bakbenen. Erik run
dade ett hörn med rekordfart på 60 
m. Han ställde sig, snabbt som tan
ken, intill knuten. När det konstiga 
djuret kom springande, fortsatte det 
förbi Erik. Erik smög sig då efter 
väggen, tills han kom till andra än-

TECKNING: En stuga i fjällen av 
Mona Karlsson, klass 7

Höstens

hattnytt...
Garner och handarbe
ten i stor sortering.

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Orsa, tel. 400 04

dan på huset. Där började han 
springa bredvid vägen, för att hans 
steg inte skulle höras. Han följde 
efter det konstiga monstret, tills han 
kom mitt utanför där han själv bod
de. Då stannade lurvingen, och till 
sin förvåning såg Erik, att han tog 
av sig pälsen.

Nu såg Erik, vem det var. Det 
var ju Karlsson, som brukade vara 
full jämt. Karlsson kom nu med 
långa vingliga steg på väg hem till 
sin gamla koja.

Nästa morgon talade Erik om 
händelsen för sin far, som ringde till 
landsfiskalen och anmälde saken.

På kvällen fick Erik veta, att 
Karlsson hade hållit på med bränn
vinsbränning, när Erik gick förbi 
hans stuga. Karlsson hade då trott, 
att Erik skulle spionera på honom. 
Han hade därför tagit en gammal 
päls och satt på sig för att skrämma 
Erik.

STIG KRISTENSÉN, 
Klass 7

TECKNING: Blomsterplockning av 
Inga-Lill Hedlund, klass 6

Om jag fick resa till 
Stockholm

Om jag fick resa till Stockholm, 
skulle jag först besöka Skansen och 
se, om de hade något från Orsa där. 
Om de inte hade det, så skulle jag 
titta på annat. Sedan skulle jag åka 
till Djurgården, och därefter skulle 
jag gå och titta på slottet. Jag tror 
man får gå in, om man betalar. Det 
skall finnas mycket fint i slottet. Ja, 
vart skall man gå sedan? Kanske 
man var hungrig ? Då går man på en 
restaurang. Där skulle jag beställa 
god mat. Sedan skulle jag gå på Ope
ran ? På museerna skulle jag se myc
ket från forna tider.

När jag varit 1 Stockholm någon 
tid, måste jag nog åka hem.

Ingegerd Sellberg, 
klass 4

H O S T  -nyheter!

Nu är rätta tiden att 
förse Er med

belysnings
armatur
Finns for alla ändamål 
hos

Mora-Orsa 
Elektriska AB

Da det gäller

Jakt

Sport

Fiske

finner Ni största 
sorteringen hos

JÄRN BIRGER AB

Under marknads
dagarna utförsäljer vi

ett parti porslin  
till v r a k p r i s e r !

Försäljningen skev utanför 
min butik.

Passa på köp billigt!

Valters Livsmedel
Tel. 401 06

11



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

Specerihandla hos oss!
Goda varor — God betjäning!

Lundblacls Eftr.
Orsa, tel. 402 25

Specerier
Glas och porslin
Manufaktur

Wikners Eftr.
Fiolen, tel. 440 02

Promenadskor
med cellgummisulor
Stor sortering.

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Ingen Marknacl
utan ett besök som vanligt i

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

GÖR ett BESÖK
i vår moderna 
livsmedelsbutik

Självbetjäning 
Mjölk, grädde

Broberg Orsa AB
Tel. 405 45, 400 48

En biltur till Trängslet
A

En dag var min farbror och jag 
till Trängslet. Vi ställde bilen vid 
parkeringsplatsen. Där var det en 
affär och en kiosk och många hus. 
Det var väl ungefär hundra meter 
att gå till Trängslet. Jag hade tänkt 
att det skulle vara fint där, men det 
var det då inte. Det var en jättestor 
grop där de höll på att bygga upp 
en damm. Älven gick i en tunnel ge
nom ett berg. Det var vägar överallt. 
Grävskopor grävde upp jord, som två 
små röda lastbilar kom och hämtade 
och körde bort. Nere på bottnen av 
dammen var det små sandhögar, som 
några män spolade vatten på, så att 
det skulle bli fast sand. Vi var där 
nästan en timme. När vi åkte hem, 
for vi till min morbror i Älvdalen. 
Där fick vi kaffe och tårta. Efter 
vägen hem ovanför Björka var det 
precis, som om det varit vinter. Det 
var nästan två decimeter hagel i di
keskanterna och alldeles vitt i sko
gen. Sen när vi kommit hem och ätit, 
gick jag till Monica och lekte.

MONICA ANDERSSON, 
Klass 6

TECKNING: Marknadsliv av 
Björn Aström, klass 6

Ät god och 
vällagad mat

snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

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

Vördsamt H. Sjöström, tel. 410 60

Jag själv
Jag är en pojke på tolv år. Jag' 

bor i Slättberg 2 km från Orsa. Vä
gen till skolan är lång, därför måste 
pappa skjutsa mig till skolan.

Jag är mycket intresserad av flyg. 
När jag blir stor ska jag bli flygare. 
I skolan är jag mest intresserad av 
teckning. I slöjden håller jag' på att 
göra en bricka.

Hemma har jag det bra. Jag har 
många stora modellflygplan. Läs
ning är också roligt. Jag har över 60 
böcker. Hur jag ser ut, kanske de 
flesta vet, men jag ska i alla fall 
tala om det. Jag är 140 cm lång, har 
mörkt hår, blå ögon, rak näsa och 
är mycket smal. Jag väger 36 kg. 
Höjdhopp är den bästa idrott jag- 
vet. Mitt personliga rekord är 110 
cm. Jag tycker också om fotboll och 
ishockey. Jag har en cykel av mär
ket Fram. Den går mycket lätt.

Men vad nu då, det ringer ut för 
rast, så jag hinner inte skriva något 
mer.

Bertil Tysk, 
klass 5

TECKNING: Vid kraftstationen i Hansjö, 
Leif Humla, klass 5

Prova
den djupfrysta

Orsakakan
Härligt god — 
som hembakad.

Fråga efter den 
i ortens affärer.

T e l e f o n  4 0 1 9 8
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Mina undula+er
Till julklapp fick jag undulater. 

Jag kallar dem Snoddas och Sickan. 
Snoddas är blå och vit, Sickan är gul 
och grön. Det är så roligt att se på 
när de slåss. Då flaxar de, så det ry
ker dun och skräp. Ibland kan det 
vara fullt med skräp på golvet runt 
omkring dem. Jag har inte hunnit 
tämja dem än, så de är så rädda. 
Ibland brukar vi släppa ut dem. Då 
sätter de sig på gardinkappan. Bus- 
ter, min hund, brukar sitta där och 
titta på dem. Han skulle nog så gär
na vilja ha en fågelstek.

Sickan har två små ungar. Så fort 
man kommer i närheten av buren, 
dyker hon in i holken. Om Snoddas 
råkar komma in i holken kommer 
han ut fortare än kvickt, för Sickan 
vill inte ha något besök. Ibland bru
kar fåglarna sitta och skrika. Då 
lägger vi över dem en filt. Då tvär- 
tystnar de. Om jag lyfter på locket 
till holken är hon kvickt ut ur den.

Berit Hedlund, 
klass 5

TECKNING: Trollungar av 
Carina Granath, klass 3

Orsabor och

marknadsbesökare!

Fördelaktiga marknadsinköp

Bl. a. Damhandskar, 
fodrade, god kvalité 
13: -  pr par.

Gosstrikå till halva 
priserna!

Centralboden
Orsa. tel. 402 98

Skolans ämnen
Det är väldigt mycket att lära i 

skolan, och ändå kan man så litet, 
av allt som finns.

I småskolan tyckte jag om teck
ning och läsning. I klass tre var det 
bara några ändringar. Vi fick då 
börja med naturlära och läsa i en 
bok, som hette Dalarna. Det var en 
hemskt dum bok, för det var så 
mycket att lära sig utantill.

I fjärde klass, blev det två nya 
ämnen, geografi och historia. Jag 
tycker, att geografi är roligt, för 
där får man läsa om Sverige.

Jag gillar inte historia, för det är 
så många årtal att komma ihåg. 
Räkning är roligt, när man får räk
na i häftena, men att räkna "i hu
vudet" är litet krångligt.

I klasserna 5—7 får man en del 
nya ämnen, t. ex. engelska, som 
kanske blir litet svårt.

Allt detta måste man lära sig för 
att kunna en del saker, när man blir 
stor. Allt kan man väl aldrig lära 
sig.

Sigbritt Lindblom, 
Klass 4

TECKNING: När vi lekte turister av 
Monica Bogg. klass 5

\ älkommon 
till

V IH IC S

DAMFRISERING
V ä s t e r å k e r n  

Tel. 410 80

Allt för hårets vård!

E L E K T R O L U X
dammsugare — golvbonare 

Repr. för Norra Dalania:

B. N O R D V A L L
Box 568, Orsa Tel. 410 18

Se höstens Nyheter
hos

K. J. Dahls Eftr.
Tel. 401 91

3 * $ *  r

Abergs
Charkuteri varor

En vacker
Permanent
för hösten.

Beställ tid hos

Liljas Damfrisering
Tel. 403 06

”R O N D O  
K n u 11 e m o p e d

Vi har nu endast 3 stycken RON- 
DO Knuttemopeder kvar. Priset är 
fortfarande 700:— kr.

I vår kostar cykeln vid nybeställ
ning 955: — kr.

Konsum 
Ovan Siljan
Varuhuset, Orsa
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Är del någon mening . . . Forts. fr. sid. 6.

världen alltid vara sådan den i dag 
är, förlorade vi snart lusten att leva.

Vi får genom skolan insikt om 
mångt och mycket. När vi pratar 
med varandra, behöver vi inte nöd
vändigtvis språka om vädret, utan 
vi kan i någon mån sakkunnigt dis
kutera t. ex. presidentvalen i U. S. 
A. eller Mau Mau i Afrika.

En studerad man eller kvinna kan 
vara sina medmänniskor till stor 
hjälp i fråga om det mesta.

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 0Ö

Glasmästeri
Persienne-f/ä/7.s£

Försäljer och monterar persienner.

Spiskupor i div. modeller av glas 
och glasfiberplast.

Allt till lägsta dagspriser. 

Glasmästare

H. Horvath, Or sa
Tel. 405 48

Den som är upplyst, kan lättare 
än andra^fatta ståndpunkt i viktiga
frågor.

Det bästa man får lära sig i sko
lan är att läsa. Man utvecklar i sko
lan sin förmåga att förstå böcker. 
Ju mer man läser, dess mer växer 
man inåt. Böckerna är själens mat. 
Läser man inte, så svälter själen och 
krymper ihop till ett litet ingenting. 
Jag tycker, att utvecklingen av 
själsförmögenheterna är skolans vik
tigaste uppgift, eftersom det bästa 
hos människan sitter inne i henne.

Skolans sämre sidor är inte färre 
än dess bättre.

Betänkligt är, att många som stu
derar, tar sina examina och försöker 
"bräcka av" sina mindre studerade 
kamrater med dem. När skolgången 
får sådana följder, är den naturligt
vis alls inte av godo.

Många som bara lever i böckernas 
värld, blir fysiska vrak. Man tänker 
sig en människa, som studerat i

Fina sorteringar i

handskar, pälsar 
och skinnjackor

finner Ni i vårt salu
stånd på Orsa Marknad.

Filip
Orsa. tel. 403 88

Se sa fräsch ut
Köpsom DERMETICS gör Er.

Det  e n d a  skönhetsmedlet i världen med 
liydroniserade oljor. Demonstreras och säl- 
j e s  hos U K  W

^ 4/1 för säkerhetens skull.

Begär demonstration!

Ry borgs Motor AB
Tel. Orsa 402 08 Orsa, tel. 402 03

Hästen Hans
På lördagskvällen skulle jag ul 

och ge hästarna havre. Jag hade gett 
alla dom andra utom Hans. Han såg 
så konstig ut, tyckte jag, så jag gick 
lite försiktigt in till honom. Då 
märkte jag, att han hade fått en 
sticka ovanför ögat. Den var unge
fär 1,5 cm bred och 10 cm lång. Stic
kan satt 2—3 cm långt in. Jag- 
sprang in efter pappa. Han tog i stic
kan försiktigt och drog ut den. På 
söndagsmorgonen, då pappa kom ut, 
hade det svällt över ögat, så hästen 
såg ingenting.

Vid middagstiden ringde pappa till 
veterinären, som kom vid femtiden. 
Jag var inte med och såg, hur det 
gick till.

Sture Björk, 
Klass 7

många år, som en kutryggig, smal
axlad person med blickar, som fladd
rar likt klumpiga fjärilar i de in
sjunkna ögonen.

Skolan är som en maskin, i vilken 
en brokig skara går in, och ur vil
ken en grå, trist hop kommer ut, en 
hop i vilken alla har samma inställ
ning och mening om allt och alla. 
Skolan har berövat dem deras per
sonlighet. Bohemerna, som är en vik
tig färgklick i vårt bleka samhälle, 
håller på att dö ut. Om några år 
finns det inga kvar, för då har alla 
blivit ingenjörer.

Jag tycker, att skolan är på gott 
och ont, men eftersom jag näppeli
gen kan hejda den, försöker jag ac
ceptera. den.

BO FRODELL, 
Klass 4A, O. S. R.

En god nyhet från

Jubileumskakan
med mejerismör

C. G. N YSTR Ö M
Konditori & Bageri 

Orsa. tel. 400 38
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F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

II

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Q Värme-, Vetten-,
#  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 400 94

T A P E T S E R I N G
Rums- och Bysgnadsmålning
Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Tel. 400 67

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

utföres av

GULLY BOHMAN
Holen, tel. 440 49

C. F. Carlsson AB 
Å K D O N S F A B R I K
Orsa, tel. 40188, bost. Holen 44058 

ARBETSVAGNAR - KÄBKAR 
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

G U M M I -  
verksta d
B ilr in g a r , Batte
r ie r , Bensin , O ljo r

Orsa
R ingcentral

A lf  Andersson 
Te l. 403 55

Eli ävenlyr . . . Forts från s-d 5.

Tältslagning invid Oreälven.

det sedan goda kamrater som sam
lades. Vi talade om vad vi hade gjort 
under veckan och berättade historier 
och sjöng. Vi hade fått lära oss 
många sånger och sittlekar. Vi sjöDg 
en 4-H-visa på snoddasmelodin "Flot
tarkärlek" och en rolig sång som 
Weitze lärde oss och många andra.

Då vi skulle sluta den dagen, 
hade Helgesson gjort en fackla nere 
vid stranden, och vi fick gå tysta i 
en lång rad dit. Vid facklan talade 
Helgesson till oss om kamratskap 
och arbetsflit och att när vi kom 
hem skulle vi fortsätta vårt arbete 
och låta det lysa som facklan men 
inte låta den slockna. Sedan delade 
han ut märken till minne från skogs- 
veckan.

Lördagen var avslutningsdagen. 
Då blev det examen i skogsveckan, 
och det gick till så, att vi fick 
springa efter en skogsstig med 10 
kontroller. Vid varje kontroll fick vi 
skriva svaret på tre frågor. Frågor
na löd t. ex. så här: Vad menas med 
röjning ? gallring ? hyggesrensning ? 
Vad är bonitet ? Vad är ett träd upp
byggt av? Vilka växter ingår i en 
frisk ristyp? Varför gallrar man? 
När tillkom Besparingsskogen ? Vad 
betyder J. U. P. ? Hur kokas havre
grynsgröt? För varje fråga kunde vi 
få högst 5 poäng. De bästa blev: 1) 
Karin Lif, Torrvål, 126 poäng; 2) 
Lars-Erik Klockar, Orsa, 125; 3) 
Karin Sigra, Hansjö, 111; 4) Rune 
Norberg, Hansjö, 108 poäng. Ledar
na var väldigt nöjda med resultatet, 
och det var vi också, då vi vid mid
dagstiden fick fara hem.

Som en avslutning gjorde vi, sön
dagen den 12 augusti, en flotte vid 
badstranden i Orsa och seglade över 
till Ångbåtsudden på Barnens Dag.

Skogsveckan kommer att bli ett 
minne för livet och jag hoppas att 
få komma med nästa år igen.

RUNE NORBERG, 
Klass 6

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

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

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad 

Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser och markiser på 

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

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl 8.oo — 17.oo

BRANDTS PENSIONAT
Orsa, tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, Trappor, Listverk 

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood

BEGRAVNIN GSBYKÄ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Orsa, tel. 400 78

Firma B ER T IL  JONSSON
Oljonsbyn, tel. 403 4(1 

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

Glas, Porslin, Specerier och 
Manufaktur

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

Reel behandling! Billigaste priser! 
Tel. 401 19
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ORSA SKOLTIDNING

Skolnytt
Det nya läsåret

har ej medfört några större om
välvningar i våra skolor. Det kan 
dock konstateras, att omsättningen 
på lärare både inom Orsa och inom 
andra skoldistrikt tycks bli allt stör
re. Vi har också detta läsår många 
nya lärarkrafter i Orsa. Vi hälsar 
dem alla välkomna till vår bygd och 
till arbetet med våra skolbarn.

Följande nya lärare har vid höst
terminens början tillträtt tjänster i 
vårt skoldistrikt: folkskollär. Lena 
Nilsson och Rolf Liljeberg i Kyrk
byn, folkskollär. Hans Ivars i Diger
berget, småskollär. Karin Hessel i 
Trunna, Marianne Ehrlin i Torrvål, 
Karin Olsson i Slättberg och Ruth 
Ullström i Skattungbyn. Vidare hai 
nya timlärare i slöjd och hemkun
skap anställts.

Beträffande organisationen
är allt lika som förra läsåret med 

ett enda undantag: Det har blivit
tyst i salarna i Åberga skolhus. 
Barnantalet i denna del av socknen 
har gått ned så katastrofalt, att 
skolstyrelsen varit tvingad att inrät
ta B2-form i Kallmora och skjutsa 
barnen från Åberga och Mickelvål 
dit. Det är sorgligt, när barnens an
tal i en by går ned på detta vis. Vid 
läsårets början är det bara 10 barn 
i kl. 3—6 från de båda byarna, men 
ett av dessa kommer att flytta om 
någon vecka. Och om ett par år har 
antalet sjunkit till 7, event. 5.

Annars har barnen ökat
ytterligare i distriktet. Det var vid 

läsårets början 886 i folkskolan och 
75 i fortsättningsskolan, samman
lagt alltså 961. Barnantalet har ökat 
i Kyrkbyns, Digerbergets, Skattung- 
byns och Nederberga skolområden 
och minskat i Hansjö och Kallmora- 
Åberga skolområden. Stackmora om
råde har nästan exakt samma barn
antal som i fjol.

Mellersta småskolhuset i Hansjö
har försålts till Hansjö samfällig-
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Lillan plockar blommor.

hetsförvaltning, som var enda spe
kulanten.
Uppmstningen

av skolfastigheterna fortsätter så 
hastigt, som anslagen medger. I år 
har toaletter och pannrum ordnats i 
Nederberga och Trunna, oljeeldning 
har Installerats i Digerberget, två 
bostadslägenheter har reparerats och 
skolhusen i Kallmora och Nederber
ga har fått den färg på ytterväg
garna, som de väntat länge på.
Cykelställ

under tak borde finnas vid alla 
skolor. Skolstyrelsen håller nu på 
att undersöka möjligheterna att kö
pa standardgarage för cyklarna.

T  H O R B Y ; Orsa

Karin Hedman, klass 6. 

Musikkommittén
under läsåret 1956—57 består av 

fruarna Anna Kvarnström och Gul
lan Sundberg samt hrr Gösta Ström- 
qvist och Arvid Uleander. Skolsty
relsen har beslutat att i statförslaget 
för nästa år ta upp 2.000: — kronor 
för inköp av instrument. Det är i 
första hand fråga om ett piano. Det 
som nu står i matsalen i Kyrkbyns 
skola tillhör nämligen församlingen, 
och nu är ju församlingshemmet 
snart färdigt.

Skolstyr.-ledamoten Bengt Sundell
har förordnats att vara tillsyns

man för skolfastigheterna i Hansjö 
fr. o. m. 1 juli 1956.

Skolbarnsundersökningarna
pågår för fullt även i år, trots att 

det inte finns någon distriktssköter
ska i hela socknen. Sköterskan vid 
barnavårdscentralen i Orsa, fru 
Ruth Carlsson, har varit vänlig att 
åtaga sig uppdraget som skolsköter
ska, denna höst. Och hon gör detta 
utan ersättning. Vi tacka henne upp
riktigt för denna goda hjälp.

Lovdagarna under hösten
blir den 1 okt., 2 och 26 nov. Vi

dare får barnen i de flesta lärarav- 
delningarna lov den 28—29 sept, då 
lärarna kallats till fortbildningskurs 
i Rättvik.

H. H.

U pp laga  1.850 ex. beckmans T ryckeri A B , O rsa Pris 7 5  öre.

TECKNING: Lillan plockar blommor a v  Karin Hedman, klass 6


