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ORSA SKOLTIDNING

Nya vägar på Orsa Besparingsskog - 
För Orsa Skoltidning av jägmästare Sven Thurberg

Den som nuförtiden söker sig upp 
till besparingsskogen för att pröva på 
skogsarbetet, fiska, jaga eller plocka 
hjortron, upptäcker ganska snart, att 
kartan inte på långt när redovisar alla 
nya vägar, som kommit till. Detta be
ror inte bara på att Generalstabsbladet 
108 Storejen är daterat år 1917, var
igenom endast de äldsta vägarna Orsa 
—Noppikoski—Sandsjö samt vägarna 
till Tackåsen, Älvho, Knoppen och det 
numera öde Finnberget markerats. 
Den minskade tillgången på arbets
kraft samt det ökade priset på skogs
produkter har fört med sig en rationa
lisering framförallt av virkestranspor- 
terna. Flottlederna, som tidigare ut
gjorde de enda ekonomiska transport
vägarna till sågverk och massafabriker, 
har fått allvarlig konkurrens av skogs- 
bilvägarna. Virket kommer per last
bil snabbare fram till fabrikerna, och 
mer oskadat än efter vilda forsfärder. 
Vid flottning sjunker dessutom en del 
av klamparna till botten, något som 
man ej behöver befara vid biltransport. 
Med bilvägar blir tidigare orörda 
skogsområden åtkomliga och skogs
vården underlättas. För besparings
skogen, där virket huvudsakligen för- 
säljes på rot, d. v. s. oavverkat, be
tyder ett utvidgat vägnät ökad kon
kurrens om de olika försäljningspos- 
terna genom att icke blott flottande 
köpare kan deltaga i skogsauktioner- 
na. Priserna blir även högre genom 
förbilligande framkörningskostnader, 
varigenom köparna kan betala mer för 
posterna.

Den snabba utvecklingen av vägnä
tet har möjliggjorts genom maskinell 
vägbrytning, främst då av bandtrak
torer med schaktblad. Vägbanan blir 
starkare än på de för hand brutna vä
garna, prestationen blir avsevärt stör
re, och förarbetena i form av finstak- 
ning och avvägning kunna inskränkas 
till ett minimum, särskilt om man har 
tillgång till flygbilder över området. 
På besparingsskogen förekom hand
brytning sista gången, när Långsjö
vägen byggdes år 1946. Sedan detta år 
ha alla nytillkomna vägsträckor bru
tits med traktor. Fr. o. m. år 1949 dis
ponerar förvaltningen en egen traktor, 
en 15 tons Caterpillar D 7, som fort
farande gör god tjänst, f. n. i ett myc
ket svårframkomligt blockrikt område

öster om sjön Tallasjärvi. Traktorn har 
till dagsdato brutit cirka 10 mil nya 
vägar, och besparingsskogens vägnät 
omfattar nu omkring 25 mil, av vilken 
endast en mindre del är intagna till 
allmänt underhåll.

Låt oss nu ta en titt på vägarna lite 
mer ur turistsynpunkt! De flesta Orsa- 
bor känner nog till namnet Pilkalam- 
pinoppi, och utsocknes brukar använ
da det som tungvrickningsövning. Den, 
som vill göra sig besväret att klättra 
upp till det bekanta brandtornet på 
toppen av det 644 meter höga berget, 
behöver emellertid knappast riskera 
någon form av vrickning. En god kärr- 
väg leder de sista 500 meterna upp till 
toppen. Väl uppe kan man släcka tör
sten i den förmodligen högst belägna 
källan i Orsa socken och njuta av den 
storartade utsikten över mörkgröna 
skogsvidder och blånande sjöar. Tidi
gare kom man lättast dit från Knop
pen. Sedan några år tillbaka kan man 
ta den s. k. Tallsjövägen. Den går från 
Knoppvägen mitt emellan Noppikoski 
och Älvho genom tämligen orörda 
skogsområden fram till Tallsjön, där 
det påstås att den beryktade finnätt- 
lingen Köl-Johan slog ihjäl och sänkte 
sin dräng, när denne kom och bad om 
sin lön. Från Tallsjön fortsätter vägen 
öster om ett stort hygge, genom vackra 
ungskogar längs Vassjön över järn
vägen och slingrar sig sedan i smala 
vindlingar från Korsilampsbäcken för
bi Pilkalampi, Blektjäm, upp till ber
gets fot.

GÖR ett BESÖK
i vår moderna 
livsmedelsbutik

Självbetjäning 
Mjölk, grädde

Broberg Orsa AB
Tel. 405 45, 400 48

Vill man kosta på sig en mera an
strängande tur, bör man välja en be- 
stigning av Paljakkaberget. En avtags
väg från Myggsjövägen leder över Ba- 
verån förbi Harabacken öster om Raa- 
senmäki till Gäddtjärn. Från vägens 
ändpunkt norr om sjön följer man se
dan ett myrdrag rakt västerut och 
kommer då till en av besparingssko
gens vackraste sjöar, Paljakkasjön, 
med svårfångad laxöring och röding. 
Norr om sjön ligger det 697 meter höga 
Storpaljakka. Den bästa utsikten har 
man emellertid från någon av de lägre 
topparna mot de stora hyggena när
mare Hundströmmen. Från dessa kan 
man i klart väder skymta Sånfjället i 
Härjedalen. Vintertid har man i Pal- 
jakka en ypperlig skidterräng för ut
försåkning.

Besparingsskogens högsta berg, Lax
sjöknoppen, bildar gräns mellan Orsa, 
Lillhärdals och Mora socknar. Till 
Laxsjön kommer man på en nio kilo
meter lång väg, som utgår från Lång
sjövägen just där den under arbete 
varande 380 kW-ledningen Storfinn- 
forsen—Stenkullen passerar Långsjö- 
bäcken. Från Laxsjön följer man en 
gångstig upp till det gamla gråa finn- 
stället, som fortfarande är bebott. Här
ifrån går en annan stig nästan ända 
fram till berget. Utsikten avnjuter man 
bäst från en omkring tio meter hög 
träställning, som tyvärr fordrar ett 
visst mått av klätterförmåga att ta sig 
upp i. Har man lyckats kravla sig upp 
får man emellertid riklig lön för mö
dan. Förutom Sånfjället ser man tyd
ligt Städjan och Nipfjället, i söder 
blänker Ämåsjön och österut kan man 
identifiera de flesta bergen på bespa
ringsskogen.

Vid Larsberget strax öster om Lax
sjön ligger stora granbestånd, som icke 
rörts sedan den stora dimensionsav- 
verkningen omkring 1890. Sådana orör
da skogsområden träffar man självfal
let ofta på efter de nybyggda vägarna. 
Det kanske största ligger mellan Ore- 
älven och Hornsjön och dess avlopp. 
Här härjade år 1888 en svår skogs
brand, som förstörde nära 3000 ha vär
defull skog. Trots omfattande sådder 
av tall och gran omkring sekelskiftet 
ligger brandfältet till stor del kalt eller 
beväxt med värdelös björk. En och 

Forts, å sid. 5.
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Nytt i 
Kyrkbyn

I år har vi börjat det nya läsåret 
med friska krafter och ny skola i 
Kyrkbyn. Det är en fin skola, som 
byggnadsfirman Anders Diös givit oss 
i Orsa. Ja, d. v. s. givit är nog inte 
rätta ordet, om man betänker, att varje 
kubikmeter har kostat cirka 125 kr att 
uppföra. Varje klassrum rymmer un
gefär 250 ms, och i huvudbyggnaden 
finns sju sådana klassrum. Därtill 
kommer bibliotek, naturkunnighets- 
rum, lärarrum, läkarmottagning, ma
terialrum, korridorer och en rejält 
tilltagen källarvåning inrymmande 
skyddsrum, maskinrum och diverse 
andra utrymmen.

Bara huvudbyggnaden representerar 
alltså en försvarlig summa pengar. Se
dan tillkommer specialsalarna för

O rsa M arknad 
1955

Kappor, Handskar, 
Handväskor, Scarves, 
Kl änni ngs t yge r ,  

G a r n e r
Låga

marknadspriser!

Em m a O lssons
E ftr .

Orsa, tel. 401 25

Nya folkskolan i Kyrkbyn

slöjd och skolkök. Skolkökslärarinna 
och slöjdlärare kan nu glädja sig åt 
att ha fått flytta upp ur ”underjorden” 
till de ljusa, trevliga lokalerna i västra 
flygelbyggnaden. Ett särskilt hus har 
också vaktmästaren fått och i en an
nan av de nybyggda längorna kommer 
barnbespisningen att äga rum.

Ja, nog har den kostat pengar, vår 
nya skola. Men fin är den. Det är 
verkligen inspirerande att gå omkring 
i de ljusa, luftiga lokalerna. Klass
rummen är ganska traditionellt inred
da. Men en del nya, praktiska detaljer 
gläder såväl barn som lärare. Vi har 
t. ex. den centraldirigerade radioan
läggning, som också kan kopplas till 
en mikrofon, så att ett meddelande 
kan gå ut till alla klassrum samtidigt.

Ahlénius & Håll
H AN  SJÖ

Telefon 400 41

Välsorterad
Speceri- & Diversehandel

Förmånliga leveranser till 
matlag o. skogsdrivningar

En annan glädjande inredningsnyhet 
är den långa raden av skåp, försedda 
med skjutdörrar och utdragbara hyl
lor för förvaring av teckningar, skriv- 
böcker och annat ”löst” arbetsmaterial.

Det bästa av allt är nog den rostfria 
diskbänken med diskho och varmt och 
kallt vatten. Över bänken sitter en 
träslå med pinnar för upphängning av 
vattenmuggar. Teckningstimmarna, som 
förr varit ganska så oroliga på många 
håll, har nu blivit till roliga timmar 
för b å d e  barn och lärare. Inga ut
spillda vattenmuggar och inget slas
kande på golvet behöver störa längre. 
Och skulle det någon gång hända att 
ett vattenglas eller ett bläckhorn ham
nar på golvet, så finns skurtrasan och 

Forts, å nästa sida.

V älkommen 

till

v» Vi ICS

DAMFRISERING
V ä s t e r å k e r n  

Tel. 410 80

ALLT FÖR HÅRETS VÅRD
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Längan med specialsalar för slöjd och 
skolkök.

Fenomburken inom räckhåll i skåpet 
under diskbänken.

De nya bänkarna, som kommer från 
Bröderna Englunds snickerifabrik i 
Horndal, verkar välplanerade. De be
står av bänk och stol. Bänklocket är 
försett med linoleumskiva, och på in
sidan finns ett förvaringsfack. Pen-

Från skolköket.

Strands Pensionat
Skattungbyn

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

Inneh . M aria Strand  
Tel. 510 51

3 C5 Å  r
O
Abergs
Charkuterivaror

Bespisningen.

norna förvaras i en särskild ränna i 
bänken och portfölj eller bag hänges 
på en krok på sidan av bänken.

Sist, men inte minst, några ord om 
färgerna i den nya skolan. Klassrum
men är alla försedda med tre vita väg
gar och en varmt färgad fondvägg av 
rött tegel. I korridorer och trappor 
framträder också den röda tegelväg
gen. Utvändigt däremot har tegelväg
garna ytbehandlats med vit färg. Över
huvudtaget är färgskalan i hela skolan 
mycket dämpad och inredningsarki
tekterna Ingrid och Hans Kempe tycks 
ha överlämnat åt skolans invånare att 
— både bokstavligt och bildlikt •— sätta 
färg på tillvaron i den nya skolan. Och 
man hade önskat, att arkitekterna Dag 
Evergren och Ingrid och Hans Kempe 
och alla de övriga som arbetat med 
den nya skolan, fått stå i lärarrummets 
fönster och se de lekande barnen på 
skolgården. Flickornas röda jackor och 
pojkarnas rutiga skjortor gör verk
ligen rättvisa åt tavlan med den nya, 
ljusa skolan. Måtte den fortfara att 
vara den inspirerande omgivning, som 
den varit till vårt arbete hittills.

B. L.

Vägen till körkortet
bäs t  g e n o m

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

För erhållande av bästa betjäning:

B e s t ä l l  t i d  
hos

Nya Damfriseringen
Tel. 404 53

Musikdiplom III
Här presenteras de elever i musik

skolan, som med intresse och flit del
tagit i undervisningen i fem år efter 
tonettexamen och som därför fått di
plom III:

XVII Berit Olsson, Oljonsbyn
XVIII Eva Olsson, Kyrkbyn
XIX Monica Helgesson, Kyrkbyn
X X  Inger Helgeson, Orsa
XXI Laila Salander, Hansjö
XXII Inga Kosén, Hansjö
XXIII Laila Louthander, Skattungbyn
XXIV Inger Andersson, Forsmo
XXV Kerstin Bilar, Skattungbyn
XXVI Siv Gustavsson, Holen
XXVII Mona Karlsson, Kallmora
XXVIII Lillemor Andersson, Kallmora

Vid vårterminens musikuppvisning 
utdelades premier till några avgående 
elever, som med särskilt stor flit och 
ett brinnande intresse för musiken 
gjort sig förtjänta därav. Det var Sven 
Berger, Rigmor Blixt, Lars Munters 
och Berit Olsson. Vi hoppas de får 
efterföljare!

Stipendiefonden
Hösten är kommen och därmed de 

långa, mörka kvällarna. För någon 
som slutat skolan kan då problemet 
uppkomma, hur fritiden bäst skall ut
nyttjas. Låt oss här komma med ett 
gott råd: Läs! Studera!

Nu vet alla att vår tid nästan över
svämmas av trycksaker. Därför måste 
man välja bland det myckna och välja 
det bästa. Biblioteken, som finns på 
flera ställen i vår socken, vill här vara 
till hjälp för varje läshungrig.

För den som ännu inte blivit färdig 
med sin utbildning, är nu också tiden 
inne att ta itu med planlagd läsning, 
studier. Men mången varken kan eller 
vill sätta sig på skolbänken igen. Även 
för en sådan finns nu möjligheter till 
fortbildning, bl. a. genom korrespon
densundervisning .

Orsa Skoltidnings Stipendiefond, som 
under de gångna åren givit studiehjälp 
till bortåt etthundra Orsa-ungdomar, 
kommer nu med en ny påminnelse om 
att den fortfarande kan och bör an
vändas. I de flesta fall ges stipendier i 
form av Hermods-kurser. Den intres
serade pojke eller flicka, som slutat 
folkskolan och ännu inte fyllt 20 år, 
kan söka kontakt med någon lärare 
vid Orsa folkskolor eller också vända 
sig direkt till S. Lilja, Holen, Orsa, tel. 
440 64.
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Nya vägar . . . Forts, från sid. 2.

annan gammalfura, som överlevt bran
den, bryter av enformigheten. Endast 
på de högsta topparna, där man sått 
bergtall, har sådderna givit resultat. 
Bergtallens virke är emellertid alltför 
krokigt och vridet för att kunna an
vändas, och de blågröna dungarna får 
för framtiden tjänstgöra som skydd för 
viltet. Brandfältet eller Nordkapsbrän- 
nan, som det vanligen kallas, når man 
lättast från den vilda Hornsjön, dit väg 
leder från Knoppen förbi Yläjärvi. En 
annan utgångspunkt är Kangas, som 
har vägförbindelse med Tjäderåsvägen. 
Vintertid finns det utomordentliga 
möjligheter till skidåkning i det täm
ligen skoglösa området.

Skidfrämjandet har sedan några år 
tillbaka en stuga i Gråtbäck, dit man 
tidigare endast kunnat komma med 
tåg. Nu finns även bilväg fram till an- 
halten. Från väg nr 300 tager man av 
västerut strax innan den stora utförs- 
backen börjar mot Kvarnbergs by. I 
bäckravinerna upp mot Österåberget 
kan man efter snösmältningen påträffa 
den i dessa trakter sällsynta kabbe- 
leken. Med tur eller otur har man ock
så en liten chans att få se spår efter 
björnen.

De, som vill göra en tur till de öst
liga delarna av besparingsskogen, har 
tre nya vägar att välja på. Man kan 
fara över Skattungbyn och då anting
en förbi Kväcksels fäbodar till Rosen
torp eller också längs Skattungsjön 
över Torsmo förbi Nyckelsjön, Träl- 
sjön och Värmderåstjärn till Skålbyg
get, numera endast fäbodställe för Nä
sets by. Man kan också välja vägen 
över Furudal, som följer Oreälven 
förbi Hermansborgs flottningsstation, 
Skålbygget och längs tallhedarna vid 
Tylda. Här har älven skurit ned sig

djupt i isälvsavlagringarna. Sedan man 
passerat Oreälven vid Hälsingborgs- 
bron kan man fortsätta vidare norrut 
efter Sandsjöån genom de älgrika ung
skogarna kring Pispanbäcken fram till

Fr an Tallsjövågen väster om Tallsjön.

kojorna vid Råbergskvarn. Här låg vid 
tiden för dimensionsavverkningen en 
stor skogsstation med kojor, stallar och 
handelsbod. Av den gamla bebyggel
sen återstår endast ett stall i använd
bart skick. På en ö strax intill, dit man 
kommer på en spång över Sandsjöån 
ligger Råbergsbornas gamla vadmals- 
stamp, som förra sommaren restaure
rades. Den gamla kvarnen, som givit 
namn åt platsen, kommer också att 
återställas i sitt ursprungliga skick.

Ovanstående utgör endast ett litet 
axplock av vad man kan se med ut
gångspunkt från de nya vägarna på 
besparingsskogen. Urvalet måste givet
vis bli mycket subjektivt. Kanske kan 
det väcka intresset för en eller annan 
söndagsutflykt till de områden, som 
bilda grundvalen för Orsa sockens väl
stånd och framtida utveckling. I så fall 
har den fyllt sin uppgift.

Orsabor och 
marknadsbesökare!

Fördelaktiga marknadsinköp!

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

Goss- och manstrikå till 
halva priserna!

Centralboden
Orsa, tel. 402 98

Levins gitarrer 
och mandoliner

Klarinetter
Tonetter
Stråkar
Strängar
Tillbehör av alla slag 

Största sortering i leksaker

Musik & Hemslöjd
G. Klo ekar Tel. 403 20

HÖST- n yhe te r  !
Nu är rätta tiden att 
förse Er med

belysnings
armatur
Finns för alla ändamål 
hos

M ORA-O RSA  
ELEKTRISKA AB
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Nya folkskolor i Finland
För den, som under en följd av år 

varit med om byggandet av nya skolor, 
har det hela denna tid varit av in
tresse att se, hur man löst byggnads- 
frågorna i andra distrikt. Byggnads
kommittéerna för de nya skolorna i 
Digerberget och Kyrkbyn har också 
gjort flera studieresor för att få upp
slag och inhämta lärdomar. Ibland har 
vi fått goda tips, hur vi skulle ha det 
i Orsa. Men lika ofta har vi fått lära 
oss, hur vi i n t e  skulle bygga. Och 
det har varit lika värdefullt.

Ganska ofta har jag också gjort mig 
den frågan: Kan inte detta göras billi
gare? Behövs verkligen allt detta? Är 
det inte för påkostat och lyxbetonat?

Nu är det så, att Kungl. Skolöver
styrelsen bestämmer, vilka lokaler och 
utrymmen, som ska finnas. Och när 
andra herrar i Stockholm sedan kom
mit med sina förslag, hur det hela 
skulle utformas i detalj, har inte bygg
nadskommittén haft så mycket att säga 
till om. Men det kan inte hjälpas; nog 
har jag inför vissa detaljer nästan känt 
något av dåligt samvete.

Därför var det också av enastående 
stort intresse för undertecknad att un
der en tvåveckorsresa i Finland i 
sommar se några nya skolbyggnader i 
detta land.

Vårt östra broderland har genom
lidit två krig de sista 15 åren. Det har 
förlorat mycket. På varje sockens 
kyrkogård vila hundratals ungdomar 
under hjältegravarnas långa x-ader av 
kors eller minnesstenar. Städer, byar 
och industrier har bombats, och det 
har gällt att bygga nytt. En stor del 
av landets bästa jord har måst avträ
das. De stora träindustrierna i sydost, 
som skulle skaffa landet utländsk va
luta, har kommit på andra sidan grän
sen. Ett enormt krigsskadestånd har 
landet tvingats att betala.

Att levnadsstandarden i ett sådant 
land är lägre än hos oss är inte att

Glas och porslin
Under marknadsdagarna 

10 % prisrabatt.

Valters Livsmedel
Tel. 401 06

Huvudingången.

Scenen i samlingssalen.

Den fina lilla skolan för e n 
läraravdelning.

undra på, inte heller att vi såg dåligt 
underhållna järnvägsstationer och an
dra byggnader. Tvärtom måste vi för
vånas över hur mycket man hunnit 
med. Byggnader har rest sig ur rui
nerna, massor av egna hem har byggts. 
Och hur mycket har man inte odlat! 
Vi såg väldiga myrar, där endast hu
vudena på unga pojkar syntes ovan 
kanten på de djupa dikena. Vi såg 
steniga backar med ganska oländig 
mark, där spett och hackor var i verk
samhet. Vi såg svedjeeldar brinna, fast 
man naturligtvis först tagit vara på de 
värdefulla stammarna. Och jag skäm
des faktiskt, då jag tänkte på min 
egen fädernegård och på alla andra 
gårdar hemma i Dalarna, där det bör
jar växa skog på förstklassig åkerjord.

Hur bygger man skolor i detta krigs
härjade land? Här har man inte råd 
med mera än det allra nödvändigaste 
i fråga om lokaler och materiel, tänkte
jag-

I Pieksämäki, ett livaktigt stations
samhälle mellan Kuopio och S:t Mic
kel, hade vi vårt högkvarter som gäs
ter hos en f. d. karelsk familj, vars ena 
dotter är vårt krigsfadderbarn. Då jag 
här frågade om skolförhållanden, fick 
jag veta, att man hade en nybyggd 
skola, som endast använts ett läsår. Vi 
ringde överläraren, och han lovade att 
visa skolan. Det var riktigt spännande, 
innan vi fick se, hur det såg ut.

Och jag vill lova, att vi blev över
raskade. En så pampig skolexteriör 
har jag sällan sett. I jämförelse med 
den verkar Kyrkbyns nya skola ganska 
enkel och slätstruken. — Se bara på 
bilden av huvudingången! Pelare och 
trappor är av svart skiffer med vita 
fogar. Alla socklar är klädda på samma 
sätt. — Se på det vackra och stort till
tagna regnskyddet, som gick runt sko
lans södra gavel! Det var vackert, och 
det var ändamålsenligt. Men varken i

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

Tel. Orsa, 410 00Den stora väggmålningen i den 
lilla skolan.

Tel. Orsa, 410 00

6



Digerberget eller Kyrkbyn har vi fått 
regnskydd till de nya skolorna.

Utrymmet tillåter ej en fullständig 
beskrivning av anläggningen. Beträf
fande klassrum, bibliotek och de flesta 
andra utrymmen var standarden unge
fär som i våra nya skolor. I materiel- 
rummet tade jag märke till en ganska 
fullständig samling av uppstoppade 
djur, vilket vi hittills inte haft råd 
med i Orsa.

En sal, som imponerade, var den 
kombinerade gymnastik- och samlings
salen. Här fanns stor rymlig scen med 
kulisser, här fanns en förstklassig fly
gel och en stor orgel. Och detta i en 
skola mycket mindre än Kyrkbyns. 
Från denna sal sändes också skolans 
morgonbön genom radion till alla 
klassrum. — En gammal önskedröm 
hos mig och många andra lärare fick 
jag också se förverkligad här; varje 
barn i träslöjdgruppen hade sitt eget 
verktygsskåp och sin egen verktygs- 
uppsättning. Det fanns inte mindre än 
18 verktygsuppsättningar.

Intill skolan höll man just på att 
anlägga en storslagen idrottsplats med 
löparbanor, hoppgropar m. m. Jag tror 
den var lika stor som idrottsplatsen i 
Orsa, i varje fall bra nära.

När jag sett denna skola, var mitt 
dåliga samvete över lyxen i våra ny
byggda skolor alldeles borta. Och jag 
sa till mig själv: Har man råd till detta 
i det fattiga krigshärjade Finland, då 
har vi sannerligen också råd i Sverige 
och i Orsa.

Men — var det här bara ett lysande 
undantag? Hur såg andra skolor ut? 
Hur såg nybyggda skolor ut i små
byarna? Kanske man inte ens byggde 
skolor där? Det är självklart, att man 
hsr gamla skolhus och trånga skolhus 
på många ställen både i städer och på 
landet.

Men man bygger också nytt på rena 
landsbygden. Och något senare fick jag 
se en ganska ny skola, byggd för en 
enda läraravdelning, alltså vad vi kalla 
en B-3-skola. Det var ett stort och 
rymligt klassrum med tambur, det var 
barnbespisningsrum och skolkök. Och 
hör och häpna: det var gymnastiksal. 
Vid ena kortväggen fanns hyvelbän- 
kar, fastsatta med gångjärn och hiss
bara upp med väggen. Tänk om vi här 
skulle börja bygga gymnastiksalar för 
18 barn! Här är vi utan i nästan alla 
skolor, både gamla och nya.

Då jag en lång stund beundrat den
na kombinerade gymnastik- och slöjd
sal, trodde jag hela skolan var visad.

Men då öppnades dörren till ännu ett 
rum, ett ”alla tiders” rum. Ena kort
väggen var dekorerad med en jättestor 
målning över hela väggen. På ena 
långväggen fanns en stor öppen spis, 
kring vilken hela skolan kunde samlas 
till brasstunder och sagoaftnar. I ett 
hörn fanns skolans bibliotek. Rummet 
användes även som handarbetssal.

Jag vet inte, om de nya skolbygg
nader jag fick se var representativa för 
alla nya skolor i Finland. Skulle så 
vara fallet, måste man beundra våra 
grannar i öster. De tycks offra mycket 
för sin ungdom. ”Ska ett litet land som 
vårt kunna hävda sig, måste vi tänka 
på att utbilda våra unga” , framhöll en

Ingen MARKNAD
utan ett. besök som vanligt i

Nya JärnhandelnJ
Tel. 402 52

ORSA SKOLTIDNING

person, som jag träffade. ”Och vår 
ungdom är värd detta” , tilläde han.

Efter hemkomsten har jag börjat 
fundera åtskilligt över våra förhållan
den. Ena stunden har jag frågat mig: 
Är vår s v e n s k a  ungdom värd allt vi 
kostar på den? — Och nästa stund har 
jag tänkt: Gör vi tillräckligt för våra 
unga? Det är väl inte så, att vi bygger 
fina skolhus och pluggar in mer eller 
mindre ytliga kunskaper men alldeles 
tappar bort fostran av karaktären och 
viljan. Fyller våra dyrbara skolor sin 
uppgift? Fyller hemmen sin uppgift, 
när det gäller barnens fostran?

Hj. Hedman

Säl lskapsresor
i nya moderna turistbussar

Strands Busstrafik
Skatlungbyn, tel. 510 51

Färgfotografera
höstens vackra motiv . . .

Stor sortering i såväl svart
vit som färgfilm.

Tegmans Foto
Orsa, tel. 400 93
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Ett gott nytt läsår
önskar red. alla skolbarn 
som läser eller som både lä
ser och skriver och tecknar 
i Orsa Skoltidning. Nästa 
gång tidningen kommer ut 
är det snart jul. Till dess 
får ni rita och skriva om, 
Lucia och tomtar och om allt 
annat underbart som hör 
julen till. Börja i god tid att 
tänka ut något riktigt trev
ligt. Och var välkomna med 
bidrag till julnumret.

TECKNING: Aporna i Furuvik av 
Inger Stigsdotter, klass 4

På grund av bristande utrymme 

u t f ö r s ä l j e s

Beg. motorcyklar
till oerhört billiga 

priser.

Biltjänst
— Uno Carlsson — 

Telefoner 401 56, 404 90

När vi sitta i vår bänk . . .
HOS MORMOR

I sommar har jag varit hos min mor
mor i Hälsingland. Stället heter Kår- 
böleskog, och där är bara sju gårdar.

En dag fick vi se Anne rida på Prins.

Agneta och jag gick då till Gunnar, 
min morbror och frågade, om vi fick 
rida på hans häst Palle. Han sa, att vi 
fick ta ut Palle och rida på honom, 
när vi ville. O, vad vi blev glada! Vi 
gick genast och tog ut Palle. Sedan 
betslade vi honom. Vi red ganska 
långt.

En flicka, som heter Gunnel, red på 
Prins. Anne höll i tyglarna. Rätt som 
det var, började Prins skena. Gunnel, 
som ingenting hade att hålla sig i, 
skrek då: ”Hjälp, jag faller av!” Så 
föll hon. Lyckligtvis bröt hon inte 
nacken. Hon fick inte några allvarliga 
skador.

En dag kom vi på idén att spela 
teater. Vi hjälptes åt att leta rätt på 
några roliga historier. Jag spelade 
dragspel. Vi spelade en pjäs som heter 
”Törnrosa” .

Teatern blev ganska populär, så vi 
fick spela om den flera gånger.

En dag blev vi bjudna till ”Barac
ken” . Jag tog dragspelet med mig. Där 
lekte vi allt möjligt. Dagen efter fick 
jag låna Sonjas moped.

Jag åkte till Smens. Där sprang flic
korna upp och ned i trapporna och 
påstod, att det spökade där. Jag gick 
upp. Bakom ett skynke stod Agneta 
utklädd till ”Svarta damen” .

Kickan Petersson, klass 6

affären
för

Glas och Porslin 
Keramik 
Hushållsredskap 
Presentartiklar

H E D S T R Ö M S
B O S Ä T T N I N G  EFTR.  

Orsa, tel. 407 61

VÄRT NYA KLASSRUM

På skolgården finns en vattenfontän, 
där man kan dricka vatten på ras
terna. När det ringer in, skall vår 
klass springa uppför tre trappor för 
att sedan komma in i en lång korridor. 
Den första dörren man går förbi leder 
in till biblioteket, och den andra dör
ren leder in till vårt klassrum. Klass
rummet är stort, men det är nätt och 
jämnt att vi får rum, för vi är så 
många i klassen. Vi har en stor skriv
tavla framme vid katedern, och ovan
för den sitter en radio. Längst bak i 
rummet sitter det ett långt, långt skåp, 
där vi får lägga in våra teckningar och 
gymnastikkläder. Bredvid skåpet är 
också en diskbänk, och ovanför disk
bänken är det hängare, där vi får 
hänga våra glas. I taket sitter sex lam
por, och längst fram vid skrivtavlan 
sitter ett långt lysrör. Bänkarna är 
mycket fina, och på golvet är det grön
grå korkmatta. Jag trivs mycket bra i 
vår nya skola.

Birgitta Bergholm, klass 5 a

Vi går mot

kyligare dagar
och

barnen behöver

varmare kläder!

Vi har en riklig sor
tering praktiska och 

varma plagg.

J ä t t e s o r t e r i n g  
i j a c k o r

För tonåringen ha vi 
stor sortering i kjolar 
o. blusar samt tVahls 

klänningar och 
vttertrikå.

BARNKLÄDER
-  Lennart Olsson —

Tel. 402 19
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EN DAG I ÄLVDALEN

Det var en strålande morgon den 
första, veckan i Våmhus, där jag skulle 
vara två veckor. När jag hade klätt 
mig, kom Ove in och frågade, om jag 
ville följa med till Älvdalen. Ove var 
en pojke, som bodde granne med mos
ter. Han var sju år. ”Ja tack”, sade jag. 
Då fick jag skynda mig att äta. Oves 
mamma trodde, att vi skulle bli borta 
till fyra. Då startade Oves pappa bilen, 
och så åkte vi. Vi åkte förbi Rots 
Skans i Älvdalen. Och sedan skulle 
vi åka till Klittens brandtom. När vi 
kom halvvägs, stannade vi vid en 
affär. Där köpte vi glass. Sedan tog 
vägen slut, och då fick vi börja klättra. 
Det var tre kilometer upp till toppen. 
Snart började toppen skymta. Och så 
var vi uppe. Det stod på ett plakat, 
att barn under tolv år inte fick gå 
upp. Jag frågade, om de andra ville 
gå upp. Men de vågade inte. Då gick 
jag upp ensam med tornväktaren. Det 
var så vackert. Man kunde se åt alla 
håll. Sedan såg tornväktaren en skogs
brand vid Orsa-skogen. Då måste han 
meddela branden för brandkåren. Det 
var en stor brand. När jag gick ner, 
tyckte jag det var kusligt.

Sedan åkte vi. När vi kom ner i 
Älvdalen, tittade vi på kyrkan. Där 
var det vackert. När vi kom ut, körde 
en polisbil förbi med sirenen på. Oves 
pappa trodde, att någon hade kört ”i 
krock” . Vi gick in på ett café, där vi 
fick saft. Sedan åkte vi hem. På hem
vägen sjöng Ove, hans pappa och jag. 
När vi kom hem, var klockan fem.

Ingegerd Kaptens, klass 6.

EN BILTUR
En dag skulle vi åka till Korpmäki, 

där min morbror är brandvakt. Vi 
skulle åka bil tidigt på morgonen. Vi 
var åtta stycken. Vägen dit var lång 
och krokig. Sista biten var bara bran
ta backar.

När vi var framme, kom min mor
bror Hans och hans hund Grim och 
mötte oss. Hans hjälpte oss att bära 
saker, som vi hade med oss. Vi kunde 
inte åka bil ända upp till bostaden, 
utan vi fick gå två kilometer. Vi gick 
efter en stor kraftledning ungefär en 
kilometer. Sen tog vi av till vänster 
på en stig, som gick till tornet. När vi 
var uppe, var vi så svettiga, för det 
var en varm dag och solen stekte. Det 
var en liten stuga intill tornet, där 
Hans bodde. Där var så fint. Sen skulle 
vi gå upp i tornet. Hans sade, att tor
net var sjutton meter högt och berget 
omkring 217 meter högt. Tornet var 
byggt av järnstänger. Där uppe var 
ett litet rum med telefon, kikare och 
karta. Sedan fick vi låna kikaren, och 
med den såg vi långt. Man såg långt 
också utan kikare. Untorp såg vi tyd
ligt. Efter en stund gick vi ner. Sen 
skulle jag och moster gå och hämta 
vatten. Vi fick gå en liten krokig stig 
ner till en vattenhåla. Vi såg tydliga 
spår efter älgar, som varit där och 
druckit. När vi fyllt hinkarna, gick vi 
tillbaka. Sen skulle vi äta middag. Vi 
fick köttbullar och potatis och mycket 
annat. När vi ätit, hjälpte jag till med 
disken. Sen packade vi och gick ner 
till bilen. Innan vi for, knäppte Hans 
ett kort på oss allihop. Sen for vi hem.

Lilian Bruks, klass 6.

Vilken stil — vilken snits! Men så 
har han också valt den rätta roc
ken. Det kan vem som helst göra 
som vet rar den finns. Den finns 

hos oss och heter

B O N N Y

H är k o m m er  
grabben som

sy n s
mängden

9

TECKNING: Nya skolan av Susann Rääs, klass 6
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Armbands ur
i stor sortering:
Longines, Qmega, Tissot, 
Svalan m. fl. välkända märken

Gust. Helgeson
Urmakare, Orsa, tel. 408 05

Höstnyheter i ih ot

inkomna i stor sortering . . .

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

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

B. S. B A L T E R
Cykel- & Rep.-verkstad Tel. 40711

NÄR JAG OCH PER-UNO VAR TILL 
SAGOLANDET

Vi stod på balkongen och undrade 
hur det skulle vara i Sagolandet, och 
vips stod det en liten trollgubbe fram
för oss med en stav. Vi frågade var 
han kom ifrån? Han svarade: ”Sago
land.” Då frågade vi hur man skulle 
göra för att komma dit. ”Blunda, tills 
ni har räknat till tre, ett, två, tre, öpp
na!”

Vi blev så förskräckta, där vi stod 
mitt i skogen med träd, som rörde sej. 
Vi började gå, men det var bara skog. 
Till slut kom vi till ett värdshus. Vi 
gick in där och beställde mat. När vi 
ätit färdigt, kom vi ihåg att vi hade 
inga pengar att betala med. Vi för
sökte smita, men värden såg oss och 
ropade: ”Hallå där, kom hit!” ”Nu är 
vi illa ute”, tänkte vi. Värden kom 
emot oss och gav oss pengar. Vi stop
pade dem i fickan och gick ut. Där ute 
tittade vi på pengarna. ”De är precis 
som dem vi har hemma”, sa jag. ”Vi 
sparar dem och tar med dem hem. Gör 
vi så blir vi rika!” ”Nu åker vi hem”, 
sa jag. ”Ja”, sa Per-Uno. Vi blundade 
och räknade till tre. Vi öppnade ögo
nen och stod på balkongen igen. ”Det 
där gör vi om vartenda år!” Det gjorde 
vi och blev rika.

Tage Bengtar, klass 4

DEN LILLA FÅGELUNGEN
En liten fågelunge trippade omkring 

på marken. Det var inte gott att leva, 
tyckte den, när man varken hade far 
eller mor. Och några syskon, nej då. 
Allt var så trist. Ingen mat på två 
dagar, och kanske aldrig mer. Inte 
kunde han flyga och ha roligt som 
alla andra.

Men vad var det där för vitt, som 
låg på marken? Den lilla fågelungen 
trippade fram till det vita som låg där. 
Månn tro det gick att äta? Han sma
kade en bit, han smakade två, jo, nog 
gick väl det att äta. Det var till och 
med gott. ”Undrar om det är sånt där 
bröd, jag fick av mor innan hon för
svann?” sade han. Nå, det fick vara 
vad det ville, en brödbit klarade han 
sig inte länge på.

Å, om ändå mor var här! Han satte 
sig ner att gråta, så trist var det. 
Plötsligt upphörde han att gråta. Han 
hörde vingslag, så någon som dök. Och 
så — han tittade opp — där rakt fram
för honom står hans mor livs levande. 
Han blir så glad, att han tar ett skutt 
rakt i famnen på modem. Modern står 
med tårar i ögonen av glädje. Men så 
hörs det ännu en gång vingslag, och 
där, där kommer fadern och de små 
syskonen. Nu är fågelungen lycklig. 
Han har funnit sin familj, och dess
utom har han lärt sig att flyga.

Iris Kristensen, klass 6 a

VAR ÄR DET BÄST?
Det var så roligt att vara i Torrvål. 

Det är inget roligt att vara i Kyrk
byn. Barnen slåss bara här. I fjol fick 
vi åka buss. Vi hade så stor skolsal 
där uppe. Här har vi så liten sal. Vi 
hade ett materialrum i Torrvål, där vi 
hade råttor. Här har vi inga råttor.

Margareta Back, klass 2 a

Höstens nyheter i
A n n e b e r g s

V A X D U K A R  och 

VÄ VPLASTD U KA R

nii inkomna!

Orsa Färghandel
Tel. 403 40

De

genomsnittligt 
L Ä G S T A  PR ISE R N A  

samt

Å T E R B Ä R IN G

KONSUM
Ovan Siljan

Höstens
HAT TNY TT

Se
dem
hos

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 

Orsa. tel. 400 04
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TECKNING: Automobil av 

John Lindgren, klass 6
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VAD JAG TYCKER OM MIN NYA  
SKOLA

Jag tycker, att skolan är fin. Orgeln 
är så bra. Vi har en röd tegelvägg 
längst ner i salen. Den tyckte jag inte 
något vidare om i början, men nu tyc
ker jag den är tjusig. Här har vi ingen 
radio utan en högtalare. Vi har fått 
hit så mycket blommor, så det lyser 
upp hela skolsalen, tycker jag. Ute i 
korridoren är det ljust och bra. Där 
finns fina hängare. Hela skolan har 
fina lampor. Ute på gården är det grovt 
grus, och när man ska leka slängtavla 
eller något annat, faller man bara och 
slår sig. Det tycker då jag i alla fall. 
Väggarna ute skulle ha varit gula, som 
de var förut. Nu ser det ut om ett 
lasarett, tycker jag. Men skolan får väl 
duga ändå, den är i alla fall fin inuti.

Margareta Ejeby, klass 4 a

NÄR JAG BÖRJADE SKOLAN

När jag kom till skolan, träffade jag 
många nya kamrater, som skulle börja 
i femte. Då jag kom in i skolsalen, fick 
jag se, att de hade målat om väggar 
och tak. På golvet hade de lagt på 
korkmatta. Katedern och svarta tavlan 
var också nya. Förra året var väg
garna fula. De var så trasiga. Över de 
värsta hålen var det tavlor. Jag tycker, 
att det är roligare nu i år än förra 
året, för att det är ljusare och gladare 
färger på väggarna. Och det går myc
ket lättare att arbeta. Vi har börjat 
med engelska. Det tycker jag är roligt. 
Jag tycker, att teckning, historia, geo
grafi och slöjd är roligast. Vi är fjor
ton stycken i skolan och femton med 
fröken. På rasterna spelar vi långboll 
och leker två slår den tredje och katt 
och råtta.

Åke Wiström, klass 6

TECKNING: När jag klättrar i träd av 
Elisabeth Ors, klass 3

MINA KANINER

Jag skall berätta något om mina ka
niner. Från början hade jag två styc
ken. Det var två svarta, en hane och 
en hona. Men så såg vi, att det var 
två hanar. Då ringde vi till Våmhus, 
för vi hade köpt kaninerna där. Då 
sa de, som vi köpt dem av, att de 
skulle skicka en vit hona, som skulle 
få ungar. Men när hon aldrig fick 
ungar, blev vi misstänksamma ocb 
såg efter. Det var också en hane. Då 
hade jag fått tre hanar istället för en 
hane och två honor, som jag egentligen 
skulle ha haft. Då tog jag och en kam
rat och stoppade de svarta kaninerna 
i var sin låda och for till Våmhus för 
att byta. På vägen dit stannade vi vid 
Bäckadammen och metade. När vi me
tat en stund, for vi till Våmhus. När 
vi kom dit, var ingen hemma. Vi fick 
vänta där en timme, innan de kom 
hem. Vi fick byta åt oss en svart hona, 
som skulle få ungar. Nu har hon fått 
ungar, fyra vita, två svarta och en 
grå.

Sven Bogg, klass 6

Det erkänt 
goda brödet 
köper Ni hos

Hellborgs Hembagen
Tel. 410 68

Promenadskor
med cellgummisulor . . . 
Stor sortering.

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Specerihandla hos oss!
Goda varor — God betjäning;

Lundblads Eftr.
Orsa, tel. 402 25

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJUL

a v  högsta kva litée r 
t ill f ö r d e la k t ig a s t e  
p rise r e rh å lla s  från

AB Skaltungbyns Kalkbruk
Mässbacken Telefon S0021

Ett gott vin
gör Ni själv av Edra bär 
och frukter med hjälp 
av Saturnus vinbered- 
ningsartiklar.

Saturnus Fruktsaft 
Saturnus Vinjäst 
— en garanti föl
et t gott vin.

H edms Färghandel
OR S A

Speed-coat
— Höstens stora rockschlager

Storl. 15 — 16 år kr. 149: —
» 17-18 » » 154:-

Mansstorlekar » 158: —

Se den i våra skyltfönster!

B&tglinds
Tel. 400 05, Orsa

Besök

Marknads-Baren
i sitt ljusa och rymliga tält
(mitt emot Brandstationen)

V armrätter

Kaffe med hembakat bröd
Grillad korv med 
potatissallad m. m.

Musikunderhållning

Orsa-Baren

n
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Erik Andersson
Utför inkassouppdrag. 
Förrättar auktioner, boupp
teckningar och arvskiften.

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

Specerier
Glas och porslin
Manufaktur

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02

G O T T  B R Ö D

Nya Wienerbageriet
— Gustaf Byström —

Tel. 401 98

Välkommen in och se v åra

H ö stnyh eter
i klänningar, hattar, barn-
hattar. Garner.

K. J. Dahls Eftr.
Tel. 401 91, bost. 403 89

Se så fräsch ut som

DERMETICS
gör Er.

Det enda Bkönhetsmedlet i världen med 
hydroniserade oljor. Demonstreras och 

säljes hos

Telefon Orsa 402 03

Marianne Lilja, klass 3.

NÄR LISBET SOV HOS MIG

En gång skulle mamma och pappa 
bort. Då ville jag inte sova hemma 
själv. Då var Lisbets mamma hos oss, 
och då sa hon att jag skulle följa hen
ne hem. Och det gjorde jag. Då frå
gade hon Lisbet om hon ville sova hos 
mig. Och det ville hon. Det var en 
pojke hos dem. Då Lisbet skulle ta 
pyjamasen sa han, ska du ut och gå i 
pyjamasen? Men Lisbet svarade inte. 
Sen gick vi. Då vi kom hem till mig, 
skulle mamma och pappa just gå. Sen 
gick de. Då var det en tant hos oss. 
Hon sa att vi skulle gå och lägga oss 
och det gjorde vi. När vi hade klätt av 
oss så skulle jag gå och ta knäck. Då 
jag kom in sa jag: Jag vill ha knäck. 
Har du släckt? sa tanten. Hon hörde 
inte vad jag sa. Vi somnade inte förr
än klockan blev tio. När vi nästan ha
de somnat ringde det. Då blev Lisbet 
rädd och kröp in till mig, och sa: Siv 
jag är rädd. Sen sa hon, gå opp och 
svara du, men jag vågade inte. Då sa 
hon att jag skulle gå in och säga att 
tanten skulle svara. Men hon hade gått 
hem, så vi svarade inte. Sen somnade 
Lisbet. Och sen somnade jag också.

Siv Sturk, klass 2

T h o r b y  - Orsa

VÄRT NYA KLASSRUM
Nu har vi fått börja i en ny skola. 

Det är en fin skola, må ni tro. Skol
kök, slöjdrum, matbespisning, och all 
annan fin lyx finns det i den. Om man 
går två trappor upp, kommer man till 
en lång korridor. Och om man då går 
förbi en dörr och kommer till den 
andra, står det att läsa på den dörren: 
Gustav Montelius. Klass: 5 a. Det är 
vårt klassrum det. Där inne står det 
34 bänkar och lika många stolar. Och 
så en kateder förstås. Det är fyra fön
ster, så det är ljust och trevligt där 
inne. Längst bak i klassrummet är det 
en diskbänk. Första gången jag kom 
in dit, trodde jag, att det var ett skol
kök. Men då misstog jag mig. Det är 
ett mycket trevligt rum, men kanske 
lite för litet för en sådan stor klass. 
Jag trivs utomordentligt i vårt fina 
klassrum. Och jag hoppas att de som 
kommer efter oss också skall göra det.

Margareta Hahne, klass 5 a

JEN GÖNG DO WI WAM Ö 
GRUSÖDUM

Jen göng do wi wam ö grusödum, 
add wi rackan mi wöss. Se jen dag 
fidg an bört i grusgropä. Ö se skuld 
wi sprändja. Wi ok unda estär, ö se 
tändöd falla o skötä. Do an add gämt 
si, kåm an i jug rackan, men an twöst 
int gö fråm å ta an. Se do öllör sköti 
add smulli, do djing wi fram. Wi trodd, 
att an add daj, men se bird an o ö 
red o si, sö wi såg, att int an wa ska
dad. Men se um nöga dåga wild int an 
fia bört i grusgropä eld.

Rattjön an wart stur, sö um nö tag 
kund an ev ikull mi. Se do i kåm ö 
åt o nöd, sö duköd an ikull mi ö åt 
uppä.

Se jen morgon do i waknöd, sö add 
dem skuti an, fär an wart sö djärv.

Ingemar Åsenlund, klass 6

Fina sorteringar i

handskar, pälsar 
och skinnjackor
finner Ni i vårt salustånd 
på Orsa Marknad.

Tel. 403 88
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Marianne Lilja, klass 3
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DEN OBETYDLIGA TIOÖRINGEN
Det var en gång en tioöring, som 

hade hamnat bland kronorna i stället 
för ibland de sina. Kronorna retade 
honom till vanvett. De sade: ”Vad ska 
du hit och göra, lilla pyre?” En del av 
dem sade: ”Iväg med dig, iväg med 
dig, vad ska du hit och göra?” Så höll 
kronorna på, tills tioöringen somnade. 
På natten vaknade han av att det var 
någon som rörde vid honom. Det var 
ett par banditer. De tog upp honom 
men kastade honom på golvet, för en 
liten tioöring var det inget värde i, 
utan de tog sedlarna i stället. Men 
men . . .  de hade tagit i tioöringen, 
och på den fanns det fingeravtryck. 
Morgonen därpå fick postexpeditören 
se, att det hade varit stöld i postkassan. 
Polisen kom sedan i väldig fart och 
tittade på tioöringen. Där såg han 
fingeravtryck och fann snart bovarna. 
Sedan fick tioöringen komma till de 
sina och blev väldigt berömd.

Pia Stråhle, klass 6 a

VAD JAG TYCKER OM MIN NYA 
SKOLA

När jag varit i min nya skola några 
dagar, så gick jag in i vår gamla skola. 
Jag tyckte, att där var så mörkt och 
trist i jämförelse med vår nya skola. 
Det är så fina bänkar här, och allt är 
så nytt och fint, utom vi själva, för vi 
är inte nya. Det är så fina gångar upp 
till skolan, men när man går med cy
keln till cykelställen, kommer man 
knappt fram, för gruset är så tjockt 
och löst. Väggen utanpå är vit, inne 
är den gulvit. Vi har några skåp i 
klassrummet, där vi får lägga teck
ningarna. Vi har två fack var. I varje 
skolsal har vi högtalare, t. o. m. i 
slöjdsalen. De hörs bra. Det är dumt, 
att gymnastiksalen är i andra skolan, 
för det är så många trappor dit upp. 
Jag hoppas, att det blir en vid den här 
skolan. Jag nästan glömde tala om, att 
vi har en ny orgel här, men vi har 
inget piano. Det hade vi i den förra 
skolan. Vi har en diskbänk också. Det 
är bra att ha. Bakom diskbänken är 
det en röd tegelvägg. Den är trevlig.

Monika Lindkvist, klass 4 a.

NÄR JAG VAR TILL FJESKO

En kväll såde pappa, att jag fick 
följa till Fjesko och hämta timmer. Vi 
skulle fara på morgonen klockan sex. 
På morgonen fick jag smörgås och te

medan mamma gjorde matsäck. Sen 
for vi. När vi kom till Trunna väntade 
vi på Nilson, som skulle följa upp och 
hjälpa pappa lassa.

När vi nästan var framme, såg vi 
tre älgar som stod inne i skogen. Vi 
stannade bilen och gick ur och tittade 
på dem. Sen for vi till Fjesko och 
lassade på. Och så for vi till Rättvik 
med timret.

Stig Åke Andersson, klass 4

Då det gäller

Jakt
Sport
Fiske
finner Ni största 
sorteringen hos

JÄRNBIRGER AB

O N S K E H E M  1 9 5 5
Fö rve rk lig a  drömmen om ett m odernt och 
tr iv sam t hem ! Tag del a v  nyheterna på 
m öbelfronten . Se dem i v å r  a ffä r och i 
tidn ingen Onskehem  1955. T idningen få r  

Ni g ra tis  hos oss.

CARL A. PETTERSSON, Orsa

Allt i livsmedel
Djupfryst

Erikssons Livsmedel
Tel. 402 33

— kvalitetsmärke för bröd

G. G. Nyström

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

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

ORSA CYKEL- § SPORTAFFÄR
Tel. 4 0 2 8 1 , bost. 4 0 3 8 3 . Repr. för A B  Cykelfabr. M onark, Varberg

En vacker
P E R M A N E N T
för hösten.

Beställ tid hos

Liljas Damfrisering
Tel. 403 06
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I FÄBODEN

Det var en het sommardag, då jag 
och min vän Christina, for till fäbo
den Danielsänget. Vi packade ned fil
tar och mycket annat. När vi kom 
till vakten vid Jäsmyrarna började det 
regna litet, så vi stannade där en stund. 
Tanten, som var där, hade två hundar 
och två kattor. Det var väldigt roligt 
där.

Sedan fortsatte vi färden, och del 
gick bra. När vi kom fram, blev vi 
väl mottagna. Efter en stund gick vi 
till ån och badade. När vi gick hem, 
sa jag åt Christina, att vi skulle fiska. 
Det ville hon. Vi gick hem och tog 
varsitt metspö, men vi fick ingen fisk 
den gången. Vi följde också moster 
Anna till ladugården. Korna hette 
Butta, Svana, Gulla, Sylva och Doysy. 
Vi fick ligga i ladan på natten. Det 
var roligt. På morgonen vaknade vi 
av att Moster gick ut och mjölkade. 
När hon hade mjölkat, släppte hon ut 
koma. Vi fick följa med. Vi gick över 
ån med dem. På andra sidan var det 
mycket bete åt dem. Sedan gick vi 
tillbaka. Vi åt lite grann, och så skulle 
vi fara hem till Hansjö igen. Resan 
hem gick lika bra som resan dit. Både 
Christina och jag tyckte, att det var 
en rolig resa.

Marianne Hansson, klass 6

EN HISTORIA FRÅN 
FINNMARKEN

Nu ska jag berätta en historia, som 
är sann. Det hände för ganska länge 
sedan i Skuråsen, ett finnställe långt 
uppe i vildmarken. Det var på jul
aftonen, och familjen Westerlund var 
utan mat. Då skulle Westerlund själv 
försöka skaffa mat. Det var snöstorm 
ute, och närmaste människoboning var 
Laxsjön. Och så gav sig Westerlund 
iväg på skidor ut i den bitande kylan.

Stormen tjöt, och det gnisslade och 
kved i knutarna, som när man öppnar 
en gammal osmord härbresdörr. Det 
gick både julafton, juldagen och an
nandag jul, men ingen Westerlund 
syntes till i Skuråsen. Då tog fru Wes
terlund minsta barnet på ryggen och 
gick till Laxsjön. När hon kom dit, 
hade ingen synts till där på flera vec
kor. Sedan gick manskap och letade 
efter Westerlund i flera dagar.

Först fram på våren hittade någon 
en ryggsäck upphängd i en gran och 
ett par skidor bredvid, och på marken 
låg liket av Westerlund. Han hade tro
ligen blivit trött och satt sig att vila 
och somnat in för alltid.

Stig Kristensén, klass 7

NÄR JAG ÅKTE I HÖ

Jag hade så roligt, när jag åkte i hö
lasset. Det var så höga lass, att jag 
höll på att ramla av. Då skrek jag till, 
så hästen stannade men det gungade 
så ändå. Jag följde hem till ladan och 
trampade höet. Det var så roligt. Jag 
ramlade fram och tillbaka. Det var så 
dammigt i ladan så jag fick hö-snuva. 
Jag var alldeles svart i näsan utav 
damm. Men jag följde igen, för det 
var så roligt. Kristina och jag vi skrat
tade, Så vi höll på kikna ur.

Anna-Greta Snabb, klass 4.

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

Vänd Eder
med förtroende till

F I R M A

PIANO-NISSE
Nils Klockar 
Orsa Tel. 406 94

Fullständig service

EN RYMDFÄRD

I sommar har Tage och jag varit till 
månen. Vi åkte till Bromma flygfält. 
På natten stal vi ett rymdskepp. Vi 
startade vid midnatt och körde med 
9.825 km i timmen. När vi åkte genom 
luftgränsen, brakade det till. Vi blev 
så rädda. Vi trodde, att rymdskeppet 
skulle gå i tusen bitar. Men som tur 
var, så klarade vi oss. Med kikaren, 
kunde vi se något blankt. Vi trodde 
att det var månen. Den växte ganska 
fort. När vi kom närmare, såg vi, att 
det var en rymdstation. Då tänkte vi 
ändra kurs, men rymdskeppet lydde 
inte roder. Det var någon magisk kraft 
som drog oss till rymdstationen. Vi 
landade på ett flygfält. Det kom några 
gubbar och band oss. Sedan körde de 
oss på en skottkärra och bar oss in i 
ett hus. När de hade låst ordentligt, 
så att vi inte skulle kunna komma ut, 
skar de av repen. Vi hade också en 
sköldpadda med oss. På natten, när 
vakterna sov, vaknade vi. Då väckte 
vi sköldpaddan, för hon hade borr och 
såg under skalet. Vi borrade hål, och 
sedan stack vi in sågen i hålet och 
sågade ett större hål, som vi kunde 
krypa ut genom. Vi smög oss ned på 
flygfältet och startade rymdskeppet. 
Sedan åkte vi till månen. Där var det 
så konstiga människor. De hade tre 
armar, och på var arm satt tre hän
der och på var hand tre fingrar. Vi 
blev fångar där också, men vi tog oss 
ut på samma sätt där som på rymd
stationen.

När vi var på väg till jorden, bör
jade motorn hosta. Vi hoppade i fall
skärm och landade i en av Afrikas 
stora skogar. Där började vi att gå. Då 
kom det en neger. Han drog revolvern 
upp ur bältet och skrek: ”Pengar eller 
livet!” Vi kastade oss på honom och 
band honom. Sedan skyndade vi till 
bebodda trakter.

Polisen tog hand om boven, och vi 
fick en belöning. Sedan åkte vi flyg
maskin hem.

Per-Uno Wallin, klass 4

HUR JAG TYCKER OM DEN NYA 
SKOLAN

När jag kom hit första dagen, så 
tyckte jag, att det var så roligt. All
ting var så nytt och fint. Vi fick nya 
bänkar. Skolan är vitmålad, så vi får 
inte bolla på den. Därför har de gjort 
bollplank.

Ringklockan var frisk i början, men 
sedan har den blivit hes.

Ingalill Zetterlund, klass 4 b
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TECKNING: När vi var och tältade av 
Ingemar Friare, klass 3
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F R E L 1 N S KONDITORI
Telefon 400 27

II

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

O Värme-, Vesffren-,
9  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 400 94

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

Målarmäst. Näs Per Andersson
Tel. 400 67

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

utföres av

GULLY BOHMAN
Holen, tel. 440 49

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

ARBETSVAGNAR - KÄBKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

BERGLUNDS CONDITORI

REKOMMENDERAS

Tel. 400  66

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS !

Tel. 440 01

TONETTEXAMEN

Följande elever har avlagt prov för 
diplom I i slutet av vårterminen:

376 Jan Erik Lassar, Stackmora 5
377 Åke Back, Stackmora 4
378 Kerstin Hansson, Stackmora 4
379 Birger Lindgren, Stackmora 4
380 Erik Hjalmarsson, Stackmora 5
381 Björn Åström, Hansjö 4
382 Rune Norberg, Hansjö 4
383 Jan Frisk, Hansjö 4
384 Lisbeth Holmberg, Hansjö 4
385 Monica Andersson, Hansjö 4
386 Lars Göran Jonsson, Hansjö 4
387 Anita Olsson, Hansjö 4
388 Marianne Lund, Hansjö 4
389 Kerstin Holmström, Hansjö 4
390 Gunborg Jansson, Hansjö 4
391 Göran Lenner, Åberga 4
392 Anders Jonsson, Åberga 4
393 Stig Lindström, Åberga 4
394 Britt Marie Nilsson, Åberga 4
395 Anita Andersson, Kyrkbyn 4 B
396 Ulf Magnusson, Kyrkbyn 4 B
397 Gunnar Löhf, Kyrkbyn 4 B
398 Kristina Ferm, Kyrkbyn 4 B
399 Gudrun Trogensson, Kyrkbyn 4 B
400 Berit Hedlund, Kyrkbyn 4 B
401 Jan Tönnberg, Hansjö 4
402 Kerstin Gustavsson, Hansjö 4
403 Åsa Diamant, Hansjö 4.

La n d sv ä g e n  ä r  
l iv s fa r lig  le k p la ts !

GUMMI-  
ve  rks tad
B ilr in g a r , Batte
r ie r , Snöked jor, 

Bensin , O ljo r .

Orsa
R ingcentral

A lf  Andersson 
T e l. 403 55

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.
Lager av
Masonite, Wallboarcl, 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

BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Orsa, tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
Oljonsbyn, tel. 403 46

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

Glas, Porslin, Specerier och 
Manufaktur

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

Reel behandling! Billigaste priser!
Tel. 401 19
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Skolnytt

Sjunde klassen i Hansjö
Främre raden: Benny Eriksson, Stig Kristensen, Sture Björk, Jimmy Ols
son, Stig Bruhn och Kurt Malm. Mellersta raden: Ingrid Andersson, Eivor 
Hansson, Gunnel Mårts, Inger Granath, Birgit Albinsson. Bakre raden: 
Ingegerd Hansson, Gunilla Kihlman, magistern A. Rosén, Barbro Jäger- 

ström, Maj-Britt Höst.

Ny skola och nya lärare.

Från och med höstterminens början 
togs den nya skolan i Kyrkbyn i bruk. 
Visserligen var specialsalama inte fär
diga då, men det dröjer inte länge, in
nan allt är klart. Sedan dröjer det för
stås lång tid, innan varje sak är på sin 
plats i materielrummen. Det blir ett 
väldigt organisationsarbete också det. 
Skolbiblioteket skall också flyttas in i 
den nya byggnaden. Och innan det är 
klart för utlåning, skall utlåningssy- 
stemet läggas om, så att bokfickor in
klistras i varje bok och bokkort ut- 
skrives. När detta skrives, har även 
skolköket och handarbetssalen tagits i 
bruk. Men ännu fattas så mycket i be- 
spisningslokalerna och träslöjdsalen, 
att det dröjer ännu några veckor, in
nan dessa lokaler kan användas. Det 
är leveranserna av vissa inventarier 
som är försenad.

I den nya skolan undervisar också 
många nya lärare. Och även i en del 
av skoldistriktets övriga skolor har nya 
lärare tillträtt sina tjänster.

En lärare och två lärarinnor tillträd
de vid läsårets början ordinarie tjän
ster, nämligen kantor Eric Ullström i 
Skattungbyn, fru Siv Larsson i Stack- 
mora och fröken Gunnel Ködén i Slätt
berg.

Vidare har många nya extra och 
extra ordinarie lärare börjat tjänst
göra. I Kyrkbyn folkskollärarna Erik 
Jämten, Allan Bjersö, Gun Bjersö, Lars 
Axelsson och Göran Johansson samt 
småskollärarinnan Britta Eriksson; i 
Hansjö lärarinnan Ulla Larsson; i Ne- 
derberga folkskolläraren J.-E. Broberg.

Vi hälsar alla nya lärare välkomna 
till Orsa.

Skolbarnen

har inte ökat så mycket sedan före
gående läsår. Det beror på att de stora 
årskullarna nu kommit in i skolan, och 
antalet nybörjare, som de senaste åren 
hållit sig omkring 140, var detta år 
endast 111. Vid höstterminens början 
hade första klassen alltså 111 elever, 
andra 140, tredje 129, fjärde 124, femte 
147, sjätte 130, sjunde 68 och de två 
specialklasserna 20. Det blir samman
lagt 889 elever. Men härtill skall läggas 
de 10 barn, som skjutsas till Älvho 
skola från Tjäderåsen, Myggsjö, Kvarn
berg, Rosentorp och Noppikoski, och 
70 barn i fortsättningsskolan. Totala 
elev-antalet blir alltså 949.

För första gången får nu barnen från 
Näckådalen åka skolskjuts till Hansjö 
skola och slipper inackordering. Inac
korderade barn finns nu bara från 
Emådalen och Fryksås.

Ny undervisningsplan.

Den gamla undervisningsplanen från 
1919 har tjänat ut. Och fr. o. m. detta 
läsår har vi fått en ny.

Engelskan har nu införts som obliga
toriskt ämne i alla skolor, så snart lä- 
rarfrågan kan ordnas. Vidare har vi 
fått flera nya ämnen: samhällslära från 
klass 4 och uppåt, hemkunskap i klass 
7. Tyvärr måste man konstatera, att de 
praktiska ämnena fått maka åt sig. 
Antalet veckotimmar har också ökat. 
Klass 7 har nu 38 lektionstimmar i 
veckan. Det innebär, att barnen måste
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läsa till kl. 15.30 eller 16 hela tre dagar 
i veckan, och det blir ju ganska långa 
dagar för dem.

Företagsamhet.
En flicka från Skattungbyn har skri

vit till självaste kungen för att slippa 
gå i skolköket, som hon för sin del an
såg onödigt. Landets regering hade 
emellertid annan uppfattning om sa
ken, så hon slapp inte.

Tidningen Ungdomsnytt,
som vill vara en motvikt mot den ”ko
lorerade faran” och lära ungdomen 
goda läsvanor, kommer även detta läs
år att utdelas till alla elever i klass 7 
på skolstyrelsens bekostnad. Tidningen 
rekommenderas även till elever i klass 
6, som kan prenumerera på den.

Ny musikkommitté.
Till musikkommitté för det nya läs

året har utsetts skolstyrelseledamöter
na fru Gullan Sundberg, hrr Herry 
Borgquist, Bogg Erik Andersson och 
Arvid Uleander.

Lovdagar
under höstterminen blir måndagen den 
3 oktober, fredagen den 4 november 
och måndagen den 28 november.

Upplaga 1.900 ex. Beckmans Tryckeri AB,f Orsa Pris 75 öre.


