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ORSA SKOLTIDNING

KFUM -SOMMAR
Ungdomar ur Or sa KFUM:s led 

har under den gångna sommaren 
haft kontakt med ungdom från när 
och fjärran. Några av triangelpoj
karna ha levt friskt lägerliv vid 
Västkusten och andra ungdomar 
kan se tillbaka på trevliga kurser 
och sommarjobb långt borta i värl
den. Namn som Sparreviken, Bos- 
ön, Fridhem, Mainau har kanske 
inte mycket att säga dig — men 
hos en och annan har de etsat sig 
in i minnet just denna sommar 
1962. Här nedan berättar några 
om sina upplevelser.

SOMMAR PÅ FRIDHEM

Denna sommar har jag arbetat på 
KFUM:s pensionat Fridhem på Got
land. Fridhem ligger mycket storsla
get nära havet 7 km söder om Visby.

Vi var många flickor som arbetade 
på pensionatet, och vi hade mycket 
roligt tillsammans. Vi klädde t. ex. 
ut oss på det mest tokiga sätt till 
Fridhems traditionella maskerad i au
gusti och gjorde cykelturer kors och 
tvärs i omgivningarna på lediga stun
der. Vi åkte ofta in till Visby, där vi 
strosade omkring på de smala kul
lerstensgatorna och besåg alla ruiner
na och hela den väldiga muren om
kring staden. Visby är en levande tu
riststad med stolta traditioner, en stad 
med melodi från medeltiden.

Ett par mil söder om Visby ligger 
badplatsen Tofta, där vi kunde ta 
soliga, salta bad. Tofta har också en 
mycket vacker medeltidskyrka. Ja, 
det finns många vackra gamla kyr
kor på Gotland.

ö n  är fantastisk med sin gamla 
kultur, sina ruiner och sina rosor.

Ingrid Talu

PÅ SOMMARLÄGER 
I  SAVOYEN

Tillsammans med tre ledare och 24 
fransyskor tillbringade jag mitt som
marlov i Savoyenalperna. Vi var in
kvarterade i en sorts klosterskola hop- 
byggd med en kyrka: Notre Dame 
de la Vie.

Golv och väggar var av sten, ta
ket däremot var av plywood. Vi till
bringade inte längre tid än nödvän
digt i detta rum, där nio av oss flic
kor bodde. Det var fuktigt, dammigt 
och kallt där. Några moderna be
kvämligheter fanns inte. Vi fick t. ex. 
tvätta oss utomhus i samma ho som 
korna drack ur.

Vi gjorde ofta utflykter. Med 
ryggsäcken på ryggen klättrade vi 
uppåt i långa karavaner. Regnade 
det, sjöng vi för att hålla humöret 
uppe, oftast Exodus och The Green 
Leaves of Summer. Lyste solen, hade 
vi nog att göra med att andas. Då 
var det fruktansvärt varmt.

Landskapet var er fantastisk syn. 
Bergen reste sig mot skyn regelbun
det som grågröna betongkoner med 
gnistrande snötoppar. På höjderna 
fanns djupa, kalla, klara, gröna fjäll
sjöar. Bergsbäckarna slingrade sig ner 
från topparna som vita ormar. De 
förenades till större floder, som spru
tade ner i glittrande vattenkaskader 
mot dalbottnen. Edelweissblommor- 
na bredde ut sig som mattor över 
klipporna. Gamla stenhus låg sam
lade till små bergsbyar.

Vår kyrka låg ensam och över
given ungefär mitt emellan två byar. 
Den närmsta hette S:t Marcel. Den 
hade omkring 300 innevånare och 
inte en enda affär. Den andra hette 
S:t Martin de Belleville. Den låg fem 
km från oss och nio km från S:t Mar
cel.

I S:t Martin fanns det omkring 
800 innevånare. Tre affärer, en kyr
ka, ett kafé och ett postkontor var 
allt som fanns i byn förutom bostä
derna förstås.

Bussar utgick från S:t Martin var
annan dag. Färden till närmaste stad 
tog omkring fem timmar. En färd 
som man aldrig glömmer, för bussen 
var bred och vägen smal. I kurvorna 
hängde 1U  av bussen över kanten 
till stupet.

Det värsta var nog att matvaru- 
tillgången var begränsad. Vi kunde 
t. ex. bara köpa kött en gång i vec
kan. Bröd fanns det däremot gott 
om. Vilket syntes på figuren när vi 
en månad senare anlände till Paris.

Yvonne de Martin

Bibeln på orsamål
Redan innan pastor Grönlund 

börjat med sin ”bibelöversättning”, 
hade vår orsamålsskald Jämt Hans 
översatt stora delar av Nya Testa
mentet till orsamål. Här är ett li
tet avsnitt, insänt till Skoltidning
en för några år sen.

Lukas 10: 25—37 
ö  sjå, jen lagklok stod upp ö fres- 

ted onum ö sad: Mester, wen skar i 
djerå, sö i ärver evigt liv?

Do sad ånn ånum: Wen irä skreft 
i lajjen? Ur les du?

ö  ånn swäred ö sad: Du ska älsk 
Ärren den Gud åv öllt dett järta ö 
åv ela dåjna själ ö åv öll dåjna kraft 
ö åv öllt dett färstånd ö den nästa 
lässö di sjöv.

ö  ånn sad a onum: Rätt swäred 
du. Djer ed, sö ska du livå.

Do wild ånn djerå si sjöv rättfär- 
dun ö sad a Jesusa: Uken i do men 
nästa?

ö  Jesus swäred, Jen kar for nid 
fro Jerusalem tä Jeriko ö råked ajt 
fär rövra, ö dem bö klädd åv ånn ö 
slo ånn ö djing darfro ö litt ånn lidja 
alvdöd.

Do änded ä si, att jen präst for 
nid sammu weg, ö dö ånn såg onum, 
djick ånn färbi onum.

Lajku djard jen Levit, dö ånn kåm 
o summu ställe, djick ånn fråm ö såg 
onum ö djick färbi onum.

Men jen Samarit, sö for wäjjen 
fråm, djick bort ånum, ö dö ånn såg 
onum, färbarmed ånn si evör onum 

ö djick fråm ö bånd um onums sår 
ö druped öljo ö vin dari ö lagdn’ 
uppo sett eget ök ö ferd ånn tä jett 
(ärber) djästjivergard ö stjett um 
ånn.

ö  öder dåjn, dö ånn for dar-fro, 
to ånn fråm twer peninga sö ånn 
gav a värdn’, ö sad a onum: Stjet um 
ånn, ö wen än du mer kwöster onum 
skar i betal di, dö i kum atter.

Uken åv issa tri tittser du nu a 
weri dendå kallns’ nästa, sö add råka 
ajt fär rövrumå?

ö  ånn sad: Ånn sö bevised onum 
barmärtiget. Do sad Jesus a onum: 
Gök du — ö ö djer summulund. (laj
ku).

Höstens frisyr. . .
— Luftig och lätt —

LILJAS  Damfrisering
Tel. 403 06
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.ORSA SKOLTIDNING

Det läsår som just börjat i våra sko
lor bjuder på mycket nytt. Från den 
1 juli införes grundskolan och i sam
band därmed har vi fått nya skol- 
stadgor, ny skollag och nya läropla
ner. Så mycket av detta nya kommer 
kanske inte att märkas till en början, 
men redan har några fjärdeklasser i 
Orsa fått börja läsa engelska. Det 
kommer att ta tid innan det nya sy
stemet är utprovat och innan man 
kan säga vad som är bra i allt detta 
nya.

Så här inför omdaningen av vår 
egen skola kan det kanske vara av in
tresse att se hur skolfrågan lösts i 
andra länder. Jag har vid upprepade 
besök i England varit i tillfälle att 
studera olika skolor där. England är
ju, liksom Sverige, ett välfärdssam
hälle. Eftersom landet varit med i de 
två sista världskrigen kan de dock 
inte satsa så mycket på skolorna som 
vi gör i Sverige.

För engelska skolbarn inträder 
skolplikten redan vid fem års ålder. 
Barnen börjar den termin då de fyllt 
eller fyller fem år. Deras skoldag va
rar redan från början i åtskilliga tim
mar. De går från ungefär kl. 9 till
kl. 16, med en timmes middagsrast. 
För skolmåltiden betalar föräldrarna 
en mindre summa, men läkarvård och 
tandvård är fri liksom hos oss.

Lärarbristen är ganska stor i Eng
land och man har inte hunnit bygga 
nya skolor i takt med barnantalets 
tillväxt. Därför är klasserna oftast 
mycket stora, redan från första skol
året kan det vara klasser på upp till 
35 å 45 elever och det finns ett inte 
obetydligt antal klasser med 50 eller 
fler elever. I så stora klasser blir det 
naturligtvis si och så med arbetsroll, 
och den tid läraren kan ägna sig åt 
varje elev blir trots de långa skol
dagarna inte lång. Det är därför 
kanske inte förvånande att barnen, 
trots att de börjar så tidigt, inte lär 
sig särskilt mycket. En jämförelse 
mellan engelska och svenska nio- 
åringar utfaller inte till våra barns 
nackdel vad kunskaper i t. ex. läs
ning och räkning beträffar.

Eleverna stannar i den första sko
lan tills de är ungefär elva år. Då 
måste de alla genomgå en examen, 
och med stöd av resultaten i denna 
examen bestämmer de lokala myndig
heterna i vilken skolform eleverna

ska fortsätta. Eftersom det inte finns 
någon läroplan för samtliga skolor 
i England kommer kraven vid denna 
examen att verka som likriktare, när 
de lokala myndigheterna avgör vilka 
ämnen som ska läsas. Denna examen 
hänger som ett damoklessvärd över 
barn och föräldrar, Och det är inte 
ovanligt att ambitiösa och oroliga 
föräldrar låter sina barn få extralek- 
tioner redan från tioårsåldern.

De elever som klarar sin examen 
hänvisas till s. k. grammarschools, en 
skolform som kan jämföras med vår 
realskola. Där får eleverna stanna 
tills de vid sexton års ålder har att 
genomgå ytterligare en examen, ”G. 
C. E.” Därefter kan de få lämna sko
lan, men många föredrar att gå kvar 
ytterligare två år för att sedan kun
na vinna inträde vid universitetet.

Det stora flertalet elever klarar 
dock inte den första examen. De hän
visas då till s. k. secondary modern 
schools, en skolform som kom till år 
1944. Där måste de stanna tills de 
fyllt femton år. I denna skola lägger 
man stor vikt vid praktiska ämnen 
och yrkesrådgivning, men man läser 
även ”vanliga” skolämnen. I många 
av dessa skolor har man inrättat sär
skilda klasser där eleverna kan få 
läsa ungefär detsamma som vid en 
grammarschool och där de kan få 
avlägga G. C. E.-examen vid sexton 
års ålder. Det visar sig nämligen att 
många av dem som sorteras ut vid 
den första examen trots allt har möj
lighet att studera vidare.

Det finns fortfarande en mängd 
privatskolor i England och många 
föräldrar föredrar att sända sina barn 
till sådana skolor. Terminsavgifterna 
där är dock alltid mycket höga, och 
med undantag för de allra förnämsta 
arbetar de ofta med icke kvalificera
de lärare. Det är därför ganska tvi
velaktigt om det lönar sig med dessa 
utgifter.

Kanske verkar denna beskrivning 
av det engelska skolsystemet negativ, 
och jag vill därför gärna säga att jag 
hyser stor beundran för de engelska 
lärarna och för vad de åstadkommer. 
De arbetar ofta i gamla, mörka och 
dragiga lokaler och de har inte till
gång till så många hjälpmedel i un
dervisningen som vi svenska lärare 
har. Det hör t. ex. till ovanligheterna 
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Fin-fin Norsk sill

W IK N E R S  EFTR.
Holen Tel. 440 02

Jägare!
Inför den stundande 
jakten erbjuda vi bl. a :

M e s r y g g s ä c k ................... 35; —
V i l tp åse ,  plast 70 x 100 cm 7: 95
R e g n s t ä l l .............................51: —
D:o, lö sa  b y x b e n

bättre att gå i . . . 12:75 
Lampor, b a t te r ie r  m. m.

0LÉNS SPORT
Orsa, tel. 402 81

HÖSt-aktuellt
från Aug. Larsson KB

Välkom m en och  
väl]

en vacker kappa . . .  
en trevlig kostym . . .
samt m ä n g d e r  a v  
t r e v l ig a  dam- och  
herr e k i  p e r  ing sa rt ik 
lar i h ö s ten s  nya  
nya m o d e  och  
f ä r g e r . . .

Bli välklädd till 
förmånligt pris 
hos

Aug. Larsson kb

Orsa Tel. 400 21
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c L  c L a c k
RAK-  & F R I S E R S A L O N G

R e k o m m e n d e ra s !

För höstrusket:
Gislaveds Gummistövlar
Goss tö v la r  «Skotte»
med reflex, prisex. 31 •—34 19:75
Barnstöv la r  «Kvick»  
röd, prisex. 25 — 27 12:50
F l ick s töv la r  «Plask» 
svarta, prisex. 28—30 14: — 
bruna, prisex. 31— 34 17:75

KONSUM 
OVAN SILJAN
Varuhuset,  O rsa  
Tel. 402 97

Är Ni rustad^
a li ta emot 

när naturen g e r ...

Hos o s s  finner Ni d e  l e d a n d e  
fab r ika ten .

Volym å boxar: 150, 250, 350, 400, 
500 lit. Riktpriser från 1150:—.
Volym å frysskåp: 120, 170, 250, 
330, 425, 600 lit. Riktpriser frän 
1090:—.

AB Erlandssons Elektriska
Orsa, tel. 412 55, 413 55

KFUM -SOMMAR
KURS PÄ MAINAU

En av de sista dagarna av kursen 
”Världen och jag”, anordnad av 
KFUM:s institut på ön Mainau i 
Bodensjön, fick deltagarna ge sitt 
omdöme om den tid, som gått. Nå
gon skrev: ”Det enda felet med kur
sen var, att det inte fanns något”. 
Jag instämmer fullständigt. De tio 
dagarna på Mainau, ”Bodensjöns pär
la”, var verkligen så underbara de 
kunde vara.

En annan deltagare tyckte: ”Allt 
var bra, diskussionerna, ledarna, kam
raterna . . . ” Vi var tillsammans 76 
stycken, och de länder, som var re
presenterade, var Frankrike, Hol
land, Belgien, Tyskland, Norge, USA 
och Sverige. USA kom med en grupp 
på tjugotvå, som ”gjorde” Europa 
(storstäderna) på tre veckor. På de 
tio kursdagarna hinner man ju inte 
lära känna alla, många bara till nam
net, men några blir man verkligt be
kant med, så man håller fortsatt kon
takt genom att skriva brev.

Föredrag och diskussioner hölls på 
för- och eftermiddagar. Det som dis
kuterades mest var religiösa och po
litiska problem. Många fina föredrag 
hölls, t. ex. över ämnen som ”Sökan
de efter att bli vuxen” och ”Business 
i tonåringar”.

Mitt på dagen var vi lediga och 
kunde göra vad vi ville. Många ru
sade genast ner till badplatsen för 
att svalka sig i det 25-gradiga vatt
net. En mycket het dag simmade någ
ra av oss över till fastlandet, men 
det var ganska långt, så vi fick an
lita båt tillbaka.

Man kunde annars liksom alla till
resande turister bara strosa omkring 
på ön bland höga träd, planteringar 
och blommor. Någon i gruppen an
märkte på, att det var alldeles för 
många turister på ön, och en av le
darna svarade skämtsamt, att han 
skulle fråga greve Lennart Berna
dotte, vad han kunde göra åt saken.

Staden Konstanz låg inte längre 
från Mainau än att man kunde be
söka den under sin lediga tid, och 
man kom inte tillbaka utan att ha 
köpt härlig schweizisk choklad.

Kvällarna ägnades mestadels åt 
sällskaplig samvaro med lekar och 
dans, film, ljusbildsföredrag och mu
sik. En vild amerikansk ”square- 
dance” gjorde en alldeles matt, och

Gla d a  miner p å  Bosö- lägret .

KFUM OCH KFUK PÄ BOSÖN av Margareta Olén och Lisbeth Masser

20 pojkar och 20 flickor, ännu li
tet främmande för varandra, intog 
den 29 juli Bosön för att i en veckas 
tid gå på idrottsledarkurs. Det var 
ungdomar från hela Sverige. 2 av 
dessa var Orsakullor. Det var vi. Lis- 
beth och Maggan.

Det pirrade litet i magen på oss, 
när vi för första gången träffade vå
ra nya kamrater. Men den osäker- 
hetskänslan gick snart över, och till 
slut var vi de bästa vänner allesam
mans, fast nog skrattade skåningarna 
åt oss, när de hörde vårt härligt 
klingande dalmål. Vi tyckte emeller
tid i gengäld, att deras skånska lät 
som om de hade gröt i halsen.

— Rrrrrrr! Väckarklockans ilskna 
signal väckte oss varje morgon kloc
kan 7. I början av veckan hoppade 
vi genast ur sängarna, men ju längre 
veckan led mot sitt slut, desto svå
rare var det för oss att gå upp.

Den högsta punkten på Bosön in
vaderades varje morgon av oss alla, 
för att vi där skulle hålla morgon
bön. Psalmsången klingade mycket 
vackert utöver Askrikefjärden. Efter 
detta väntade en bastant grötfrukost.

Forts , å  s id .  8.

när man gick ut på slottsaltanen för 
att svalka sig, såg man hur ljusen 
från städer och samhällen på andra 
sidan bildade en gnistrande guldlänk. 
Bland alla vackra upplevelser minns 
jag nog särskilt negersångerskan Fan
ny Jones’ konsert i den vackra slotts
salen i barockstil. Hon var fantas
tiskt stilig och sjöng underbart med 
sådan intensitet och inlevelse.

Och utflykterna till Ziirich och den 
förtjusande gamla staden Stein am 
Rhein . ..

I höstkylan och regnet här hemma 
tänker man sig gärna tillbaka till den 
vackra ön med sin yppiga växtlighet, 
den blå Bodensjön med vita segel, 
värme och slösande solsken.

Karin Talu
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Ser ien  ungdomsrörelser i O rsa  fo rtsä tte r  här m ed

SMU i Orsa av S. L.
Redan tidigt insåg man inom den 

kristna verksamheten behovet, ja nöd
vändigheten av särskilt arbete bland 
den ungdom, som fanns i bygden. 
Vad Orsa Missionsförsamling beträf
far bildade några ansvarskännande 
medlemmar år 1904 den ungdoms
förening, som fick namnet ”Syskon
ringen”. Den hade inom sina led ung
domar upp till 40 år. Så småningom 
upptäckte man också tonåringarnas 
speciella problem, varför det s. k. ju
niorarbetet blev aktuellt. År 1919 
startades den första juniorföreningen, 
som en tid bar namnet Aurora.

Under senare år har en viss om
läggning av ungdomsarbetet gjorts 
inom det riksomfattande SMU (Sv. 
Missionsförbundets Ungdom), som

Tälten re s e s  p å  läg re t

f. n. har cirka 65.000 medlemmar. 
Detta har naturligtvis påverkat för
hållandena lokalt. Fr. o. m. år 1958 
är sålunda ungdomsarbetet inom Or
sa Missionsförsamling uppdelat i tre 
grupper: scout, som omfattar åldrar
na 10—13 år, junior, 13—16 år, och 
senior, 16 år och uppåt. SMU i Orsa 
är sedan dess det gemensamma nam
net för de tre åldersgrupperna.

Verksamheten bedrivs i första hand 
i Kyrkbyn men även i Stackmora. 
Där finns också församlingens två 
Missionskyrkor, som förutom pre
dikolokaler även innehåller lämpliga 
utrymmen för ungdomsarbetet. Des
sa s. k. Ungdomsvåningar utnyttjas 
flitigt. På söndagarna hålles där sön
dagsskola, och en eller flera vardags
kvällar står de öppna för någon av 
ungdomsgrupperna. Scouterna har 
därvid lagt beslag på tisdagarna, ju
niorerna på fredagarna och seniorer
na på lördagarna.

På s lä d u t fä rd

Församlingen äger också Ungdoms
gården på Sandhed. Företrädesvis på 
sommaren träffas där ungdomarna 
varje vecka till lek och idrott samt 
andaktsstunder.

Scoutavdelningar finns både i 
Stackmora och Kyrkbyn och omfat
tar ett 40-tal pojkar och flickor. Ef
ter några års trevande tycks nu detta 
arbete ha fått den rätta prägeln. 
SMU-scout är också genom sin riks
organisation ansluten till Scoutunio
nen, där den med sina 25.000 med
lemmar utgör en betydande del.

Scouting är alldeles otänkbart utan 
friluftsliv. För en SMU-scout ingår 
därför utfärder, såväl sommar- som 
vintertid, hajker och inte minst läger 
i det årliga programmet. Att klara 
av en massa knopar och tecken, kun
na ha roligt men samtidigt ”visa 
vördnad för Gud och hans ord” — 
det är något av det myckna en SMU- 
scouts ”Alltid redo” gäller.

M ä rk e su td e ln in g

Även för junior- och seniorgrup
perna förekommer naturligtvis fri
luftsliv i olika former. Men hobby
arbete, t. ex. fotografering, och stu
diecirklar finns också med i program
met. Med den större mognaden följer 
också att mera ansvarsfulla uppgif- 
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Vä lkom m en in och s e  
höstens  och  v in te rn s  n yhe te r  i

klänningar, hattar och mös
sor. Garner i stor sortering.

K. J. Dohls Eftr.
Tel. 40191

Orso
Lostbilcentrol

utför alla slags 
transporter.

Försäljer:
g ju tgrus ,  
s inge l ,  
m akadam ,  
s ten m jö l  m. m.

Telefoner 
404 30, 404 31

Porkos
till p o p u lä rp r is  i marin 
och brunt. C 145 (12 år) 
61:—.

V a d d s t i c k a d e  ja c k o r  i å re ts  
m o d e fä rg e r .

To n å rsk a p p o r  i y l le  fr. 127: —

Skjortblus i charmeusenylon, 
damstorlekar e n d a s t  16:75

1 3 ^ Garderoben
Lennart O lsson Tel. 402 19



ORSA SKOLTIDNING.

Ut god och 
vällagad mat

snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

ORSA-BAREN

Bengtssons
Begravningsbyrå
Dalagatan, Orsa Telefon 403 23

Ombesörjer allt vid dödsfall och begrav
ningar. Egen begravningsbil. Svenska 
eldbegängelseföreningens ombud.

Renovering
av cyklar och mopeder utfö
ras snabbt och förstklassigt. 
Motorsågar

Motortjänst
Cykel-& Rep.-verkstad Tel. 40711

Cyklar „ a.»
modeller till reducerade priser!

Nyo Järnhandeln
Tel. 402 52

KLÄDER EFTER MÅTT
Nu är rätta tiden att bestä l la  
höstkostymen efter mått hos 
oss. Ni vä l je r  s jä lv  b å d e  tyg 

' och modell Och alla individu
ella önskemål til lgodoses.

Leve ranst id : 14 dagar.

161.
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

En sagoglimt från California av Nils Henrikson
När min hustru och jag förra året 

i juni reste Över till Amerika var det 
först och främst för att hälsa på hos 
vår dotter, som med sin familj är bo
satt i San Carlos, en stad som ligger 
cirka 5 mil söder om San Francisco 
där borta i California vid kusten av 
Stilla havet — the Pacific Ocean. 
Härifrån gjorde vi åtskilliga bilfär
der norr, söder och öster ut och vi 
fingo under dessa ”upptäcktsresor” 
se en hel del av vad ”Underlandet 
California” har att bjuda på. För 
Er läsare av Orsa Skoltidning skulle 
jag vilja berätta mycket av allt jag 
sett därborta. Inte ens de mest lycka
de färgfoton ge full rättvisa åt vad 
den underbara naturen bjuder. Men 
jag vill i stället för Skoltidningens 
unga läsare försöka berätta något 
som har att göra med indianerna, 
Amerikas urinvånare! Ungdom har 
alltid varit intresserad av berättelser 
om indianerna. Jag vill emellertid ej 
komma med några ”bloddrypande” 
berättelser om ”Rödskinnens” och de 
”Vitas” strider. Jag tänkte i stället 
återge innehållet i en indiansaga, som 
med sitt dramatiska förlopp ger en 
romantisk bild av den starka och tro
fasta kärleken mellan en ung indian 
och den indianflicka han så inner
ligt varmt älskade. Men först vill 
jag föra Er till platsen där händelser
na i sagan utspelats!

Vi sätter oss i vår bekväma ”Pon- 
tiac” (det var namnet på en indian
hövding som levde för många, många 
år sedan!) och på finfina asfal
terade vägar rakt österut äro vi efter 
några timmars körning framme vid 
en av Förenta staternas mest besökta 
och underbaraste nationalparker, Yo- 
semite National Park — ett natur
reservat med en yta som är nära tio 
gånger så stor som Orsa sockens. Vi 
ha då kört en sträcka som är lika 
lång som vägen Orsa—Stockholm. 
Vår färdväg har gått fram mellan 
höga, mjuka kullar Över milsvida, 
konstbevattnade jordbruks- och träd- 
gårdsområden, där det växer som i 
ett drivhus i det intensiva solljuset 
och i en värme på 40—50 grader 
Celsius. Här växa och packas fruk
ter och grönsaker som vi sedan även 
kunna köpa hemma i Sverige —• spar
ris, . persikor, aprikoser, päron, äpp
len, vindruvor, citroner, apelsiner 
o. s. v.

Här föder man upp ”biffkor” på 
löpande band och oräkneliga mäng

der fjäderfä — höns och kalkoner. 
Mer och mer närma vi oss Sierra Ne
vadas vilda bergskedja och de höga 
bergstopparna äro bländvita av snö 
på nordsidorna. Där åker amerika
nerna slalom i sommartid klädda i 
halmhatt och bara shorts! — Vägen 
stiger nu bara uppåt mer och mer 
och det blir friskare i luften, motorns 
värme går ned och för fotterna blir 
det drägligare framme i bilen! Vi kö
ra in i en underbar, grönskande dal
gång och slingra oss fram efter ett 
flodfåra med kristallklart vatten — 
det är Merced River som söker sig 
nedåt slättlandet. På båda sidor om 
oss resa sig bergjättarna högre och 
högre och där vi sitta i bilen känna 
vi oss som små myggor! Men så vid
gar sig dalgången kraftigt till ett om
råde som är centrum i Yosemite Na
tional Park med allt vad detta inne
bär. Hit kommer årligen bortåt 2 
millioner människor och bor här pa 
hotell, på utmärkta campingplatser, 
i egna tält och husvagnar eller i tält
hyddor som man får hyra. Och här 
på denna underbara plats, som Ska
paren givit en så fantastiskt storsla
gen utformning, stanna besökarna så 
länge de kunna undan vardagens jäkt 
därhemma i städerna, rika amerikana
re och mindre rika, alla med bilar 
och utrustade för ett bekvämt fri
luftsliv. Och allt vad man kan önska 
sig finns här. En liten träkyrka, mu
seum, post, läkare, affärer, frilufts
teater och andra nöjen för stora och 
små. Och varje kväll klockan 21.00 
kan Du ställa Dig nedanför den lod
räta bergväggen, som drar iväg upp 
mot skyn och bildar den tusenmeter
höga Glacier Point. Från dess översta 
krön störtas glödande barkstycken 
ned och de synes i mörkret som ett 
vattenfall av eld — the Fire Fall. 
Man står där nere och tittar uppåt 
på denna världsattraktion så inten
sivt, att man tror att man skall bryta 
nacken av sig! — Ja, i sanning. Här 
är gott att vara!

Och här i denna underbara dal 
bodde indianer flera hundra år före 
de ”Vitas” ankomst i samband med 
den s. k. guldrushen i California om
kring 1850. Själva kallade indianer
na sin ”gröna dal” för ”Ahwahnee”. 
Indianerna ville ej frivilligt upplåta 
sina jaktmarker och boplatser åt de 
vita. Det blev heta, blodiga strider. 
Yosemite-indianernas siste hövding 
hette Tenaya. Han sade:
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— Jag och mitt folk ha levat i 
fred och varit lyckliga i vår gröna 
dal och vi ha gott om föda. Mitt folk 
önskar inte flytta till blekansiktenas 
boplatser för att där leva på nåd hos 
en främmande ras.

Indianerna måste naturligtvis ge 
upp inför de vitas övermakt, och de
ras överlevande tvingades flytta till 
de s. k. indianreservaten. På museet 
i Yosemite finns en stor och mycket 
intressant samling av föremål från 
dessa indianers epok. När man stu
derar den ypperliga konstskicklighet 
de ägt, t. ex. i fråga om tillverkning 
av sina kläder men kanske ännu mer 
i korgflätning för olika behov, grips 
man av ett djupt vemod tillika med 
den största beundran.

Bergsjättarna som ligga runt dalen 
ha alla sina speciella namn allt efter 
de former deras spetsar eller tinnar 
fått under tidernas lopp genom in
verkan av väder och vind, is och 
köld. Åtskilliga av dessa resa sig allt
jämt över 2000 meter i höjden. På 
norra sidan av dalen strax intill vat
tenfallet ”Yosemite Fall” som i två 
avsatser kastar sig ned med en höjd 
av 850 meter, världens näst högsta 
vattenfall, ligger en bergspets — en 
pilspets, som sticker högt upp mot 
himlen. Den heter på engelska ” The 
lost Arrow”, på indianspråket heter 
den ”Hum-moo” med samma bety
delse: Den förlorade pilen. Sagan jag 
nu skall söka återge rör sig kring 
denna bergspets.

Legenden om Hum-moo.
Kos-soo-kah, en ung hövding, var 

en av de resligaste, tappraste och 
vackraste männen i sin stam. Tee- 
hee-neh var den fagraste och mest 
bedårande av alla dalens fagra dött

HÖSTEN hor kommit!
H em m et ska l l  p r y d a s  m e d  nya  
v a c k ra  v ä x te r  — g rön a  och  
b lom m an d e .

Glöm ej bort lökplante
ringen, som skapar färg
glädje till våren.

Levenius
Blomsterhandel 
och Handelsträdgård
O rsa , te l. 400 92

rar och hennes kärlek till Kos-soo- 
kah hade hannes föräldrars gillande. 
Till den stora bröllopsfesten skulle nu 
Tee-hee-neh och stammens övriga 
flickor baka bröd och samla in ek
ollon, svamp, frukter och ätbara röt
ter medan hennes älskade i sällskap 
med stammens bästa jägare gav sig 
upp bland bergen för att skaffa kött 
för stammens behov.

När de älskande sade varandra 
adjö kommo de överens om att Kos- 
soo-kah vid solnedgången skulle visa 
sig på krönet av bergspetsen öst om 
Choo-look (Yosemite-fallet) och där
ifrån skulle han till sin käraste nere i 
dalen med sin båge skjuta ned en pil. 
Vid pilens skaft skulle han fästa så 
många fjädrar av vildhöns som an
talet hjortar han och hans kamrater 
lyckats skjuta under dagen.

Vid solnedgången var Tee-hee-neh 
på den avtalade platsen och väntade

Under
Marknadsdagarna

k ö p e r  Ni

frukt
och grönsaker
b i l l ig a s t  hos

Valters Livs AB
Orsa Tel. 401 06, 415 86

Mjuka mattor
Lya-matta. Exakt det format Ni 
önskar o. i vaifri färg. 40: -  kr m2

Carl A. Pettersson, Orsa

på att få se sin älskades gestalt högst 
däruppe på klippkrönet. Men hon 
såg honom ej. Sedan solen gått ned 
väntade hon troget hela natten. Hon 
lyssnade och bad till ”Den store an
den” om sin älskades återkomst. När 
den nya dagen började gry och han 
ännu ej hörts av började hon klättra 
uppför den smala, branta stigen till 
klippans översta krön. I förtvivlan 
ropade hon på sin Kos-soo-kah men 
enda svaret var ekot av hennes egen 
röst. Hon tittade så över klippans 
krön och såg då att en bit av berget 
var borta och där nedanför i djupet 
på en avsats såg hon sin älskades liv
lösa, blodiga kropp.

Hon signalerade till sina vänner 
nere i dalen och när hjälpen kom upp 
till henne, fordrade hon att bli den 
första som firades ned till den döde 
i djupet. När så Tee-hee-neh och hen
nes älskades kropp dragits upp ur 
djupet och hon fått klart för sig att 
den älskade var borta och aldrig skul
le återvända till henne föll hon livlös 
till marken. Hon dog med brustet 
hjärta och hennes själ for bort för 
att förena sig med sin älskade i El- 
o-win — andarnas värld där bortom 
solnedgången.

Men signalpilen fann man aldrig 
— pilen var förlorad! Och indian- 
folket i Ahwahnee kallade sedan den 
spetsiga klippan ”Hum-moo” till 
minne av den vackra flickan och hen
nes unge hövding.

Ja, detta var vad jag ville berätta 
för Er denna gång. Kanske jag kan 
få återkomma med någon ytterligare 
glimt från California — sagolandet.

Jag hälsar Er alla i Orsa.

Er tillgivne 
Nils Henrikson

Marknadstips. . .

M anssko r ,  b run a  o. sva r ta  
m ed  ce l lgum m isu la

3 7 :5 0

R a n d s y d d a  m anssko r  m e d  
ce l lgum m isu la ,  s v a r ta  och  
bruna

4 7 :5 0

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37
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På Bosön . . .  Forts , från sid. 4.

Våra ledare, Irma Dyrssen, Bengt 
Callermo och Åke Nilsson undervisa
de oss sedan teoretiskt i mångahanda 
ämnen. Det var bl. a. om KFUM- 
och KFUK-idrott, regeltolkning i 
olika idrotter, hur en idrottsavdel- 
ning arbetar, allt synnerligen intres
sant. En förmiddag fick vi också an
vända våra nya kunskaper i ett ar
rangerat årsmöte. Efter förmiddagens 
lektioner var det dags för en under
bart god lunch.

Eftermiddagarna tillbringade vi 
med att praktiskt lära om idrott. Då 
var det verkligen hårdträning, och 
det kändes minsann i hela kroppen. 
Men skönt var det! Vi sysslade med 
basket-, hand- och volleyboll, fri
idrott, tennis, bordtennis och orien
tering. Inomhusbassängens 17-gradi- 
ga vatten svalkade uppfriskande ef
ter dagarnas övningar.

Middagen serverades sedan, och ef
ter den hölls föredrag. Många be
römda idrottsstjärnor t. ex. Per-Owe 
Trollsås och Lennart Ring berättade 
idrottsminnen för oss och fick oss 
alla att inse idrottens tjusning. Sena
re på kvällen väntade kaffet med 
samtalsstunder eller grammofonspis
ning.

Lördagen den 4 aug., avslutnings
dagen, hade vi teoretiska och prak
tiska prov. Då gällde det att göra 
sitt bästa, och den uppmaningen följ
de alla. Så var avskedets stund kom
men. Många tårar fälldes, ingen av 
oss ville ju skiljas, och det var inte 
underligt, för det hade verkligen va
rit en upplevelserik vecka. Men vem 
vet, kanske att vi en gång kommer 
tillbaka till Bosön — som ledare.
Margareta Olén Lisbeth Masser

Fina sorteringar i

S k i n n v a r o r
f inner Ni i vå r t  sa lu s tå n d  

p å

Orsa Marknad

Till ett ta lrikt b e s ö k  
in b ju d e r

FILIPS
O rsa  Te le fon  403 88

Blockflöjtexamen
I slutet av vårterminen 1962 kla

rade en del elever av proven för 
första diplomet. De hann inte kom
ma med i förra numret av skoltid
ningen, men här har vi dem. Klass- 
angivelsen avser vårterminen.
843 Roland Hammarbäck, Hansjö 5
844 Lars Hansson, Hansjö 5
845 Tony Hartvigsson, Hansjö 5
846 Ola Michols, Hansjö 5
847 Åsa Olsson, Hansjö 5
848 Göran Loven, Hansjö 4
849 Göran Söderberg, Hansjö 4
850 Ingrid Norman, Hansjö 4
851 Birgitta Hansson, Hansjö 4
852 Maj Hamrén, Hansjö 4
853 Lena Gustavsson, Kyrkbyn 4 B
854 Ulf Svensson, Kyrkbyn 4 B
855 Ulla Kratz, Kyrkbyn 4 B
856 Karin Jonsson, Kyrkbyn 4 B
857 Sven-Erik Soling, Kyrkbyn 4 B

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

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Brobergs gamla affärslokal

Hans Peterson
S tudebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

Byggnadsfirma

Nybyggnader, Ombyggnader, 
Reparationer. Infordra offert!

ETT SOMMARMINNE 
Pappa, Mamma och Ulla och jag 

var i Östergötland på semester. På 
kvällen skulle min farbror gå upp 
och lägga sig. Då såg han en fladder
mus ovanför sängen. Då blev han 
rädd. Han ropade på min andra far
bror, som heter Sören. Då gick Sören 
och tog fladdermusen i nacken.

Leif Gustavsson, 
Klass 3

ETT SOMMARMINNE
En söndag var det Sandvikens 

hundraårsdag. På morgonen när jag 
vaknade, var det ett flygplan som 
flög runt över hela Sandviken.

Längre fram på dagen började det 
roligaste, för då blev det karneval. 
Först kom Familjen Flinta med sin 
bil. Det var några stycken som hade 
klätt ut sig. Det var så mycket på 
det där karnevalståget. Det kom häs
tar och mycket, mycket mer. Man 
fick åka karusell gratis. Glass fick 
man också, man fick så mycket gra
tis.

Bernt Ridderström, 
Klass 4

NÄR VI ÅKTE KANOT 
När jag och min kamrat Hans var 

ute och åkte kanot, kom vi på att vi 
skulle bygga en koja på en holme. 
Vi åkte in på holmen och tittade, om 
det fanns någon plats där. Sen for vi 
iland och hämtade stänger och mos
sa i kanoten. Så for vi ut. Då börja
de det blåsa. Just då vi kom iland 
tippade kanoten och allt åkte i vatt
net. Vi plumsade dyblöta iland och 
var tvungna att fara hem och byta 
kläder.

Ove Andersson, 
Klass 4

ett bättre bilköp

FIAT har rätt bil, till rätt 
pris, för va rje  ändam ål!

B eg ä r  d e m o n s t ra t io n !

Se den verkliga sensationen 
FIAT 1300 —  1500 Juventus

Firma Bengt Källdahl
Tel. 402 03, Orsa
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16-årig kartritare av Rune Masser

Kartr itaren  Hans Jo h a n sso n

Det klankas mycket på nutidens 
ungdom och med all rätt kanske. 
Men det finns dock undantag, och 
har man tillfälle att närmare studera 
idrottsungdomen, så märker man att 
undantagen inte äro så få.

Ett exempel på detta har vi här i 
Orsa i 16-åringen Hans Johansson, 
Born. Förutom sin studieflit och sina 
orienteringsframgångar har han visat 
prov på kunnande på ett annat sätt.

Han har nämligen egenhändigt ri
tat en karta i skala 1: 10000 över ter
rängavsnittet Trunna — Slättberg — 
Stackmora — Heden — Born. Kar
tan har blivit synnerligen detaljrik 
och varje liten bäck, stig, grusgrop 
m. m. finns med. Det enda som fat

Tij^H^rrkläder
G en om  fö rm ånliga  
inköp  kan v i  e rb ju d a  Er

Norska ylletröjor
i högsta kval. endast 29:50, 
14 år 21: — samt
Skjortpuilovers
i vigoreuxkamgarn, end. 21:—

V älkom na in och se  a l la  ö v r ig a  
p r i s v ä rd a  n yheter  för hös ten !

tas, sa’ en skämtare, är att platser 
med hallon, blåbär och lingon inte 
finns markerade.

Årets orienteringstävling, Orsaluf- 
fen, gick på denna karta och Hans 
fick idel lovord för sitt mästerverk. 
Att sedan kartskalan ställde till pro
blem för en del yngre löpare är en 
annan sak. Orienterare i Dalarna med 
omnejd tävlar för det mesta på kar
tor i skala 1: 50000 och när man se
dan kommer på denna förstoring, 
som 10000-delen är, tycks allting ”gå 
för fort”.

Många, många timmar har Hans 
lagt ned på denna karta. Att exakt 
säga hur många är en ren omöjlighet, 
men han har hållit på i nära tre år 
för att få den färdig. Med hjälp av 
fader Klas gjordes kartan klar för 
tryckning i vår och resultatet har vi 
sett.

När Hans började med ritningen 
hade han tänkt sig en karta i skala 
1:20000, men väl ute i terrängen 
fann han att det fanns så många de
taljer som då inte kom med. Därför 
övergick han till denna större skala. 
Metoden vid ritningen har i stort sett 
varit följande:

Först har han ute i terrängen, inom 
ett litet område, genom stegning mätt 
in de olika terrängföremålens inbör
des läge till varandra. Så har han 
hemma i lugn och ro med hjälp av 
andra kartor, linjal och kompass fått 
fram den rätta skalan på alla upp
tecknade terrängföremål. Inte bara 
avstånden mellan olika punkter skall 
stämma, utan terrängföremålens (in-

& Ur 
^  Optik 
& Guld

fQieh . ' Jjhörhip

äga, jordhöjd) storlek skall också va
ra i rätt skala. Och när man vet att 
kartan är 12 dm2, så förstår man att 
Hans har ”svettats” åtskilligt under 
sitt arbete. Kartan är inte av modell 
kurvkarta, utan s. k. backstrecks- 
karta och framställd i två färger, 
blått och svart på vit botten. Alla 
inägor äro konturritade.

Hur har då Hans hunnit med allt 
detta? Han har studier att tänka på, 
sommarjobb, tävlande m. m., men en
ligt vad han säger själv, så har han 
tagit vår- och höstkvällar till hjälp 
för mätningen ute i terrängen. Själva 
finritningen, skrivbordsarbetet, har 
skett under de mörka vinterkväl
larna.

Det måste finnas ett hart när otro
ligt intresse och en enastående för
måga för att kunna nå ett sådant re
sultat som Hans har gjort.

Vi tackar honom för kartan och 
gratulerar till framgången.

Rune Masser

Bilägare!
Rusta Er bil för mörker 
och kyla!

Vi ha m oto rvärm are ,  
dimm- och f jä rr l jus  
i lager .

Ljuskontroll

Biltjänst, Orsa
Uno Carlsson Tel. 40156, 40490

Steinmann
Piano modell 108

ren och vacker ton 
exakt och behagligt anslag 
tekniskt högvärdigt 

Sj- elegant, modern formgivning 
$$■ mångårig garanti 

populärt pris

— Allt i musik

F:a Piano-Nisse
Nils Klockar Tel 40694, aff. 406 04
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ETT SOMMARMINNE
Jag åkte traktor till kvarnen. Då 

var jag i Stora Skedvi. Kvarnen lig
ger i Skedvi kyrkby. Där lekte Sören 
och jag bland mjölsäckarna. Tills vi 
vart alldeles vita. Sen borstade vi av 
oss. Sen åkte Sören, Erik och jag 
hem. I ladan är det en stor stock. 
Stocken är en två tre meter över gol
vet. Det är hemskt roligt att hoppa, 
när det är hö under.

Jan  M ångs, 
Klass 3

Hattar och mössor 
i höstens nyheter!

— Stor sortering —

Garn och  
handarbeten

★

Albert Andersson
Mode- och Handarbetsaffär

Orsa, tel. 400 04

ETT SOMMARÄVENTYR
En dag v ar vi till Norge. Vi for 

från Venjan en söndag. Vi for förbi 
många fäbodställen. Det var fullt 
med folk på fäbodställena. När vi 
var nästan framme blev det stopp 
på bilmotorn. Vi blev kvar där en 
kvart, sen gick motorn. När vi kom 
fram till norska gränsen fick vi åka 
på höger sida. Det var så dumt i kur
vorna. Sen kom vi till en affär. Vi 
handlade mycket. Det var mycket 
billigare i affärerna i Norge än i 
Sverige.

A lv a  Persson, 
Klass 2

KANINUNGEN
Jag hade länge önskat mig en ka

ninunge. En dag sa mamma, att vi 
skulle åka bort och köpa en kanin. 
Då blev jag så glad. När vi kom 
fram, där vi skulle köpa kaninungen, 
gick jag raka vägen dit, där de hade 
kaninerna. När hon som rådde om ka
ninerna kom ut, så hade hon en väs
ka i handen. Jag undrade, vad hon 
skulle ha den till. Jag frågade henne. 
Då sa hon, att hon skulle lägga ka
ninen i den. Så tog hon ut kaninen 
ur buren. Det var en vit med blanka 
ögon och en liten tofs till svans. Den 
var så fin och gullig. Så åkte vi hem. 
När vi kom hem, så gjorde mamma 
en bur.

Nästa morgon när jag vaknade så 
gick jag och gav kaninen mat. De 
första dagarna var han lite rädd, 
men sen vande han sig. När jag kom 
på morgonen blev han så glad. Men 
så en morgon sa mamma, att vi mås
te lämna tillbaka den, för jag måste 
börja skolan. Då blev jag så ledsen.

E v a  Enoksson, 
Klass 3

För
älgjakten

finner Ni den 
största sortering av 
vapen, ammunition 
samt övrig utrust
ning hos

Järnbirger AB

ETT SOMMARMINNE

Alla vid posten gjorde en utflykt. 
Vi åkte med Gustav Vasa till Täll- 
berg och gick till Klockaregården. 
Jag och en pojke sprang i kapp. Och 
sen åt vi där. Därefter tog jag en ser
vett och frågade en farbror, om han 
ville göra ett flygplan åt mej. Jag 
kastade och det gick fint. Vi åkte 
tillbaka med Gustav Vasa till Mora 
och sen åkte vi med bil till Orsa.

Göran Engström  
Klass 2

Trivsam hemmiljö
så som Ni önskar Er den!

Hos oss finner Ni allt för Edert 
önskehem såsom  Soffgrupper, 
Svängbäddar, Mjuka mattor och 
Armatur.

Ett besök lönar sig!

Möbeltjänst
— N. Hinders  — 

Jä rnvägsgatan  27 Tel. 410 35

Marknadsbesökare...

Titta in till oss och se vår  
stora sortering av

Leksaker
Modellbyggen
Hobbyflyg

Musik & Hemslöjd
G. Klockor Tel. 403 20
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När vi 
sitta i vår bänk. . .

Tckning: Hos fotografen av 
Birger Nylén, klass 6

Teckning: av Sonny Konradsen, klass  5
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Teckning: När jag var på fäbodvallen av 
Annicka Graned, klass 3

EN DAG I FÄBODEN

En dag kom jag på besök till Gru- 
nyberg. Då frågade fäbokullorna Sig
rid och Siv, om jag ville stanna där. 
Det ville jag.

Nästa dag väckte de mig klockan 
fyra på morgonen. Sen gick vi ut i 
ladugården och mjölkade. Jag mjöl
kade deras ko, som hette Kulla. Hon 
var så snäll.

På kvällen mjölkade jag Stinta, 
men hon sparkade några gånger. När 
vi skulle mjölka nästa dag, så klara
de jag både Kulla och Mona. Den 
här dagen gick vi upp tidigare än 
vanligt.

På eftermiddagen kom pappa och 
hämtade Sigrid, för hon skulle ner 
till körskolan. Jag följde med hem, 
för jag gillade inte fäbodlivet något 
vidare.

Inger Gref, 
Klass 4

Tänker Ni köpa FRYS-
SKÅP eller FRYSBOX?

Det lönar s ig  att b e s ö k a  
e l le r  r inga

KÅHLÉNS
ELEKTRISKA, ORSA

Tel. 401 92, 410 37

UR MIN SOMMARDAGBOK

En farbrdr, jag och pappa skulle 
resa till Norge och fiska. När vi ha
de åkt fem mil från gränsen, kom vi 
till en plats, som heter Stuedal. Där
ifrån startade vi vandringen.

Vi skulle gå 25 km upp i fjällen 
med packning, tält och gummibåt. Vi 
följde en bäck ett bra tag. I början 
var fjällbjörksskogen nästan ogenom
tränglig. När vi kom ut på kalfjället 
mötte oss en fantastisk syn. Fjälltop
parna var molntäckta, och marken 
var som en färgsprakande matta. 
När vi gått i drygt tre timmar, skym
tade tjärnen, som vi skulle resa tältet 
vid.

När vi hade rest tältet, fiskade vi 
lite röding till kvällsmat. Vi lade 
oss att sova, för vi skulle gå upp ti
digt på morgonen nästa dag. Vi fiska
de några smårödingar och åt mat, 
för vi skulle gå till en sjö, som ligger 
1200 m ö. h.

Vi skulle gå igenom ett moln och 
ett snötäckt pass. Det var drygt att 
gå uppför fjället, för man halkade 
på snön. När vi var på toppen av 
passet såg vi bara vitt framför oss. 
Jag hittade en sten och rullade den 
framåt. Då började vi åka utför pas
set på stövlarna. Det var brant, så 
det gick fort. Det var nog, som pappa 
sa: ”Nu kan du berätta för kompi

sarna, att du åkt skidor på stövlarna 
bland molnen.” Rätt som det var 
saktade vi farten, och vi märkte, att 
vi stod på isen på den sjö, som vi 
skulle sommarmeta i. Detta var i juli. 
Det var inget annat att göra, än att 
gå upp i passet igen. När vi kom 
tillbaka, tog vi tältet och gick till 
Stuedalen.

Därifrån åkte vi till en sjö, som 
heter Våndsjön. Vi åkte båt över sjön 
till en lapp, och där bodde vi. På 
kvällarna fiskade vi på sjön och fick 
mycket röding. När vi hade fiskat 
klart, hade vi omkring 20 kg rensad 
röding.

Så var det dags för hemfärden. 
Vädret hade varit bra hela tiden och 
fångsten god, så vi hade anledning 
att åka glada hem till Orsa.

Björn Kvick, 
Klass 6

Ha alltid

i tankarna!

Välkom m en till
ESSO-Service Orsa Tel. 41470

EKO-Livs
Specialbutiken 
för livsmedel!

Alltid nybakat
Orsa-Tunnbröd

Telefon 402 33

För snabb 
och elegant

Kem. Tvätt
i kvalitetsutförande 
anlita

Frelins Kem. Tvätt
Orsa Tel. 413 86

R e p a ra t io n e r  u tföres v id  
e g e t  s k rä d d e r i
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ORSA SKOLTIDNING.

Alla trivs på

O rsa s  m o d e rn a s te  och  
t r e v l ig a s te  kond ito r i  

C. G. Nyström

Höstens nyheter i

PLASTDUKAR
Förnämlig sortering

FÄRG PARFYM

TRIVSAMMA 
TIMMAR 
å r  e fte r å r  m ed

!

RADIOLA
[  VINJETT [

Stilren, elegant 23” TV för modern 
heminredning. Teak, ljus ek, teak 
med ekfront eller teak med grå- 
lackerad front.
P2-förberedd 1.480:— med oms. 
P2-klar 1.598:— med oms.

SVALAS Radio & TV
Kyrkogatan 8 Tel. 413 50

Auktoriserad Radio- och TV service

Teckning: av Ingva r Nylén ,  k la ss  5

UR MIN SOMMARDAGBOK

Måndagen den 25 juni startade vi 
från Mockfjärd mot Skåne.

I Örebro tittade vi på slottet och 
därefter drack vi kaffe på ”Svam
pen”, som är ett högt vattentorn. Se
dan fortsatte vi till Vadstena, där vi 
övernattade. I Vadstena besåg vi 
klosterkyrkan och Olov Skinnares 
hus.

Följande morgon fortsatte vi mot 
Osby. Under vägen såg vi Alvastra 
klosterruiner och i Gränna Per Brahes 
borg. Vi åkte så genom Huskvarna, 
Jönköping, Värnamo och Växjö. 1 
Osby övernattade vi. Och där hälsa
de vi på Fader Gunnar Rosendahl.

Nästa dag var Ystad vårt resemål. 
På ditvägen tittade vi på Glimminge- 
hus. Jag var högst upp i borgen, men 
jag såg ändå inga svartråttor. Det 
gjorde tydligen verkan att Nils Hol
gersson lockade bort dem från bor
gen.

När vi kom fram till Ystad, var 
alla hotell och vandrarhem upptagna. 
Vi tänkte då åka tillbaka till Glim- 
mingehus vandrarhem, men i Sand
skogen utanför Ystad fick vi komma 
in pä ett badhotell, där vi hade en 
fin utsikt över havet. Vi såg 5 ocean
ångare och ett 20-tal fiskeskutor med 
blotta ögat.

Nästa dag åkte vi till Lund och 
tittade på domkyrkan. Där fanns ett 
mycket gammalt ur, och i kyrkans

ETT SOMMARMINNE
Mamma och pappa och Mats och 

jag åkte bil till Lysekil. Vi över
nattade i Dalsland. När vi kom till 
Lysekil, gick mamma och pappa och 
jag och badade i Pinne-vik. Sen gick 
vi till Tårne-vik och badade. Men 
där badade inte jag. För det var bara 
för stora. Och sen gick vi hem och 
packade upp, och sen gick vi ut på 
berget och solade oss på berget som 
låg ovanför stugan. Ett par dagar 
senare kom min lekkamrat Monika 
till Lysekil. Och vi hade så roligt. 
Vi klättrade i berg. Efteråt åkte vi 
till Göteborg. Mats och jag fick peng
ar av mor-mor och mor-far och far
mor. Och sedan åkte vi till Orsa 
igen.

Det var en rolig sommar i år.
Cecilia Sörsten, 

Klass 2

ETT SOMMARMINNE
När vi kom till Strömstad regna

de det så mycket och vi sov i bilen. 
Nästa morgon badade vi i salt-vatten. 
Sen kom två flickor och deras pappa 
och mamma och dom hade två katt
ungar. Vi sprang och lekte och vi 
såg maneter och vi plockade snäckor. 
Och jag och pappa låg i tältet på 
natten. Sen åkte vi till Töreboda. Där 
över-nattade vi hos en tant och en 
farbror. Dom hade två stora flickor. 
Sen åkte vi till Stockholm till min 
faster. Därifrån åkte vi hem.

K a rin  Jannisa, 
Klass 2

källare stod en jätte och försökte riva 
ned kyrkan, men när han skulle bry
ta ned en pelare, blev han förstenad.

Sedan fortsatte vi till Hälsingborg, 
där vi stannade över natten. Nästa 
morgon åkte vi till Hälsingör i Dan
mark. Det enda jag fäste mig vid var 
en dansk ”skolevogn” av märket 
Vauxhall.

Utanför Hälsingborg låg Sofiero. 
När jag tittade in i ett fönster såg jag 
kungen. När vi lämnade parkerings
platsen vid Sofiero, gick morbror Ol
les bil sönder, men vi var bara 75 
meter från en verkstad. Vi mäste då 
åka tillbaka.

Följande dag började vi hemresan. 
Vi startade från Hälsingborg kl. 10 
och åkte de 65 miljen till Mockfjärd 
på 12 timmar.

Och så slutade en trevlig semester
vecka.

O lle  Hedman, 
Klass 6
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ETT SOMMARMINNE
I sommar har jag varit på en barn- 

koloni i Dala-Järna. När vi kom dit 
var det sol och vi sparkade boll och 
gungade. Ibland gick vi ner och ba
dade, och vi hade så roligt. Vi gjorde 
kåtor och vi lekte indianer varje dag. 
Jag har varit borta i en månad.

Leif Johnsson, 
Klass 2

ETT SOMMARMINNE
I sommar var jag hos mor-mor i 

Hornberga. Då fick jag åka hölass 
med morbror Anders och på kvällen 
fick jag och Sune låna mormors häs
tar och hjälpa mor-mor med korna. 
Mor-mor har mycket djur. Mor-mor 
har tre kor och två hästar och fyra 
getter och en bock och fem höns och 
fem tuppar och två grisar. Och jag 
tyckte det var så roligt att vara 
hos mor-mor.

Lars Erik Helgesson, 
Klass 2

PÅ BARNENSDAG
När jag var på Barnens dag hade 

jag roligt. Då åkte jag karusell. Sen 
när jag hade åkt karusell, så gick jag 
och köpte en varm korv. Därpå gick 
jag och tittade på några stånd, som 
det var lotter i. Och så såg jag ett, 
där det var vinst på alla lotterna. 
Då tog jag en lott, och då vann jag 
en ballong som det var ett rör, som 
man skulle blåsa upp ballongen med. 
Därefter gick jag och tittade på kas- 
perteatern. När det var slut på kas- 
perteatern så gick jag och köpte en 
glass. Sen åkte vi hem.

Lisbeth Kusén, 
Klass 3

ANDERS NÄS

G  lasmästeri
O R S A

Tel. 408 91, bost. 411 78 
Järnvägsgatan 27

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar

PÅ LÄGER
I sommat har jag varit på läger 

i tre dagar. Jag fick följa med min 
kamrat och hennes pappa. Lägret lig
ger i utkanten av Ludvika. Det heter 
Sjöbo. Vi fick ligga i tält. Varje kväll 
hade vi lägereld. I lägret fanns en 
grupp, som spelade och sjöng vid lä
gerelden. På morgonen ringde en 
klocka kl. 8. Då måste vi gå upp. 
Klockan 9 ringde det igen, och då 
skulle vi ställa upp oss i våra grup
per, för att flaggan skulle hissas. När 
det var gjort, sjöng vi en sång, och 
fick sedan göra vad vi ville tills kl. 
10. Då skulle vi äta. När vi ätit ha
de vi gymnastik och tävlade i löp
ning. Andra dagen fick vi åka och 
bada, det var så varmt i vattnet. På 
kvällarna efter lägerelden hade vi 
ringlekar. Klockan 9 på kvällen ha
lades flaggan ner. Sedan hade vi 
ringlekar igen. Halv tio gick vi för 
att tvätta oss i sjön. Sista dagen min 
kamrat och jag var där var en sön
dag. Då var det fest, massor av folk 
från ställen omkring Sjöbo var där. 
Gruppen som sjöng och spelade hade 
uppträdande. Vi åkte därifrån kloc
kan 8 ungefär, och kl. 11 var vi hem
ma i Mässbacken igen.

Ulla Gustavsson, 
Klass 4

FARMOR OCH FARFAR
När farmor och farfar var på se

mester, då längtade jag, tills de skulle 
komma hem. Den dagen var inne då 
de skulle komma. Och jag väntade 
och väntade. Sen kom en tant, och 
jag följde henne hem. Sen kom far
far och farmor.

Ingela West, 
Klass 3

Glöm ej maten 
till marknadsdagarna

Denna finner Ni 
hos

o

Orsa, te l. 400 25

.ORSA SKOLTIDNING

Det bästa
för håret är frisören . . .

Damfrisering Tel. 410 80

Beställ

Julklappsförstoringen
redan nu!

Album
V a ck ra  och  m o d e rn a  i 
stor sorter ing .

Tegmans Foto Eftr.
Orsa, tel. 400 93
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Teckning: Vi plockar lingon av 
Ritha O lsson , k la ss  4



ORSA SKOLTIDNING.

Madrass- 
NYHET!

2$. Polyeter- 
m adrass

4  Liggriktig 
Sj- P risb illig

Carl A. Pettersson, Orsa

GUST.  H E L G E S O N
UR — O P T I K

G la sö g o n  ex p . 
efter  recep t

Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

Advokaten 
CURT CARLSTRÖM

ORSA

Kontor 2 tr. Hotell Orsa 
Tel. 410 26, 410 17 

Kontorstid 9.oo — 17.oo

Promenadskor 
med cellgummisulor
Stor so r te r in g !

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

VÄLKO M M EN
til!
Orsa 
foto
centrum!

B a la  I F ® ™
O RSA 4- TEL. 400 55 Q  BERTH NORDLUND

Teckning: Racerbålstävling i Mora av 
Bengt N ilsson , k la ss  6

DEN ROLIGASTE DAGEN 
I SOMMAR

Det var lördag eftermiddag, och 
pappa hade lovat att vi skulle åka 
och fiska. Lennart, pappas bror, skul
le också följa. Vi hade bestämt att vi 
skulle ligga i en koja över natten. 
Nu var vi klara. Vi hade allt med 
oss, mask, filtar, mat, metspö och 
kastspö. Om en timme var vi fram
me vid kojan. Vi stannade där ett 
tag. Sedan åkte vi till ett ställe vid 
Ore-Älven men där var fiske-lyckan 
inte med, så vi for strax där-ifrån. 
Vi for till en sjö som hette Tyldsjön, 
men där fick vi inte ett napp, så vi 
for därifrån också. Till sist for vi 
till en sjö som hette Skeften. Där 
hade jag fiskelyckan med mig. Pappa 
och Lennart fick inte ett napp men 
jag fick napp. Efter några kast kän
de jag ett kraftigt ryck. Det var en 
stor fisk. Pappa sa: ”Ta det försik
tigt, för den kan slita sig.” Men den 
satt kvar. Jag fick gäddan ända till 
land, då lossnade den. Jag fick tag 
på den men jag kunde inte hålla den 
kvar på de stora stenarna. Så den 
ramlade i sjön igen. Pappa sa, att det 
var en stor gädda. N är klockan var 
tolv, for vi tillbaka till kojan. Vi åt 
litet. Sedan lade vi oss. Jag vaknade 
klockan sex på morgonen. Vid 8-tiden 
for vi hem igen.

Ulf Jemth, 
Klass 6

Teckning: Vi leker kurragömma av 
Gudrun  Jakobsson, k la ss  2

EN RESA

En dag innan vi började skolan, 
skulle pappa hjälpa till att flytta 
stenkrossen, som Länsman i Bonäs 
äger.

Pappa och jag gick opp klockan 
två på natten, för vi skulle åka ti
digt. Det är så stora maskiner, att 
man måste åka tidigt medan det inte 
är så mycket trafik på vägarna.

När vi kommit opp till krossen 
låg de andra och sov. Men när vi 
kom in, vaknade de. Krossen stod 
ovanför Heden i Våmhus, och det 
var väl en mil dit. Innan vi åkte, 
skulle de äta och dricka en kopp 
kaffe. När de hade gjort det, skulle 
vi ge oss av.

Pappa och jag fick åka i bussen 
och Erik och en annan karl fick köra 
lastbilen. De hade den stora krossen 
bakpå och ett stort bensinfat. En 
annan karl körde den andra lastbilen, 
och han hade rastkojan på släp. Det 
var några transportband, som också 
skulle dit, men dem tog de opp se
nare. Allt det här skulle ovanför Idre 
till ett ställe, som hette Storfjäten, 
tror jag. Men jag kommer inte rik
tigt ihåg. Det är 17—18 mil dit opp. 
Bussen gick inte fortare än förtiofem 
km under hela resan. Det gick fint, 
men innan vi kom in i Idre, small 
ena däcket på krossen. När vi kom 
ut ur bussen, fick vi ta med oss en 
domkraft till krossen. Sedan vi lagat 
felet, fortsatte vi in i Idre och pum
pade däcket. De måste ta ett lastbils- 
däck, för det fanns inget reservdäck 
åt krossen. När vi kommit förbi Idre, 
så höll man på att göra en ny väg 
där. Innan vi kom dit vi skulle, möt
te vi så mycket renar, att vi nästan 
höll på att köra på dem.

Nu var det inte så långt kvar. När 
vi kom fram, blåste det rätt så starkt, 
det var alldeles bredvid en tjärn de 
skulle ha krossen. Vi lastade av alla 
grejor som var på lastbilen. När det 
var färdigt, skulle jag gå ner till tjär
nen och fiska lite, men det nappade 
inget. Pappa ropade och sa, att vi 
skulle åka hem nu. När jag gick opp, 
hörde jag att det kom många renar. 
De kom rakt på mig, så jag stod snart 
mitt ibland dem. Det var nog en 
åttio stycken. De var så fina och 
skiftade i alla möjliga färger. När jag 
kom opp på vägen, frågade pappa, 
om jag inte var rädd. ”Nej”, sa jag, 
men han trodde mig inte.

Nu åkte vi hem, och det tog om
kring fem timmar.

Yngve Matsson, 
Klass 7
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FRELINS KONDITORI
Telefon 400 27

•
Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

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

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris

beräkningar.

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

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

AB O R S A K A L K
Tel. 500 21, 500 52

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

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!
Tel. 440 01

GUMMI- 
verkstad

•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin
•  Oljor

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson
Tel. 403 55

Skolan i England. Forts, från sid. 3.

att det finnS en läsebok för varje elev 
i nybörj arklasserna. Det kommer 
därför att bero på den enskilde lä
raren att skapa goda arbetsförhål
landen under ganska svåra yttre för
hållanden, och detta lyckas de ofta 
med.

SMU i Orsa. Forts, från sid. 5.

ter kan åläggas de unga. Här kan 
nämnas sådant som ledarscout, barn
vakt i kyrkan under söndagens guds
tjänster o. dyl.

Många i denna ålder har genom 
personligt ställningstagande, en av- 
görelse, helt gått in för SMU:s motto 
”För Kristus och församlingen”. Des
sa ungdomar har genom sin upple
velse något att delge andra, genom 
sång, i musik eller vittnesbörd. Till 
god hjälp har de sedan blivit i för
samlingens olika verksamhetsgrenar. 
Två somrar i följd har dessutom en 
grupp på ett 10-tal ungdomar använt 
en del av sin skol- och arbetsledighet 
till medverkan i evangeliska möten 
dels på Öland och dels i Skien, 
Norge.

Att ledarfrågan ständigt är aktuell 
inom en ungdomsrörelse är helt natur
ligt. Nya ledare har också känt be
hovet av utbildning. Sådan har ibland 
kunnat ges genom längre eller kor
tare kurser, oftast gemensamma för 
hela SMU i Dalarna.

Hur finansieras nu detta arbete? 
Svaret blir: Genom personliga och 
frivilliga insatser. Något bidrag ges 
visserligen från stat och kommun för 
exempelvis fritidsgruppernas verk
samhet, men det utgör endast en 
ringa del av alla kostnader. Ekono
misk hjälp har i stället kunnat ges 
bl. a. till missionsarbetet i u-länderna.

SMU i Orsa vill genom sin verk
samhet i all anspråkslöshet vägleda 
de unga till en glad fritid, till ökat 
ansvarstagande, till kunskap om Kris
tus och till gemenskap med Honom 
och Hans efterföljare.

5. L.

ETT SOMMARMINNE

Pappa och mamma och Ritha och 
jag skulle åka till Fryksås den nya 
vägen. När vi hade åkt en bit ovan
för Backänget var det en farbror som 
stoppade oss. Han pekade ut mot 
lindan och då såg vi en björn. Då 
var jag lite rädd.

Mona Olsson, 
Klass 3

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Waltboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri

Tapetserareverksfad
Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstop
pas. — Nya madrasser och 

markiser på beställning. 
Billiga priser!

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö tn
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00-17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

A N L I T A  V V S -
f a c k m a n n e n

-  WESSTRÖMS
rörledn ings ab  

ORS A Tel. 0250/405 19
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Teckning: "Den gamla goda tiden" a v  Erik A rv id s so n ,  k la s s  6

Skolnytt
Det nya läsåret
har medfört ökat elevantal i folk
skolorna. Vi har detta år större ny- 
börjarantal är på många år. Det är 
inte mindre än 127 i första årskursen, 
i andra 87, i tredje 100, i fjärde 96, 
femte 100, sjätte 102 och sjunde 76. 
Vidare finns 34 elever i specialklas
ser. Sammanlagda elevantalet vid 
folkskolorna blir alltså 722.

Förra hösten måste vi rapportera 
minskning av antalet läraravdelning- 
ar. Detta år har det ökat igen. I 
Kyrkbyn har vi fått inte mindre än 
3 avdelningar aV första årskursen. 
Vidare har Slättbergs småskola kom
mit igång på nytt.

Skolorna i Kyrkbyn, Hansjö och 
Digerbergets områden har ökat barn
antal. Skattungbyn är ungefär lika 
( +  1). Däremot fortsätter minskning
en i Stackmora, Kallmora och Ne- 
derberga.

Oljeeldning
har under sommaren installerats i 
Stackmora småskolhus.

Klockargården
har medgivits stå kvar ännu ett år, 
eftersom lokalerna behövs för under
visningen.

En elev från Gravberg
har vi fått i år. Det är nog 15—20 
år sedan det fanns skolbarn i den 
byn.

Ingen sökande
blev det till den ledigförklarade ad- 
junktstjänsten i modersmålet och tys
ka vid realskolan. Ingen ville heller 
bli slöjdlärarinna i Orsa. Däremot 
fick vi en ny handelslärare, som dock 
begärde avsked redan i juli månad.

Frågan om gymnastiksal
i Kyrkbyn har fallit ett stycke fram
åt. Sedan skolstyrelsen erhållit med
delande, att tillstånd eventuellt kan 
beviljas med två månaders varsel, 
har arkitekten börjat bearbeta det ti
digare förslaget, så att det blir i över
ensstämmelse med nu gällande be
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stämmelser. Blir det arbetslöshet bland 
byggnadsarbetarna till vintern, torde 
det finnas stora utsikter att gymna- 
stiksalsbygget kommer i gång, vilket 
vi länge väntat på. Att i en skola 
med 17 läraravdelningar sakna gym
nastikmöjligheter är mycket besvär
ligt.

En preparandkurs
har under sommaren pågått på yr
kesskolan. I den har elever med real- 
examen deltagit för att sedan kunna 
”hoppa över” första klassen och bör
ja direkt i andra klassen. Under kur
sen har eleverna fått undervisning i 
affärskorrespondens, bokföring, han
delsräkning, handelslära och maskin
skrivning. överstyrelsen för yrkesut
bildning fastställde i juni särskild un- 
dervisningsplan för denna kurs.

Stödundervisning
Lärarinnorna i småskolan har ålagts 

ytterligare 2 timmars tjänstgöring. 
Det intressanta är, att dessa timmar 
får användas till stödundervisning åt 
sådana elever, som på grund av sjuk
dom eller annan motsvarande orsak 
blivit försenade i skolarbetet eller åt 
allmänt skolmogna eller eljest sent 
utvecklade barn samt för att före
bygga uppkomsten av läs- och skriv
svårigheter. — Det borde också fin
nas sådana möjligheter för de högre 
klasserna.

Lovdagarna
under höstterminen blir för alla sko
lor i Orsa måndagen den 1 okt., tors
dagen den 1 nov. och fredagen den 
2 nov.

H j .  H — n.

Beckmans Tryckeri AB, Orsa — 1962

Stipendiefondens hederslista
Nu är det dags att sätta igång med 

studierna på allvar, då de mörka 
kvällarna kommit. Låt inte TV och 
andra nöjen få alltför mycket av Din 
tid! Vill Du komma framåt — och 
det vill Du säkert — så gäller det att 
hugga i.

Ytterligare en kurs kan nu rappor
teras färdig:

Den etthundratolvte: Gull-Britt
Gustavsson, Skattungbyn, Tyska för 
realskolan. Och den svåra kursen har 
hon klarat med ett fint betyg.

Intresset för studier tycks öka. Inte 
på många år har vi fått så många an
sökningar som nu.

Följande har av stipendiefondens 
styrelse tilldelats nya kurser:

Gull-Britt Gustavsson, Skattung
byn, Tysk grammatik och Engelska, 
4:e årskursen;

Birgitta Bälter, Samhället: Maskin
skrivning;

Kerstin Matslofva, Berget: Eng-
lish I;

Peter Köller, Born: Aritmetik I
- I I ;

Lars Wickman, Samhället: Aritme
tik I—II. H j .  H — n.

Det goda brödet. . .
. . . s p e c e r ie r  och  d ju p f ry s t  

finns hos
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