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ORSA SKOLTIDNING.

De gamla berätta av D. H.
Fru Finn Anna Hansson från Han

sjö bor numera på ålderdomshem
met, där hon vänligt tar emot i eget 
rum, när Skoltidningens utsända häl
sar på och ber henne berätta något 
från gångna tider.

— Jag är så glad, att jag har fått 
ett eget rum. Här trivs jag så bra. 
Och roligt är det att få besök. Men 
inte har väl jag nåt särskilt att be
rätta om.

—< Åjo, har man levat ett så långt 
liv, så har man nog varit med om 
åtskilligt.

— Ja, nog har jag då levat länge. 
Jag fyllde ju 90 förra året. Men inte 
har det varit nå märkvärdigt med 
mig. Jag gick i småskolan i Västra 
Hansjö. Den var närmaste granne 
med mitt hem. Skolan var en liten, 
grå timrad stuga likt alla andra hus 
i Hansjö på den tiden. Den hade ett 
stort rum, där skolbarnen var, och 
en liten kammare innanför, där lä
rarinnan bodde. Jag minns många 
lärare där. Du har nog hört talas om 
dem, Tekla, Gutå Hans och Ida Lars
son. En tid var Ida Bonander där, 
men hon for ju bort och blev folk
skollärarinna sen. Det var en gärdes- 
gård kring skolan. Och gärdesgårdar 
var det kring alla gårdar och längs 
alla gator.

Uff, jag minns de där gärsgårdar- 
na! Jag var väl bara skolflicka, då 
jag en gång skulle köra efter lite ved. 
Men långt upp i gatan skenade häs
ten iväg hem med mig. Hur skulle 
jag klara grindstolparna? Jag blev så 
rädd och kröp ner på botten av 
kärrlådan och tänk, jag klarade mig!

I folkskolan gick jag i två år för 
skollärare Eriksson i gamla skolan 
i Kyrkbyn, den som är gul nu. Det 
var en stor sal alltihop då, och vi var 
200 barn från hela socknen. Det var 
en, som hette Lind Erik, minns jag, 
som var mycket duktig att läsa. Han 
hade läsning med några i ett hörn, 
medan Eriksson förhörde de andra. 
Men barnen var nog snällare på den 
tiden. Det var tyst och stilla, fast vi 
var så många. Ingen var så stor på 
sig, som barnen är nu.

— Hur kom ni ner till Kyrkbyn 
på den tiden? Storåbron fanns ju 
inte då.

— Ja, körvägen till Kyrkbyn gick 
ner i Kåbäcksänget just där skog
vaktare Orsén bor nu. Med häst och

hjuldon körde man genom vattnet 
en bit ovanför där bron nu ligger. 
Vi, som gick, fick ro. Det låg båtar 
på båda sidorna. På vintern körde 
och gick man på isen. Höst och vår 
var det besvärligt, när det varken 
gick att ro eller gå på isen. Då fick 
man gå över Unåbron.

Jag minns att farfar gick till 
Kyrkbyn och handlade hos Peter 
Mattsson. Hans affär låg ungefär där 
Brobergs nu är. Där borta låg också 
Wesströms och Dahlbergs gårdar. 
Långt upp i Byn var Lagrelius’ och 
Jackssons affärer. Senare kom för- 
eningsboden ungefär där tingshuset 
nu står. Gamla tingshuset, som fanns 
före branden, stod närmare kyrkan. 
Där gick jag och läste för Åkerman. 
Pojkarna läste för Abenius.

Från det jag var liten minns jag, 
att mor och farmor en dag kom hem 
från skogen med stora bördor med 
bark, som vi skulle blanda i mjölet. 
Det talades ofta om att åkern hade
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frusit. Barken skulle tas av fina unga 
tallar. Den fick inte vara gammal och 
grov. Den skulle tvättas, torkas och 
hackas, innan den kunde malas. Jag 
minns inte hur det smakade med 
bark i brödet. Minns bara att de 
kom hem med barkibördorna.

Men nu kommer jag ihåg något 
lustigt. Jag var väl 10 år och min 
bror 4, då vi skulle gå med farmor 
upp till Lindornas fäbodar med kor
na, getterna och grisen:

— Skulle den lilla fyraåringen gå 
den långa vägen upp till Lindorna?

— Ja visst. Blde pojken och gri
sen fick gå. Far var skräddare ooh 
farfar likaså, och de hade så mycket 
arbete, så de måste stanna hemma 
och sy. Vi fick lov att klara oss än
då. Men det lustiga var, att när vi 
kom upp på tallhedarna ovanför 
Unåbron, fick vi se en stor hop 
svartbrokiga kor fram i vägen. Far
mor trodde, att det var nån från 
Kyrkbyn, och sa: N u skyndar vi oss, 
så får vi sällskap. Men hur vi skyn
dade oss, var de hela vägen ett lika 
långt stycke före oss. Och när vi 
kom upp till Kärrvasslan, så bara 
vischade det till i skogen och — 
allihop var försvunna.

När vi sen kom upp i fäboden, 
var människorna där så rädda, för 
de hade nyss sett en björn utanför 
vallen. Efter en tid kom far dit upp 
för att hämta smör. Nästa dag gick 
han ut för att vittja några snaror, 
som han satt ut i skogen. Men han 
kom kvickt tillbaka in över gärdes- 
gården, blek och darrande. Då hade 
han mött björnen. Längre fram på 
sommaren blev den björnen skjuten 
nedanför berget.

—i Såg du aldrig nån björn heller?
— Nej, björn såg jag aldrig men 

älgar. Det var en dag när jag gick 
vall. Korna vilade på en sovhol. Allt 
var så tyst och stilla i skogen. Då 
började plötsligt alla skällorna ping- 
la. Och när jag tittade upp, sprang 
två älgar alldeles förbi kohopen.

Det var uppe vid Slådåborgs fä
bodar. För vid skiftet blev våra fä
bodar flyttade från Lindorna till 
Slådåborg. Lindorna blev Kyrkbyns 
fäbodar. Ferlanders i Trunna fick 
den bit, som varit vår.

— Sommaren efter konfirmatio
nen arbetade jag uppe i slipstensgru-

Forts. å sid. 15.
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"Vintern"

Nya konstverk i Kyrkbyns skola av Hs.
Vi människor är nu i allmänhet så 

funtade, att när vi upptäcker, att 
något gammalt och vant utbytts mot 
nytt, så passerar strax en mängd 
minnen revy för oss — minnen, som 
är intimt förknippade med det där 
gamla, som försvunnit.

När konstnären Åke Johansson 
för några år sedan kom farande från 
Bollnäs för att gästa sin gamla hem
bygd, måtte han ha upplevt något 
likniande vid anblicken av en ny 
skola bär i kyrkbyn. Vem vet, vilka 
minnen som kan ha trätt fram för 
hans inre — men kring den gamla 
skolan dröjde de sig säkert kvar en 
god stund. Och i ungdomens Orsa 
med dess härliga omgivningar. Han 
fick nog omedelbart stor lust till att 
måla något av detta, och snart hade 
han sin plan klar: han ville måla de 
fyra årstiderna i Orsa-miljö och se
dan få hänga upp verken i sin hem
bygds skola, för att där skapa trivsel 
i lokalerna.

Nu har han satt sin plan i verket, 
och en dag på senhösten 1961 drog 
han det sista penseldraget för att se
dan signera sina fyra stora verk i 
den just rivningsfärdiga gamla gäst
givargården på Västeråkern — det 
blåste redan en kall nordan in ge
nom en nedriven vägg i nordvästra

hörnet av huset, när jag såg honom 
pyssla med penslar och tuber i södra 
delen av huset. Någon vecka senare 
provhängdes tavlorna i trapphusen 
i nya skolan — inte som konstnären 
tänkt sig det precis, men med två 
årstider i varje trappuppgång. Så

Detalj av "Våren"

där ska ni Orsa-bor inte försumma 
att ta en titt på dem!

Skolbarn — och lärare med för 
den delen — trivs med färgglädje. 
Alltså trivs de med den store kolo
risten Åke Johanssons friskt färg
sprakande fyra årstider. ”Man blir 
så glad av att titta på dem” , hörde 
jag någon säga. Och skolstyrelsen 
har uttalat sitt höga gillande. Konst
nären är ju mera fri från -ismer av 
diverse slag än de flesta i hans skrå 
nu i dag, så man behöver ingen 
bruksanvisning med sig för att få 
rätt perspektiv på det hela. Bekanta 
er 'bara med några av människorna, 
som konstnären låter oss möta. Där 
finns känsligt porträtterade ansik
ten — karaktärsstudier, som med 
fördel studeras på nära håll. Men 
nog ville väl många med mig ha 
haft möjlighet att studera tavlorna 
även på större distans och i andra 
vinklar — i synnerhet gäller väl det
ta om ”våren” och ”hösten” i det 
västra, trängre trapphuset.

Vi lyckönska Åke Johansson till 
resultatet och är förvissade om, att 
många generationer av det unga Or
sa ska vara honom tacksamma för 
att han offrade tid, svett och möda 
för att pryda sin hembygds skola.

Hs,
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CYKLAR *  MOPEDER
av ledande märken till 

sensationellt låga priser.

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Steinmann
Piano modell 108
Tillverkas i satinerad valnöt och 
högglanspolerad mahogny.

ren och vacker ton 
exakt och behagligt anslag 
tekniskt högvärdigt 

Sj- elegant, modern formgivning 
53- mångårig garanti 
Sj- populärt pris

F:a Piano-Nisse
Nils Klockar Tel. 40694, aff. 40604

Philips Hunter

Philips Hunter L3S 25T

□  Högklassig transistor-radio i 
hölje av äkta läder □  Fem smak
fulla färger att välja på □  LV, 
MV och FM för P1 och P2 □  In
byggda antenner och teleskop
antenn för god räckvidd □  Ut
tag för bilantenn □  Kontinuerlig 
tonkontroll och duplexinställning 
för ögonblickligt byte mellan AM- 
och FM-station □  Pris med bat
terier 364:— kr. (Oms. tillk.)

Svalas Radio
& T 1 I  Tel. 413 50

I  V  Kyrkogatan 8
Auktoriserad Radio- och TV-service

Orsaåkare vid Nordiska Spelen i Stockholm 1917. Fr. v. Nelly Johansson, Kajka 
Grindal, Annie Jacksson, Olga Bostrand, Karin Hansson, Ellen Lundqvist, Mabel 
Olsson. I bakgrunden igenkännes fr. v. ledarna Arne Grinda!, Vilhelm Granström 
och Jannes Andersson (Bud-Jannes).

Bland skidfolk i Orsa 
när seklet var ungt av J.E. B.

Protokoll fört vid sammanträde 
med för skidsporten intresserade 
personer inom Orsa söndagen den 16 
november 1902 ---------- :

Det här är början till ” Orsa Skid
klubb” . De intresserade är skogsbok- 
hållare A. O. Cedervall ooh Carl 
östlund, postexpeditör Arvid Aulin, 
kontorsskrifvare Yngve Kronberg, 
handlande Erik Ohlsén, sergeant 
Lindelöf, studerande W. Hals och 
ordförande G. W. Murelius.

”Emellan bemälda personer ut
spann sig en liflig diskussion om nyt
tan af en skidklubb, med ändamål 
att verka för skidlöpningens utbre
dande inom orten och dess omnejd, 
samt höjande i allmänhet af intres
set för denna urgamla nationella 
idrott.” Det är klingande men abso
lut icke tomt klingande ord. Skid- 
klubben och en mycket aktiv sådan 
blir ett faktum. Aktiv ja — se bara 
på vinterprogrammet för 1904:

17 jan. Utflykt till Bäcka. Start 
kl. 11 f.m.

24 jan. Utflykt till Mora. Start kl. 
8 f.m.

31 jan. Försökstäfling för ungdo
mar under 17 år. Bana Orsa—Bäcka 
—Orsa. Start kl. 8 f.m.

7 febr. Schnitzeljakt. Start kl. 9 
f.m.

14 febr. Backåkning vid Högbac
ka. Start kl. 9 f.m.

21 febr. Utflykt i och för upp
gående af spår för längdtäflingen 
den 28 febr.

28 febr. Längdtäfling. Bana. Orsa 
—Bonäs—iWattnäs och åter till 
startplatsen.

6 mars Längdtäfling för yngre 
medlemmar. Bana. Orsa—Wångs- 
gärde—Holen—Orsa. Start kl. 8 f.m.

13 mars Utflykt till Gäsen.
Till tävlingen den 28 februari an

skaffas följande priser:
lsta pris skall utgöras af en silf- 

verbägare värd 15 kr.
2dra pris ett par prima skidor.
3dje pris 1 tröja och 1 mössa.
4de pris 1 tröja.
5te pris Den af herr E Hansson 

skänkta tröjan.
Noggrannhet och nit präglar ar

betet. Hör på ordförandens allvar
liga reservation till att styrelsen be
slutat utdela en silverbägare som 
pris: ”Då det här är fråga om att 
utdela en belöning för skicklighet i 
skidsporten, så synes det mig vara 
högst olämpligt att härför gifva pris
tagaren en bägare, ty denna är en 
symbol för supseden, och styrelsens 
åtgöranden i detta fall innebär en 
indirekt hyllning åt denna sed” osv.

1905 sammanslås Orsa Skidklubb 
och Orsa I.F. under ordförandeskap 
av Erik Ohlsén. ” Skidutskottet”  ar
betar fortfarande träget. Till och 
med något för Orsas vidkommande
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så sällsynt som backhoppningstäv- 
ling arrangerar man. Det måtte ha 
varit omkring 1907—1908. Anders 
Laggar var liten grabb, när han såg 
den tävlingen. Den gick av stapeln 
vid Kwölodalen, dvs. Slättibergsbac- 
ken. Planen nedanför backen var all
deles full av folk, och man hade fått 
hit riktiga hoppare från Djurgården. 
De hoppade ända ner i svackan. 
Två bröder hoppade i par också.

1909 lejer föreningen en duktig 
snickare, som kallas Pickola-Mats, 
att bygga ut Slättbergsbacken med 
en gammal kolbrygga. Pickola-Mats 
var ett original, som kommit från 
Finland och så blivit gift här i Orsa. 
Han skall ha varit över till Amerika 
sex—sju gånger. Han lärde sig aldrig 
svenska ordentligt. Det var han, som 
på bruten orsa-svenska lär ha väckt 
sin fru en morgon med orden: ”Upp 
Kisti, blank skorna, fara Kanada
ik!”

Tillbaka till skidfolket. Anders 
Laggar berättar, att det var 1918— 
1919 han började tävla på skidor. 
Utom klubbtävlingar fanns det inte 
så många skidlopp att deltaga i på 
den tiden. Zorn hade förstås en täv
ling med start i Älvdalen och mål i 
Orsa, men det var inte så värst stort 
deltagande i den. I stället ordnade 
Orsa och Mora tillsammans den så 
kallade tiomannatävlingen.Man star
tade ena året i Mora och åkte i mål 
i Orsa — året därpå start i Orsa, 
mål i Mora osv. Det tävlades både 
individuellt och i lag. Hur många 
som helst fick starta, men i laget 
räknade man in de tio bästa från 
varje klubb. Här i Orsa startade man 
i allmänhet på åkrarna vid kyrkan 
eller utanför caféet, som fanns fram-

Nelly Johansson, framgångsrik skid- 
löperska i Orsa omkring 1920.

för Kyrkbyns skola. Målet brukade 
vara utanför Hotell Orsa — nuva
rande Källströms affär. Banorna var 
lite olika dragna år från år. Någon 
gång gick spåret över Orsasjön. En 
annan gång gick det efter landsvä
gen, som på den tiden ringlade sig 
upp till Bergkarlås. Verkligen ring
lade! Den var ju upplogad med häst 
och behövde inte rätas ut för några 
bilar. Det var härligt stakföre på de 
vägarna. Möjligtvis kunde det ta 
emot lite, där det blev för mycket 
hästlort.

I Orsa hade man oftast ganska 
svårt att få ihop tio man. Några av 
dem som var med från början var 
Jemt Per och Laggar Anders Ersson 
från Slättberg, Einar Bäckman från 
Hansjö, Fredrik Åseniund från Kall- 
holen och Erik Hedman från Berget. 
Lite senare kom Berg, Dahl och Val
le Ax med. Till och med Nelly Jo
hansson, syster Nelly, var med nå
gon gång bland karlarna i tiomanna- 
laget. Av Moralöparna är det väl lät
tast att minnas Strål-Lars. Enligt 
egen utsago till konkurrenterna val
lade han med snus och sockerdricka. 
Vallningen var förresten ett känsligt 
kapitel. Var och en hade sin särskil
da smörjning, som man själv koka
de ihop. De vanligaste ingredienser
na var tjära, fårtalg, vax, beckolja, 
harts, grankåda och nigot mystiskt, 
som hette ungefär kanuibavax, som 
köptes på apoteket. Laggar, Jemt Per 
och Anders Ersson hade på omvägar 
hört, att en stjärnlöpare från Norge, 
som hette Hagel, också hade blandat 
i grammofonskivor. Det måste na
turligtvis prövas. Man höll till i en 
gammelstuga uppe i Slättberg. Först 
den vanliga dekokten i stekpannan 
och så pricken över i — de krossade 
grammofonskivorna . . . Man lycka
des rädda gammelstugan genom att 
kväva elden med snö.

Skidorna var svårmanövrerade — 
nio fot långa, smala, ibland köpta, 
ibland hemmagjorda. Bindslena var 
alltid hemmagjorda. Stavarna var av 
bambu men långa och grova för att 
passa till all stakning. Man körde 
mest i filtskor. De var inte så trev
liga, när de blivit genomblöta och 
sedan frusit till. Anders Laggar talar 
om, att första gången han körde 
Vasaloppet — det var andra året det 
gick — så följde ovanskinnet på var
enda tå med skorna, när han tog 
dem av sig. Laggar blev femtioförsta 
man men bästa Orsakarl, så han fick 
ett gevär i pris av Birger Olsson, vil
ket sannerligen inte var dåligt på 
den placeringen. Det var ganska

För Påsken...
Gillekorv 9:- kr pr kg

E K O -Liv s
(f. d. E r i k s s o n s  L i v s )  
nu i moderna trivsamma lokaler.

Färska charkuterivaror — 
Djupfryst —
och allt inom livsmedels
branschen.
Hög kvalitet till lägsta pris 
får Ni i EKO-Livs.

Tel. 402 33, 402 25

Vårnytt...
För sm åkillarna är bryg- 
garfracken i mocca-vel- 
vetin vårens och somma
rens poppisplagg.
Färgerna är brunt och grönt. Pris: 
48:— i C 91 (2 år), 66:— i C 137 
(10 år).

F in b y x a n  naturligtvis i 
Terylene. Pris: 37:75 i C 
125 (8 år).

X
. / C

G arderoben
L e n n a r t  O l s s o n
Tel. 402 19
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knogigt att ta sig upp till Sälen det 
året. Man åkte tåg till Limedsforsen, 
sen tre mils skidåkning upp till Sä
len, innan man startade. Senare år 
blev det mycket festligare. Då möt
tes man i Limedsforsen av slädar 
och facklor.

Anders tycker inte att Vasaloppet 
var så särskilt drygt — ” så slätt som 
det spåret är” . Då har han varit med 
om mycket värre klubbtävlingar. 
Värst var en del skidorienteringar 
han var med i. En gång tog en leda
re, som hette löjtnant Landgraff, 
med sig löparna på tåg till Vikarbyn. 
Sen skulle de skida till Skavåsen, 
därifrån till Hättberg och så till må
let i Orsa. Det var med glädje de 
darrbenta löparna, när de dök ut ur 
skogen uppe i Sundbäck, äntligen 
såg kyrkan glimta fram nere i dalen. 
Då hade de trampat i blötsnö upp 
till knäna under 8V2 timme och möj
ligen haft en apelsin som färdkost.

Visst tränade man på den här ti
den också, fastän man inte förstod 
att skaffa sig den allsidiga uppbygg
nad nutidens idrottsmän har. Man 
arbetade för det mesta i skogen och 
åktränade någon kväll och på sön
dagar långa träningsturer. Anders 
nämner rundor som Orsa — Emmer- 
åsen — Grafberg — Skattungbyn — 
Orsa eller träningstävlingar Orsa — 
Fryksås — Bjus — Orsa två varv.

Orsas första stora framgångar på 
skidor gjordes av våra skidande da
mer, och främst bland dem var sys
ter Nelly, som jag redan nämnt. 
Hon både tränade och tävlade oftast 
med karlarna. Det fanns inga kvinn
liga skidmärken på den tiden, så när 
hon var sjutton år, tog hon det 
manliga tremilsmärket med råge. 
Hon måtte ha varit stark. Hon säger

själv, att det gick bäst för henne, 
när det vaj. blötföre, vilket kanske 
berodde på att hon sprang på ski
dorna, mer än hon åkte. Syster Nel
ly var Orsas första SM-representant. 
Det var i Boden 1921. Hbn blev 
tvåa. Utom silver har hon också en 
SM-plakett i brons.

1917 var syster Nelly, Ellen Lund
kvist, Kajka Grindal, Olga Bostrand, 
Mabel Olsson, Karin Plansson och 
Ann Jacksson med i Nordiska Spe
len i Stockholm. Bland lag från bå
de Finland, Norge och Sverige tog 
Orsa första lagpris med syster Nelly 
som individuell tvåa. Svårast att 
klara för flickorna när de tävlade 
var vallningen. Oftast var Arne 
Grindal eller Gottfrid Bostrand med 
och blandade ihop något åt dem. 
Tydligen lyckade smörjningar.

Så småningom har ju Orsa fått 
namnkunniga manliga löpare också. 
Vi minns Byss Hans, Kusen, Mats- 
lofva, Arne och Stig Bölling, och det 
har varit Lif i Dahl och Berg. Kan
ske — det ser mycket lovande ut — 
skall nu en ny generation väcka Or
sas i många år slumrande skidliv.

J.E. B.

☆

ETT TROLL

Det var en gång ett troll som 
hette Toker. Han var så dum. Han 
bodde inne i skogen i en grotta. En 
dag skulle han gå ut i skogen, då 
mötte han en björn. Då blev han så 
rädd så han sprang hem igen och 
tänkte aldrig gå ut mer.

ELLINOR ANDERSSON, 
Klass 2

Skidslöjd
Det har under senare år visat sig, 

att intresset för skidåkning börjat 
avta i oroväckande grad. Särskilt 
tråkigt är, att skolungdomen allt 
mer byter ut skidorna mot skrid
skor.

Skridskoåkningen är ju i och för 
sig en frisk och härlig sport, så inget 
ont sagt om den. Men bur ska vi på 
nytt väcka lusten för skidåkning? 
Den frågan har många skidentusias- 
ter ställt sig.

Skolstyrelsen här i Orsa kom med 
ett beslut, som fick en glädjande ef
fekt. Man beslöt nämligen, att elever 
vid folk- och realskola till halva pri
set skulle få köpa skidor av halv
fabrikat. Resten av kostnaden beta
lade skolstyrelsen. Skidorna anskaf
fades genom resp. slöjdlärares för
sorg och skulle färdigarbetas på 
skolslöjden.

Intresset bland eleverna blev stort. 
Kanske hjälpte de stora tävlingarna 
i Falun och Orsa skolors egen skid
tävling till. På en plats försvann 
ungdomarna från skridskobanan un
der flera veckors tid och ägnade sig 
istället åt skidåkning. Det bör nog 
här påpekas, att det inte får heta 
skidor eller skridskor, utan skidor 
och skridskor.

Skolstyrelsen kan glädja sig åt, att 
det blev väl använda pengar som 
satsades. Alla gånger räcker det inte 
med pengar, men denna gång tycks 
det ha lyckats, och vi kan nu bara 
hoppas, att det nyvaknade intresset 
inte skall svalna.

E. C.

Toppkvalitéer 
till bottenpriser

Surna Toalettvål
100 gr 5 st. 2: — 

Surna Barntvål 
100 gr ^  5 st. 2:50 

Surna Badtvål 
250 gr —:95
Kea Tallbarrstvål 
200 gr ^  1:25

F Ä R G H A N D E L
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HERREKIPERING
O  R  S A
Tel. 400  0 5 

HERRKONFEKTION

Om rätt att anställa 
minderårig

Kungl. Skolöverstyrelsen har ny
ligen utfärdat bestämmelser om 
minderårig skolelevs användande till 
sådant eftermiddagsarbete, varå ar
betarskyddslagen äger tillämpning.

Enär dessa bestämmelser torde ha 
stort intresse både för eleverna, för
äldrarna och inte minst arbetsgivar
na, införes de här ordagrant i tid
ningen:

”Då skolöverstyrelsen erfarit, att 
en del skolpliktiga ungdomar har ef
termiddagsarbete, 'får överstyrelsen 
meddela följande.

Skolelev, som fyllt eller under ter
minen fyller 13 år, kan få tillstånd 
att arbeta ett par timmar efter sko
lans slut på dagen. Sådant tillstånd 
skall sökas hos yrkesinspektören i 
distriktet.

Blankett för ansökan om arbets
tillstånd (Y 105) erhåller eleven i 
skolan. Ansökan skall ifyllas och un
dertecknas av en av föräldrarna och 
lämnas tillbaka till läraren. Läraren 
tillstyrker ansökan, om han anser, 
att eleven klarar sitt skolarbete sam
tidigt med ett eftermiddagsarbete. 
Om så erfordras, skall även skolläka
ren avge utlåtande (Normalinstruk
tion för skolläkare, se Aktuellt 
1958:27 punkterna b och h—k, s. 
495 f.). Skolan sänder ansökan till 
yrkesinspektören, som, om arbets
platsen är lämplig från arbetar- 
skyddssynpunkt, beviljar arbetstill
stånd. Tillståndet sändes till skolan 
och skall bifogas elevens arbetsbok 
(ang. Arbetsbok, se Aktuellt 1959 
s. 290).

Tillstånd för minderårig under 13-

Klass 7 i Kyrkbyns Folkskola
Bakre raden fr. vänster: Roger Nääs, Lars Wickman, Ove Nyström, Peter Köller, 
Ingegerd Dahl, Birgitta Östberg, Inger Nordin, Birgitta Balter, Kerstin Matslofva. 
Mittraden fr. vänster: Ove Karlsson, Allan Wilhelmsson, Lars-Erik Persson, Lars- 
Gunnar Sahlin, Bengt Carlsson, Arne Lind, Gun Jakobsson, Wivianne Rosén, Marie 
Roos, Solveig Levin, Gerd Hansson, Kerstin Långström.
Knästående fr. vänster: Bengt Hansson, Sune Ek, Janne Andersson, Bo Helgesson, 
Kenneth Karlsson, Rolf Hedin, Leif Källman.

årsåldern att inneha lättare arbete 
sökes hos Kungl. Arbetarskyddssty- 
relsen. Blankett Y 105 användes 
även i detta fall.

Skola erhåller gratis såväl arbets
böcker som blanketter till dispens
ansökan (Y 105) från Arbetarskydds- 
styrelsen, Postfack, Stockholm 34.

Det är av vikt att lärare tillser, 
att skolelev, som vill söka eftermid
dagsarbete, får en dispensansökan 
med sig hem för ifyllande. Lärare 
skall ta del av denna dispensansökan 
och yttra sig i ärendet, innan ansö

kan avsändes till yrkesinspektören i 
distriktet.

Arbetsgivare, som under skolter
min anställer skolungdom i efter
middagsarbete, skall ta hand om den 
minderåriges arbetsbok och förvara 
den under hans eller hennes anställ
ningstid. Om den minderårige har 
tillåtelse att söka arbete, skall ett av 
yrkesinspektören meddelat arbets
tillstånd finnas i arbetsboken. Utan 
att dessa båda handlingar finns, har 
arbetsgivaren icke rätt att anställa 
den minderårige.”

Skall Er son 
K O N F I R M E R A S ?

Vi har redan nu full sortering av 
kostymer, blazers och byxor i 
verkligt herrsnitt, passande för 

konfirmation.

För påsken . . .
Bonader 
Löpare 

1$ Påskägg 
Kycklingar 

X -  Påskkort
Dekorationer

Största sortering hos

Orsa Tobaks- 
& Pappershandel
Tel. 402 38
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c L  c L a c k
RAK- & F R I S E R S A L O N G

Rekommenderas!

LILJAS  Damfrisering
Bomgärdet

M aja-Greta Holting
Tel. 403 06

Gör ett besök — det lönar sig!

Vårnyheter
i dam- och herrskodon inkomna!

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

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

N ym ans B ilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Brobergs gamla affärslokal

1
£

IN D I
m

ER S  N
lA!

•  <*»

A S
m \

Glosmästeri
ORSA

Tel. 408 91, bost. 411 78 
Järnvägsgatan 27

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar

Bestämmelser för 

Orsa Skoltidnings 
Stipendiefond

(Antagna den 19 sept. 1932 med 
ändringar den 9 sept. 1943, 14 nov. 
1951, 27 okt. 1960 och 20 okt. 1961)

§ 1.
Orsa Skoltidnings Stipendiefond 

har till ändamål att ekonomiskt un
derstödja från Orsa folkskolor av
gångna elever, som efter avslutad 
skolgång önskar utbildning i visst 
yrke eller ämne, för vilket de har 
särskilt intresse.

§ 2.

Stipendiefonden erhåller sina me
del av behållningen på Orsa Skoltid
ning samt genom gåvor.

Av de årliga belopp, som tillföres 
fonden, skall minst en fjärdedel fon
deras.

§ 3.
Stipendiefonden förvaltas av Orsa 

Lärarförenings styrelse, förstärkt 
med ledamöterna av redaktionskom
mittén för Orsa Skoltidning.

Om styrelsen så beslutar, kan den 
överlåta prövningen av inkomna sti
pendieansökningar till ett verkstäl
lande utskott, bestående av tre per
soner.

§ 4.
1. Styrelsen utser inom eller utom 

sig studieledare.
2. Lärarföreningens kassör förval

tar fondens medel.
Räkenskapsåret räknas från 1 juli 

till nästkommande 30 juni. Senast 
den 1 sept. skall räkenskaperna över
lämnas till revisorerna.

§ 5.
Revisionen utföres av Orsa Lärar

förenings revisorer.
Kassarapport och revisionsberät

telse skall föreläggas Orsa Lärarför
ening vid dess ordinarie höstsam
manträde.

§  6.

1. Stipendium utgår för studier 
vid korrespondensinstitut. Ansökan 
om bidrag ur stipendiefonden kan 
inlämnas till styrelsen när som helst 
under året tidigast det kalenderår, 
som avgångsbetyg erhålles från folk
skola och senast det kalenderår sö
kanden fyller 18 år. Elev som med 
gott resultat genomgått kurs, kan

inkomma med ny ansökan även efter 
fyllda 18 år, dock ej senare än det år 
han fyller 20 år.

Endast personer, som under sista 
folkskolåret varit och fortfarande 
är kyrkoskrivna i Orsa eller Skatt
unge församlingar, äga rätt att an
söka om stipendium.

2. Ansökan, som utskrives på fast
ställd blankett, skall tillställas sty
relsen vid kursens början och vara 
åtföljd av avskrift av betyg från 
folkskola samt event. andra skolor, 
från vilka betyg erhållits.

I ansökningen skall uppgivas den 
kurs eller det ämne, som den sökan
de önskar studera, kostnaden härför 
och hur stort bidrag som önskas 
från stipendiefonden. Elev bör bi
draga med minst 25 °/o av kursavgif
ten.

3. Inom en månad, sedan ansökan 
ingivits, skall styrelsen sammanträ
da och besluta i anledning av den
samma.

Därvid skall hänsyn tagas till den 
sökandes betyg i uppförande och 
ordning, kunskaps- och övningsäm- 
nen, till förmågan att på egen hand 
bedriva studier samt till vederböran- 
des ekonomi.

4. Omfattar önskad kurs flera 
mindre delkurser, bör i regel beslut 
fattas endast för en delkurs i sänder.

5. Stipendiat har att antingen 
själv anmäla sig vid korrespondens
institutet och erlägga stadgad avgift 
för önskad kurs eller också kan an
mälan ske genom studieledaren, se
dan avgiften inbetalats till honom.

Stipendiebeloppet erhålles, då kur
sen blivit fullständigt genomgången 
och efter uppvisande av betyg eller 
intyg från korrespondensinstitutet.

Om elev önskar ta kurs på avbe
talning, utbetalas av stipendiebelop
pet vid behov så mycket som behövs 
till avbetalningarna fr. o. m. andra 
avbetalningen, dock endast under 
villkor att studierna bedrives i takt 
med avbetalningarna ooh inom ra
men för beslutat belopp.

6. Stipendium skall givas med vill
kor, att därest stipendiat brister i 
uppförande, styrelsen äger rätt att 
ändra beslut om stipendium eller 
återkräva förskottsvis utbetald del 
av stipendiebeloppet.

§ 7.
Dessa bestämmelser, som är antag

na av Orsa Lärarförening, kunna 
förändras endast enligt bestämmel
serna i denna förenings stadgar, § 10.
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.ORSA SKOLTIDNING

K O N S T Å K N I N G 
på skridskor av La.

En till två kvällar i veckan sedan 
den 25 jan. har ett 70-tal flickor 
samt två pojkar samlats på isbanan 
vid Kyrkbyns skola för instruktion 
i konståkning. På grund av den sto
ra anslutningen till kursen och de 
stora åldersskillnaderna, 5—17 år, 
har en uppdelning i sex grupper 
gjorts. Vi har lyckats få goda in
struktörer i Gerd Laggar, Orsa (född 
Tätting och f. d. en av stjärnorna i 
Rättviksflickorna, som gav fina upp
visningar för något år sedan) samt 
tvillingsystrarna Lena och Anna- 
Karin Julin, Mora.

Flickorna i Orsa har tidigare haft 
det svårt att under tillfredsställande 
förhållanden få åka skridskor på rik
tig isbana. Pojkarna har erövrat is
banorna eller rättare sagt, det an
läggs bara ishockeybanor avsedda 
för pojkarnas puckande. Ishockeyn 
är en fin men hård sport. För den 
äldre ungdomen är den säkerligen 
fostrande. Men flickorna har saknat 
mål för sitt åkande. De, liksom i viss 
mån även ej hockeyintresserade poj
kar, har puckrädda fått åka skrid
skor utefter sargen. Rättvisan efter
lyses.

I slutet av januari, då det var 
samling på Lillårinken för anmälan

Åsa Berglund i träningstagen.

Instruktörerna Anna-Karin o. Lena Julin.

till kurs i konståkning, hade anord
nats en mindre uppvisning för att 
ge orsaflickorna en extra gnista in
för konståkningsträningen. Att när
mare ett 70-tal infann sig och an
mälde sig var kanske inte en så stor 
överraskning. Men de sex till sju in- 
struktionskvällar, som var och en 
varit med om hittills, vittnar om ett 
brinnande intresse. Få har varit från
varande.

Förutom direkt instruktion på 
isen har också kursdeltagarna visats 
instruktionsfilmer om figuråkning 
och olika hopp. Vidare har under 
två kvällar anordnats skridskoåk
ning till musik på Lillårinkens is, 
vilket uppskattades särskilt mycket.

Efter ett sådant visat intresse för 
konståkning måste någonting göras.

Måndagen den 12 febr. hade Orsa 
besök av sekreteraren för Dalarnas 
konståkningsförbund, kapten Bertil 
Wiberg, Falun. Inför ett fåtal för
samlade redogjorde han för konst- 
åkningssporten, varefter val av en 
interimsstyrelse skedde under hans 
ordförandeskap. Styrelsen, som kom
mer att bli arbetsorgan i en konst- 
åkningssektion inom Orsa Idrotts
förening, består tills vidare av Lars 
Axelsson, ordf., Enar Wikman, sekr., 
Sonja Zetterlund, kassör, Gerd Lag
gar, träningsledare, och Erik Sjö
ström, planchef.

Vårt mål blir att i möjligaste mån 
vidmakthålla det stora intresse som 
flickor och någon pojke visat för 
konståkning. Utan tvekan är det 
också ett behov, som här bör fyllas 
för flickornas del. För att detta skall 
lyckas måste skapas möjligheter till 
skridskoåkning utan klubbor — för 
Kyrkbyns del en rejäl landisbana av
sedd för enbart skridskor. La.

Advokaten 
C U R T  C A R L S T R Ö M

ORSA

Kontor 2 tr. Hotell Orsa 
Tel. 410 26, 41017 

Kontorstid 9.oo — 17.oo

Vårhattarna 
börjar komma!
— Titta in och se!

Albert Andersson
Tel. 400 04

Glad Påsk
önskas ärade^kunder!

Wikners Eftr., Holen
Tel. 440 02

Bengtssons
Begravningsbyrå
Dalagatan, Orsa Telefon 403 23

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

Armbandsur
Auktoriserad försäljare för:

Omega 
Tissot 

Xj> Zenith 
Certina

nZlek. "Tjhmhj,
Ur Optik Guld Tel. 400 90
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T a p e ts tu v a r!

Orso Färg
Tel. 405 41, 403 40

Lämna in Eder Cykel och 
Moped för rengöring och jus
tering nu före uårrusningen...

Orsa Cykel & Sport
Sven Olén Tel. 402 81

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, te l. 100 OO

Det finns alltid 
något gott till kaffet

hos

C. G. Nyströms

Byggnadsfirma
c

(y\he (yVil S S O V I

Tel. 400 35

Nybyggnader, Ombyggnader, 
Reparationer. Infordra offert!

Lärare på studiebesök-4*
Vet Du att bilbeståndet i Sverige 

1962 är omkring 1 300 000 och be
räknas vara 2 100 000 år 1970? Jag 
visste det inte, men blev upplyst om 
det den 16/1, ty då var lärarna i Or
sa inbjudna till yrkesinformation på 
Bil och Buss.

Efter det vi blivit bjudna på kaffe 
och tårta, hälsade disponent Grön- 
qvist oss välkomna. Han presentera
de sina medhjälpare och redogjorde 
för bilbranschens yrkesmöjligheter. 
Han framhöll bland annat, att vi 
skulle försöka behålla ungdomarna 
och skaffa arbetsmöjligheter i hem
kommunen.

Den kontorsintresserade ungdo
men har stora möjligheter på en bil
firma. För att arbeta på ett lager 
behövs det väl inga särskilda kun
skaper och kvalifikationer? Jo, det 
behövs det, ty en pojke som inte kan 
alfabetet fram- och baklänges kan 
inte finna de 15 000 sakerna, som 
finns på ett billager. God katalog
kunskap är det viktigaste för en la
german.

Med färgsprakande planscher tala
de försäljningschef Norell om för- 
säljningsyrket. Först berättade han 
om det växande bilbeståndet och 
bilförsäljningen, sen om besväret 
med begagnade bilar och nedskrot
ningen av dessa. Det mest intressan
ta var, när han berättade, vad som 
kräves av en försäljare, hans utbild
ning och sysselsättning.

”Inte alla lärlingar vi har, har gått 
på yrkesskola” , förklarade verk- 
stadschefen ingenjör Nilsson och 
fortsatte, ”utan en del får vi själva 
utbilda.” Visserligen utbildar Orsa 
yrkesskola några bilmekaniker var
je år, men det räcker inte till. Så 
berättade han hur man arbetar på en 
bilverkstad, och att de pojkar, som 
arbetar där, också har möjlighet att 
komma in på ett lager eller bli för
säljare.

Efter informationen visades verk
staden. Ingenjör Nilsson tog oss 
med och guidade oss. Vi fick se, hur 
de olika arbetsmomenten utfördes 
på särskilda platser. Mest imponera
de nog den väldiga lastbilshallen, 
som var 23X26 meter.

Vi fick också titta in i det stora 
lagret med dess fina registrerings
system, där varje sak har sitt sex- 
siffriga nummer. Det finns ca 15 000 
artiklar i detta lager, meddelade la
gerchef Ström.

Skol-DM på skidor
.Skol-DM på skidor för klasserna 

D, E och F var i år förlagt till Di
gerbergets skola i Orsa. Med när
mare 200 deltagare från hela Ovan- 
siljan blev det fina tävlingar, som 
Digerbergsskolan har all heder av. 
Orsabarnen var artiga värdar och lät 
gästerna vinna allt. Samtliga tävlade 
på en 2,5 km bana.

Klass D, födda 1948
Pojkar:

1. Hasse Börjes, Rvk ..........  10.08
2. Rurik Persson, Mora . . . .  10.29
3. Inge Berg, M o r a ............... 10.29
4. Jan Bank, Mora ..............  10.45
5. Eskil Johansson, Älvdalen. 10.47 
5. Kjell Lindberg, Älvdalen . 10.47

Flickor:
1. Margareta Palmqvist, Älvd. 11.41
2. Britt-Marie Eallskog, Älvd. 11.46
3. Stina Esters, Leksand . . . .  12.00
4. Margareta Ehrling, Rvk . 12.09
5. Kerstin Johansson, Älvd. . 12.15

Klass E, födda 1949
Pojkar:

1. B. E. Staffansson, Idre . . . 11.10
2. Ingemar Westling, Älvd. . 11.30
3. Åke Falk, Id re ................... 11.37
4. Birger Larsson, Älvd......... 11.49
4. Sven-Olov Ljuden, Mora . 11.49

Flickor:
1. Monica Rehn, Älvdalen . . 12.23
2. Britt-Marie Dufva, Älvd. . 12.27
3. Karin Karlsson, Mora . . . 12.50
4. Birgit Balstasveen, Idre . . 13.08
5. Margareta Säbib, Leksand . 13.10

Klass F, födda 1950
Pojkar:

1. Jan Mattsson-Frost, Mora 11.09
2. Kjell-Erik Juhlin, Mora . . 11.48
3. Ulf Jemt, O rsa .................  11.56
4. Mats Eriksson, Mora . . . .  11.57
5. Nils-Erik Nyström, Mora 12.12

Flickor:
1. Ulla Bozell, Älvdalen . . . .  12.04
2. Märit Sivertsson, Idre . . . 12.30
3. Ulla-Karin Spansk, Mora . 12.32
4. Ingrid Nilsson, Älvdalen . 12.33
5. Eva Skarp, Orsa ..............  12.41

När vi sett hela firman fick vi 
ytterligare en kopp kaffe och en frå
gestund. Av svaren på lärarnas frå
gor framgick det att Bil och Buss 
gärna tar emot studiebesök och i viss 
mån även praktikanter.

T. N.
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1 väntan på start.

Orsa Folkskolors 
Skidtävling

Orsa folkskolors skidtävling hölls 
i år i Kyrkbyn i grant vinterväder 
och gav följande resultat:

Klass 3 1,5 km.
Pojkar:

1. Hans Nordström, Ky 3a . 6.05
2. Bengt Norman, D i .......... 6.13
3. Kurt Hansson, Sm ..........  6.15
4. Hasse Hanser, D i ............  6.20
5. Hans Skarp, Sm ............... 6.27

Flickor:
1. Sonja Morén, Ky 3 a ........  5.41
2. Ingrid Ångman, Ky 3b . . 5.59
3. Mariana Berglund, Ky 3a . 6.03
4. Margareta Hållen, Sm . . . 6.22
5. Stina Eriksson, Di ..........  6.54

Klass 4 1,5 km.
Pojkar:

1. Lasse Andersson, Ky 4b . . 5.20
2. Hans Gulis, Ky 4 ............  5.27
2. Tord Bengtsson, Ky 4b . . 5.27
4. Hans Sundström, Sm . . . .  5.28
5. Hans-Olov Ernlund, Sm . 5.29

Flickor:
1. Carina Berglind, Ky 4b . . 6.23
2. Ann-Catrin Storm, Ky 4b 6.28
3. Maj Hamrén, H a ..............  6.30
4. Ulla-Britt Nilsson, Ky 4b . 6.38
5. Lena Ryman, D i ..............  6.39

Stafettvöxling.

Klass 5 2,5 km.
a Pojkar:

1. Björn Kvick, Ky a ....  12.47
2. Mats Burtu, Ky b ........... 13.14
3. Per-Erik Moraeus, Ky b . . 14.09
4. Kent Bogren, Ky b ....  14.28
5. Jan-Erik Skarp, S m ....  14.39

Flickor:
1. Inga-Lill Thalén, Ky b . . 14.32
2. Ann-Kristin Zetterlund,

Ky a ...................................  15.30
3. Lill östlund, Di ............... 15.48
4. Rita Samell, D i ........... 16.04
5. Mary Nilsson, Sm ........... 16.05

Klass 6 2,5 km.
Pojkar:

1. Leif Rääs, Ky a ............... 11.52
2. Ingvar Masser, Ky a .... 12.23
3. Olof Ors, D i ...............  12.33
4. Bengt Nilsson, Ky b . . . .  13.07
5. Jan Lindström, Ky a . . .  . 13.22

Flickor:
1. Marianne Moraeus, Ky b . 15.01
2. Lena Ångman, Ky a . . . .  15.04
3. Mona Borbos, Ky b ....  15.27
4. Birgitta Ekström, Ky a . . 16.06
5. Kristina Fornstedt, Ha . . 16.18

Klass 7 Stafett 5X1,5 km.
Individuellt

Pojkar:
1. Leif Källman, K y .......  4.16
2. Åke Lycke, H a ...........  4.22
3. Leif Lundberg, H a ..........  4.33
4. Kjell Norman, Di ........... 4.38
5. Tommy Olsson, Ky . . . .  4.48

Flickor:
1. Ingegerd Dahl, K y ..........  5.19
2. Gun Jakobsson, K y .........  6.00
2. Sonja Berg, D i ........... 6.00
4. Anna-Lisa Jågas, Ha . . . .  6.02
5. Margareta Schönberg, Di . 6.13

För Påsken
har vi just nu många 
trevliga saker.

H E M S L Ö J D
L E K S A K E R

Musik & Hemslöjd
G. Klockar Tel. 403 20

■

Färdiga — gå!

Lagtider:
Klass 3:

1. Ky a ....................................  30.19
2. Sm ....................................... 32.34
3. Di ....................................... 33.03
4. Ky b ....................................  38.29

Klass 4:
1. Ky b ....................................  29.16
2. Sm ....................................... 30.32
3. Di ....................................... 31.19
4. Ky a ....................................  31.43
5. Ha ....................................... 32.14

Klass 5:
1. Ky b .................................  1.13.09
2. Di ...................................  1.17.59
3. Ky a .................................  1.18.36

Klass 6:
1. Ky a .................................  1.10.40
2. Ky b ................................. 1.13.41
3. Di ...................................  1.15.11
4. Ha ...................................  1.17.31
5. Sm ...................................  1.18.47

Klass 7 Stafetten:
1. Ky ......................................  26.13
2. Ha ......................................  26.42
3. Di 1 ....................................  26.54
4. Di 2 .................................... 29.40

Efter tävlingen höll Skolidrotts- 
föreningen årsmöte och beslöt bl. a. 
att i lagtiderna skall räknas 2 pojkar 
och 1 flicka i stället för som nu 3 
pojkar och 2 flickor.

Segrande 3:an hämtar sitt lagpris.
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ORSA SKOLTIDNING.

EN SOMMAR
En sommar när mamma och pap

pa reste bort fick Anders och jag 
vara hos farmor och farfar. En dag 
var det väldigt varmt. Då gick vi till 
sjön och badade. Vattnet var så 
varmt och vi hade så kul. Men sen 
måste vi gå hem. När vi kom hem 
igen lekte jag och Anders kurra- 
gömma ute. En gång gömde jag mig 
i uthuset. Anders kunde inte hitta 
mig. Men så fick han se mig i fönst
ret, så jag blev dunkad.

GUDRUN JAKOBSSON, 
Klass 2

NÄR JAG HJÄLPTE TILL
Jag var hemma och tröskade. Jag 

krattade halm och lade det i en korg. 
Sen blev den full, och då gick jag 
in och tippade ur halmen. Sen skul
le jag gå ut och kratta igen. Då höll 
jag på att skära huvudet i remmen 
till trösken. Då blev jag rädd och 
skrek till. Men sen fortsatte jag 
igen, och då gick det bra. Nästa dag 
hade det regnat, och då var säden 
blöt, så vi fick inte tröska den dagen.

JAN HANSSON, 
Klass 4

Vdrnytt!
X}> Parfymer 
X}> Toalettartiklar 

Bijouterier
hos

AB Orsa
Parfym- & Sjukvårdsaffär
Tel. 410 40

När vi sitta i
SPARKÅKNINGEN

En dag för en vecka sedan ville 
mamma, att jag skulle gå ut och leka 
med min syster Margareta. Det gjor
de jag. Vi åkte spark från en tants 
gård, men vi kom inte ut på stora 
vägen. Det tyckte jag var bra. Så 
åkte vi nedför. Margareta skrattade, 
så att jag ramlade. När hon fick se, 
att jag ramlat, föll Margareta av 
sparken. Vi åkte några gånger till, 
och sen gick jag och Margareta hem. 
Då blev jag tvungen att borsta av 
henne, för hon var så snöig. Sen gick 
vi in och lekte. Då sa mamma, att 
jag var snäll.

ANN-MARI JOHANSSON, 
Klass 3

EN FRILUFTSDAG

En morgon när jag vaknade kän
de jag på mig att det var fredag. 
Klockan nio skjutsade pappa ner oss 
till skidtävlingen. Där samlades vi 
utanför magisterns ingång och fick 
nummerlappar. Sedan gick jag ner 
på Lillån, där starten och målet var. 
Efter en liten stund fick vi ställa 
upp två och två. När det var min 
tur att starta sa magistern: ” 5—4—
3—2—1—nu!” Då åkte vi iväg. Jag 
blev litet sen i starten, men innan 
spåren gick ihop var jag före den 
som jag startade med. Jag kom också 
i mål före honom. Vid prisutdel
ningen fick jag höra att jag blev 
tolva.

CARL-ERIK LILJA, 
Klass 3

FÖR VÅRENS SLASK!

Gummistövlar
G islaved

K O N S U M
Ovan Siljan

vår b ä n k ...
SKIDTÄVLINGARNA 

I KYRKBYN

Den 8 februari 1962 var det skid
tävlingar i Orsa. Jag var inte med, 
men det var kul att se på. Start och 
mål var på Lillån, så det var mycket 
folk där. Det skulle vara fyra poj
kar och tre flickor i varje klass. Alla 
i Orsa fick vara med. I våran klass 
var det Hans, Bror, Tommy och 
Björn som ställde upp av pojkarna. 
Flickorna var: Sonja, Mariana och 
Lena. Hans vann av alla pojkarna i 
treorna. Sonja vann av alla flickor
na i treorna. Ettorna fick var sin 
pokal, tvåorna fick en mindre. När 
de hade kört, fick de gå till bespis
ningen och äta bullar. Hela laget fick 
en fin tavla som lagpris.

PETER KORSGREN, 
Klass 3

Teckning: I skidbacken av 
Anna-Karin Hasmats, klass 2

Ett parti
Mocka- & Skinnjackor

utförsäljes

Låt oss ta hand om Eder 
päls för sommarföruaring!

Filips
Skinn- och pälsvaror

Orsa, tel. 403 88
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.ORSA SKOLTIDNING

FARBROR OLOF

Det var en härlig sommardag. So
len sken, fåglarna kvittrade och sjön 
låg där blå och glänsande.

Nere vid stranden lekte två barn 
en lustig vattenlek, medan mor och 
far solade sig. Plötsligt störs de av 
en ilsket ringande telefon. Egentli
gen kan man ju inte fatta, att det 
fanns telefon på sommarstället här
ute. De båda barnen Katarina och 
Anny ropade i korus: ”Telefonen 
ringer, telefonen ringer!”

Niär far kom ut igen efter tele
fonsamtalet, såg han glad ut. ”Kom 
flickor, ska ni få höra!” ropade han. 
Så talade han om, att han hade en 
bror, som de aldrig sett förr. Han 
skulle komma till dem i morgon. 
”Han heter Olof. Det är en snäll 
farbror, och ni kommer säkert att 
tycka mycket om honom.” Mor, 
som hela tiden suttit tyst och lyss
nat, tyckte att det skulle bli roligt 
att ha honom där.

Tidigt nästa morgon måste far 
upp och göra sig i ordning. Han 
skulle nämligen ut till flygplatsen 
för att möta farbror Olof. Katarina

EN HÄSTBERÄTTELSE

Strax efter jul kom det en stock
holmare upp till Björken. Han het
te Olle. En dag sa pappa att jag 
skulle ut och åka med Putte. Hästen 
hette så. Så jag skulle prova att sela 
hästen själv, men det gick inte så 
bra. Sedan satte vi Putte framför 
en liten dragkärra, som vi fick sitta 
i och köra. Jag fick köra. Sedan kör
de jag och Olle iväg. Vi körde skogs
vägen som dom brukar köra på till 
skogen, så hästen visste hur långt 
opp det var. Efter en stund började 
Putte småspringa och sen blev det 
fortare. Jag kunde inte få stopp på 
hästen. Till slut så stannade hästen 
vid skjutbanan i Kallmora, så då var 
det inte långt till där min farbror 
bor. Där fick vi lite varmt i oss, för 
det var kallt att åka häst. Innan det 
hade hunnit 'bli mörkt så for vi hem.

OLLE ERIKSSON, 
Klass 6

och Anny låg ännu och sov, men 
mor höll på att duka välkomstmid- 
dagen. Just som far kom fram, tog 
det stora passagerarplanet mark. 
Men han kom ändå lagom fram för 
att hinna möta brodern, när denne 
gick genom grindarna.

Mor var just färdig med midda
gen, när farbror Olof och far kom 
hem. Katarina och Anny, som nu 
vaknat och fått kläder på sig, skyn
dade ut genom dörren. Knappt hade 
de hunnit ut, förrän de kom till
baka. Nu var de inte lika ivriga 
längre. D,e hade sett farbror Olof, 
som kom efter in. Nu var de så bly
ga och försagda, att farbror Olof 
skrattade åt dem. Så gick han fram 
och lyfte upp dem på sina armar. 
” Inte ska ni vara blyga för mig hel
ler. Titta vad ni ska få!” Upp ur 
den stora väskan kom två stora 
nallebjörnar. Anny fick en gul och 
Katarina en vit. Båda två tog de i 
hand, tackade och neg. Så fort mid
dagen var färdig och undanstökad, 
började farbror Olof att dela ut fle
ra presenter. Mor fick ett vackert 
halsband och far en uppsättning nya 
pipor. Alla var så glada, att den 
snälla, rara farbror Olof hade kom
mit just nu, när både far och mor 
hade semester. Katarina och Anny 
var väldigt glada. De badade och 
lekte med sin farbror ända till säng
dags. Då fick farbror Olof lägga 
dem också, och far, mor och Olof 
fick äntligen en stund för sig själva.

MONA-LISA ANDERSSON, 
Klass 6

Till Påsk!
Vackra färgsprakande blommor 
Påskliljor - Tulpaner - Narcisser

Azaleor —
Strålande fina färger. Blomman 
som skapar vårglädje . . .

Ring eller gör ett besök!

Levenius Blomsterhandel &
Handelsträdgård, telefon 400 92

D K W -
en vagn att lita på!

Årets
nya modeller!

Biltjänst
Uno Carlsson 
Tel. 401 56, 404 90

Hemtrevnad 
från golv till tak

med Möbler, Mattor, 
Hemtextilier och 
Armatur från

Järnvägsgatan 27, Orsa 
Tel. 410 35
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ORSA SKOLTIDNING.

En kvalitetspersienns

beslaget provat H A L V  M IL J O N  
g g r på C halm ers P ro vn .-a n st.

©  EXAKT
lin o r och band p ro vad e  H A L V  
M IL J O N  g g r på Chalmers»

Auktoriserad leverantör:

Orsa Persiennindustri
— Bernhard Löhf —

Box 95, Orsa
Tel. 414 72

V arje  persienn fornes med nedanstående 
g a ra n lim u rk e . F ö r g ara ntin  ansvarur 
Törutom  ovannäm nda även m ateriul- 
leverantören A B  1’ ersienm tetaljer, (ib g .

PRESENTKO RT
kronor 2 0  kronor
Detta presentkort som utgör introduk- 
tionspris tillfaller läsare av Orsa Skol
tidning och gäller vid köp av persienner 
från ovanstående firma enligt ÅB Persi
enndetaljers riktprislista. Högst ETT pre
sentkort får användas per familj.';

Presentkortet gäller till den 15 
maj 1962.

Namn:..........................

Adress:.......................

Tel.

MIN ENGLANDSRESA

När vi åkte till England åkte vi 
båt. Båten var fin. Det var så roligt 
på båten. När vi kom fram till New- 
castle i England var klockan tre på 
natten. Från Newcastle åkte vi bil 
till Lena. H'on bor i Milltoun. Det 
ligger i Skottland.

En dag åkte vi bil till Glasgow 
och där låg vi över en natt, sen åk
te vi bil till Edinburgh. Därifrån 
åkte vi till Milltoun. Där fick jag 
åka med Allan i Jaguaren. Allan 
körde så fort, 155 km i tim. Sen fick 
jag åka i Porsche. Den gick 175 km 
i tim. Så körde pappa Porschen i 
140 km. Vi var på flygfältet och 
körde. Så åkte vi hem och tittade 
på TV, sen gick vi och lade oss.

Nästa dag åkte vi till Lossiemouth, 
till flygfältet där och jag fick åka 
speedway i 80 km:s hastighet. Sen 
fick jag gå upp i en Simerter. Det är 
ett reaplan. Det var många knappar 
i det planet. Så åkte vi hem och tit
tade på TV. Dagen därpå åkte vi till 
Cullen och där var vi på ett slott. 
Sen åkte vi till John. Nästa dag åk
te vi till Kingston och såg oss om
kring. En annan dag var vi till Har- 
wich.

När vi reste hem kom vi först till 
Danmark och sen till Göteborg. Min 
farmor och farfar bor nära Göte
borg, så vi var in och hälsade på 
dem innan vi fortsatte hem till Orsa.

MATS SVENSSON, 
Klass 2

NÄR VI KÖRDE I DIKET

En söndag åkte vi till Fryksås. 
När vi åkte hem, kom en bred bil 
nere vid vägen. Pappa såg på pin
narna, som stod vid vägkanten. Vi 
körde till pinnarna, men då körde 
vi i diket. Pinnarna stod på fel sida 
av diket. Det kom tre bilar, som 
stannade och förarna hjälpte oss.

LENA RYMAN, 
Klass 4

©

Teckning: Gustav Vasa av 
Lars Ryttar, klass 5

Hardy Lindström, klass 5.

PÅ  ISEN

Det hade frusit flera nätter. Isen 
låg -spegelblänk på sjön. Endast vid 
strömdraget var det några vakar. 
Lilla Anna sökte rätt på sina skrid
skor. Därefter klädde hon på sig en 
tjock tröja och mössa och sen gick 
hon ner till sjön. När hon kom ner 
till sjön satte hon på sig skridskor
na och sen for hon ut på sjön. Där 
åkte hon. Sen var isen så tunn, och 
Anna åkte rakt på en vak. Då gick 
isen sönder och hon ramlade ned. 
Hon ropade allt vad hon kunde ef
ter hjälp. Sen hörde en pojke hennes 
rop. Då sprang han efter en stör. 
Sen kröp han en bit. Han räckte 
käppen till Anna och sen slet han 
upp Anna. Hon blev sjuk och fick 
ligga i sängen flera veckor. Sen åkte 
hon inte mer skridskor.

BIRGITTA BÄLTARE, 
Klass 4

EN SKIDTÄVLING

I går skulle jag vara med på en 
skidtävling. Klockan åtta på morgo
nen kom mamma och väckte mig, 
för jag skulle upp och prova skidor
na, som Sten hade vallat. Klockan 
kvart i tolv for vi till tävlingen. När 
vi kom dit provade jag skidorna 
igen och dom gick bra tyckte jag. 
Efter uppropet vart det start. Jag 
fick starta före Eva. När jag kom i 
mål var jag hemskt trött, så jag fick 
gå in i slöjdsalen och dricka ho- 
nungsvatten. När jag var inne i 
slöjdsalen, fick jag höra att dom 
hade satt upp protokollet. Jag 
sprang genast dit. Jag fick se att jag 
hade vunnit och jag blev hemskt 
glad.

LILIAN MATTSON, 
Klass 5
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.ORSA SKOLTIDNING

FRE LINS KONDITORI
Telefon 40027

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tärtförmedlingen

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

De gamla berätta. Forts, från sid. 2.
vorna. Det var en jämnårig flicka 
från Kallmora och så tre äldre frun
timmer. Vi fem skulle bära vatten 
åt karlarna, som arbetade där, och 
koka gröt och potatis åt dem. Om 
vi hann, skulle vi också pumpa vat
ten ur brytningen. Men det var ar
betsamt att bära vatten. Det var 
långt till källan, där vi hämtade 
dricksvattnet, och de 60 man, som 
arbetade i gruvorna, var ständigt 
törstiga.

— Men skulle ni inte laga någon 
annan mat än gröt och potatis?

— Nej, ingenting annat. Sovlet 
till potatisen fick var och en hålla 
sig själv. De hade salt, ofta en saltad 
fläskbit eller kanske en sill.

— Hur länge var ni där? Och vad 
fick du i betalning?

— Vi var där i 6 eller 8 veckor. 
Men hur skulle jag få nån betalning! 
Far måste ju vara hemma och sy. Jag 
fick göra hans lott av arbetet helt 
enkelt. Far fick väl några slipstenar 
sen.

Jag tyckte, att det var roligt att 
vara där i gruvorna, men jag sak
nade kaffet. Det var inte många, 
som använde kaffe då. Men far hade 
börjat köpa kaffe, och jag hade vant 
mig vid det. Ibland följde jag kall- 
moraflickan hem nån kväll för att 
få en kaffetår. De hade också börjat 
dricka kaffe.

Annars bodde vi mest allihop i de 
små gruvstugorna. Det var riktigt 
trevligt. Någon hade fiolen med sig 
och spelade på kvällarna. Ja, visst 
var det roligt! Det är underligt att 
tänka, att de är borta allihop nu. 
Tänk, att det där var för så länge, 
länge sen! Jag minns det så tydligt, 
som om det varit igår. Det är roligt 
att ha minnet kvar, när man blir 
gammal. Man är inte så ensam då.

D .H .

TROLLET VIMS EN 
VINTERDAG

Det var en gång ett troll, som var 
så vimsigt, så de döpte honom till 
Vims. Han gjorde ofta fel i trafiken. 
En vinterdag när han skulle åka 
buss hem från skolan och de kom 
fram till hållplatsen, så stannade 
bussen och Vims klev av och rusade 
rakt ut i vägen. Det kom en bil sam
tidigt, men det såg inte Vims. Bilen 
kunde inte stanna och så blev Vims 
överkörd.

ELSE-MARIE NÄÄS 
Klass 3

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri 

Tapetsera reverksta d
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 m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÄ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

Rekreation . . .
Storslagen utsikt . . .
Vänligt bemötande . . .

Strands Pensionat
Skattungbyn Tel. 510 51

Märket garanterar 
— rör bästa arbetet för

Värme - Vatten - Avlopp 
ERIK WESSTRÖM

Rörledningsfirma - ORSA
Tel. 401 19 — 405 19
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Skolnytt
Smått om lärare
är det fortfarande. Två ord. ad- 
junktstjänster vid samrealskolan och 
en textilslöjdlärartjänst vid Kyrk
byns skola har ej lockat någon sö
kande. Ett flertal icke ord. tjänster 
vid folkskolorna från vårterminens 
början var också ledigannonserade 
utan att en enda sökande anmälde 
sig. Det är tur att det finns pensio
nerade lärare.

Yrkesskolan
har tilldelats ett högsta statsbidrag 
av 207.387 kronor för verksamheten 
under läsåret 1961—62.

Till revisor
för A. Byréns minnesfonds räken
skaper har utsetts skolstyrelsens ord
förande K. Edmarker. Vidare är rek
tor för obligatoriska skolväsendet 
utsedd av donator.

Den 9-åriga skolan.
Skolstyrelsens utredningskommit- 

té angående grundskolans införande 
i Orsa har föreslagit, att den nya 
skolformen införes 1965 eller 1966.

Med den nya skolan följer bety
dande kostnader, dels för nybygg
nader över 3 miljoner, dels för den 
årliga driften över V2 miljon. Kom
mittén anser därför, att en tidigare 
tidpunkt skulle hindra andra nödiga 
investeringar i kommunen och helt 
riva upp uppgjorda investeringspla
ner. Vidare torde det bli svårt att få 
fram nödiga byggnader till en tidi
gare tidpunkt.

Kommittén har redovisat sitt ar
bete till skolstyrelsen, som beslutat 
infordra yttranden över förslaget, 
dels från Våmhus kommun, dels från 
berörda lärarkårer i Orsa samt från 
kommunalnämnden.

Fortsättningsskolan.
I sommar anordnas fortsättnings- 

skolkurser i metallslöjd och skogs
bruk under tiden 12 juni—24 juli.

Skolbiblioteksnämnden
skall enligt skolstyrelsens beslut be
stå av 5 ledamöter: rektor, 3 repre-

O R S A  S K O L T ID N IN G
Nr 130 — 21 mars 1962 

Utgives av Orsa Lärareförening
Ansvarig utgivare: Rektor Hj. Hedman 
Red.: Daisy Holton, Hansjö, tel. 402 90 

Postgirokonto 13 65 58

Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postgiro av 4 kr. Skriv tydligt 
namn och adress å girokortets kupong

Upplaga 1.700 ex.

lan Hansson, klass 4.

STIPENDIEFONDENS 
HEDERSLISTA

Det är riktigt roligt att studie
verksamheten nu kommit igång på 
så många håll. För några år sedan 
gick det ganska trögt. Så fort sko
lan var slut, var det lätt att få en 
plats, och någon utbildning tänkte 
man inte på. Nu har det blivit an
norlunda. De stora årskullarna har 
kommit ut på arbetsmarknaden, och 
det är inte längre så lätt att få ens 
ett enkelt springpojksarbete. Jag vet 
inte, men kanske det är detta för
hållande, som öppnat ögonen på 
många unga, så att de inser betydel
sen av utbildning.

I varje fall har jag inte på länge 
haft så många samtal som jag haft 
detta läsår med ungdomar, som vill 
ha upplysningar om utbildningsmöj
ligheter.

En del har kunnat få hjälp till 
hermodsstudier genom Skoltidning
ens stipendiefond. Och alla de se
naste numren av O. S. har haft he- 
derslistan med, där färdiga kurser 
redovisats. Nu kommer två till.

Den etthundranionde: Sten-Olof 
Thlli, Kallmora, Ritningsläsning för 
byggnadsyrken.

Den etthundrationde: Sten-Olof
Thåli, Kallmora, Byggnadssnickerier.

Hj. H-n.

sentanter för skolbibliotekarierna 
och 1 representant för småskollä
rarinnorna. Dessutom skall socken- 
bibliotekarien kunna inkallas som 
adjungerad ledamot, då så behövs. 
Nämndens mandattid skall vara sam
ma som skolstyrelsens.

V Å R S K O R
för stora och små!

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

Resultat av

Julpristävlan 1961
Många ha klarat det lilla ” sång

provet” , som förelädes våra läsare 
till julen. Så här såg den rätta raden 
ut:

A. Staffan var en stalledräng . . .
B. Uppå källarbacken .. .
C. Kristallen den fina . .  .
D. Röda stugor tåga vi förb i. . .
E. På en äng stod en gammal 

lada . . .
F. Vi äro musikanter . . .
G. Tre små gummor skulle gå en 

dag till marknaden uti Mora (Nora).
H. Vid en väg på en sten satt en 

liten flicka.
I. Imse vimse spindel. . .
J. Ekorm satt i granen . . .
K. Små, små fågelungar . ..
L. Fjäriln vingad syns på Haga.
M. Blåsippan ute i backarna står.
N. Per spelman han hade en en

daste ko . . .
O. Sju vackra flickor . ..

Och här följer namnen på de fem 
sångbegåvade (!) — vi hoppas de få 
glädje av sina priser: 1) Göta Grå, 
Sundsvall, 2) Anna-Lena Jonsson, 
Skattungbyn, 3) Lena Gabrielsson, 
Skattungbyn, 4) Sven-Olov Laggar, 
Mässbacken, 5) Svea Andersson, 
Hansjö. Hs.

HOOVER
Kje*jm citic
den fulländade tvätt- 

automaten

endast
101:—

månad
För endast 101:— per månad 
blir Keymatic Er! Ett sensatio
nellt lågt pris på marknadens 
mest fulländade tvättautomat 
tack vare Hoover's automati
serade tillverkning och stora 
försäljning runt hela världen. 
Gör slag i saken redan idag!

Aktiebolaget 
Erlandssons Elektriska

Tel. 412 55, Orsa

Beckmans Tryckeri AB, Orsa — 1962 Pris 1: —  kr.

Teckning: Regalskeppet Vasa av 
lan Hansson, klass 4


