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ORSA SKOLTIDNING.

En musikalisk 
milstolpe av P. J.

Den 1 juni 1965 när vårterminen 
gick mot sitt slut, var några barn i 
Kallmora skola en aning nervösa. An
ledning: det var dags för blockflöjt
examen! Spelmagistern anlände i sin 
blå DKW, och man fick gå in, en i 
taget och ” spela upp” ! När det hela 
var över, drog man en lättnadens 
suck eller skrek: Heja, jag klarade 
mig! Och spelmagistern for hem för 
att skriva in de nya musikanterna i 
musikskolans tjocka matrikel. Då han 
slog upp nämnda bok, upptäckte han, 
att det bara fanns plats för några 
namn till, och kom underfund med, 
att det faktiskt var en smått historisk 
dag den dagen. Han fick nämligen 
skriva in elev nr 1000! Tusen barn 
hade alltså till denna dag lärt sig spe
la något! Kan vi inte kalla det en mil
stolpe i vår musikskolas historia? Spel
magistern bläddrar i boken och fun
derar. Vem var elev nr 1? Berit Trygg 
med ”examensår” 1949. Hon spelade 
sen piano i tre år. Vad blev det av

Höst- 
nytt i 
kappor
finns nu i stor sortering 
i höstens nya mode, 
både för Er som söker 
en lugnare stil och Ni 
som är i tonåren.

Pris från 185:-

Gör ett besök hos oss, 
det lönar sig!

Aug. Larssons
Orsa, tel. 400 21

alla de tusen? Han finner att många 
elever har insett sin musikaliska be
gränsning och nöjt sig med tonett eller 
blockflöjt. Men de flesta har gett sig 
i kast med svårare instrument. Men 
vilka? Matrikeln ger besked. Tiderna 
växlar och instrumenten med dem. I 
början var fiolen instrumentet, som 
nästan alla ville spela. Början på 50- 
talet var biåsinstrumentens gyllene 
tid. Då ville de flesta spela klarinett. 
Och nu är det gitarren, som hägrar 
vid sidan av pianot. Tusen musikan
ter! Många har slutat efter ett par år, 
men mer än hundra av dem har fått 
femårsdiplomet. Spelmagistern hoppas 
att de och många, många andra haft 
verklig glädje av sina färdigheter. 
Han stannar inför några namn. Elev 
nr 42, Sven Berger, som var något av 
ett underbarn med sin flöjt och som 
förbluffade en tävlingsjury i en kom- 
positionstävling med sina förnämliga 
opus. Nr 67 Åsa Persson, som spelade 
en pianokonsert tillsammans med vår 
skolorkester och som nu är organist i 
Svenska kyrkan i Paris. Nr 125, vio
linisten Kerstin Bilar, som spelade en 
sats ur Bachs Konsert för två violiner 
tillsammans med sin lärare vid en 
minnesvärd uppvisning. ”Parhästar
na” 288 Leif Borgert, som spelade det 
svåra instrumentet oboe, och 291 Tor
björn Carlsson, flöjtisten, som nu stu
derar vidare vid Musikaliska Högsko
lan i Stockholm. Det var några utav 
dem, som inte bara själva har haft be
hållning av sin musikalitet, utan ock
så uppnått en sådan skicklighet, att de 
kan glädja stora skaror med sin mu
sik.

Spelmagistern slog ihop den gamla 
matrikeln, la den ” till handlingarna” 
och tänkte: Är det inte på sin plats 
att i Orsa Skoltidning uttrycka ett 
tack till dem, som körde igång det 
hela: Sunnerheim i Skattungbyn, Hed
man och Berglöf i Orsa, och till alla 
de många lärare, ingen nämnd och 
ingen glömd, som tragglat med tonett- 
och blockflöjtgrupper för att nå detta 
fina resultat, och till alla andra mu
siklärare? Och till de styrande i kom
munen, som gjort det möjligt ekono
miskt? Förvisso är alla värda detta 
tack!

Så skrev spelmagistern artikeln, le
tade fram en splitterny tjock matri
kelbok och började skriva in elev nr
1001 . . .  P. J.

Fäbodliv i Orsa 
som m aren 

1965 av P J.

I förra numret av Orsa Skoltidning 
efterlystes uppgifter om antalet levan
de fäbodar i vår socken. Här kan vi 
nu presentera en liten ”fäbodlista” , 
som tillkommit med hjälp av uppgif
ter, som kommit in till vår redaktion. 
Då dessa inte räckte till har vi besökt 
fäbodvallarna eller fått upplysningar 
per telefon. Vi tackar alla meddelare! 
Det har varit vemodigt att göra den
na sammanställning, eftersom några 
eller någon fäbod nedlägges varje år. 
Vi ska här inte gå in på orsakerna 
härtill. Man kan väl här som annars 
skylla på tidsandan! Ett glädjande un
dantag finns dock: Försöken med 
sambeten i fållor, som ägt rum i 
Västra och Södra Grunnberg, har sla
git mycket väl ut. Någon vall, t. ex. 
Hällberg, har nedlagts tillfälligt i år. 
Kanske kommer den igen nästa år. 
Någon kanske undrar varför Stenberg 
finns med på fäbodlistan. Stenbergs- 
borna kanske inte går med på att vi 
kallar deras stora och präktiga by 
för fäbodvall. Men det förhåller sig 
så, att man i västra delen av byn åt 
Enån till har inhägnat vallar, satt upp 
fäbodstuga och ” fjos” samt anställt 
en ”gälkall” . En fäbod på hemmaplan 
skulle man kanske kunna säga. Slut
ligen bör kanske anmärkas, att antalet 
djur på de olika vallarna självfallet 
inte är detsamma hela sommaren. Den 
siffran bör alltså tas med reservation. 
Om listan är ofullständig är vi tack
samma för kompletteringar.

Följande fäbodar har använts un
der sommaren 1965:

1. Ången, 1 gård, 4 djur
2. Skräddardjurberga, 3 gårdar, 14 

djur
3. Emmeråsen, 2 gårdar, 5 djur
4. Högståsen, 1 gård, 2 djur
5. ö . Grunuiberg, 6 gårdar, 28 djur
6. V. Grunuberg, 13 gårdar, 49 djur
7. S. Grunuberg, 7 gårdar, 54 djur
8. Hättberg, 2 gårdar, 11 djur
9. Stenbergs fäbod, 4 gårdar, 12 

djur.

Det gör sammanlagt 9 fäbodar, 40 
gårdar och 183 djur. — År 1958 re
dovisar landsantikvarien Björn Hal- 
lerdt 345 djur från 76 gårdar i 19 fä
bodar.

P- ]■
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Lyxkryssning till Island av M. K.
I februari månad ringde min vän

inna, klasskamrat och kollega Elsa 
Eriksson i Linghed, för då hade Da
larnas Bildningsförbund utsänt bro
schyrer angående deltagande i resa 
till olika platser i Italien. Men efter
som jag led av värmen på vår Grek- 
landsresa för två år sedan, föreslog 
jag, att vi i stället skulle delta i resan 
till Nordiska skalmötet i Reykjavik 
i Island. Märk väl i Island och inte 
på Island, enligt islänningarna själva. 
Före avringningen var allt klappat 
odh klart, och jag sände in anmälan 
till vårt förbund.

Torsdag den 16 juli klev vi på 
nattåget i Falun för vidare befordran 
till Göteborg, där vi fick embarkera 
M/S ”Fritz Heckert” nästa förmid
dag kl. 10.00. Nog hade vi genom 
Reso fått information om båtens in
redning, men ändå hade vi inte kun
nat föreställa oss ett sådant flytande 
lyxhotell med reception, matsal rym
mande 200 personer, kafé, bar, dans- 
salong, två simbassänger med saltvat
ten, läkare, 3 sjuksköterskor, röntgen, 
operationssal och sjuksängar, damfri- 
sering och affär, där vi kunde handla 
till tullfria priser. Båten var av öst
tysk nationalitet, och deras valuta 
gällde ombord på båten. Mynten såg 
vi aldrig, enär vi erhöll kuponger i 
stället för mynt vid växlingen. Vår 
tvåbäddshytt motsvarade förvänt
ningarna: bra bäddar, garderob, för
varingslådor under bäddarna, skriv
bord med låda, två fåtöljer, tvättställ

med rinnande kallt och varmt vat
ten, badrumsskåp med elektriskt ut
tag för rakapparat etc. När vi packat 
upp i Göteborg, hade vi inga mer 
bekymmer för bagaget 14 dagar 
framåt, eftersom båten blev vårt fly
tande hem under denna tid, ävensom 
under den tid mötet pågick i Reykja
vik.

Vi hade ängslats för sjöresan men 
var välförsedda med sjösjuketabletter, 
som vi lyckligtvis inte behövde, då 
Atlanten visade sig från sin soligaste 
sida. Till och med kaptenen berömde 
nordiska lärarnas sjövana. Vid en fö
regående resa till Island hade mat
salen stått tom under flera måltider, 
men vi tog väl ut, vad vi hade betalt 
för. överresan överträffade alla för
väntningar, det var den Verkliga se
mestern: att sätta sig till dukat bord 
och bli serverad av en uniformerad 
”waitor” , rulla sig ut på däck, svepa 
sig i ”säck och filt” och njuta av so
len, som hemma hade lyst med sin 
frånvaro under de senaste tre vec
korna. I Bergen låg vi i hamn från 
lördag eftermiddag till söndag för
middag, medan de norska kamraterna 
steg ombord. Då gavs tillfälle till en 
sight-seeing i denna stad. Det mest 
minnesvärda från denna tur var Edv. 
Griegs hem ”Trollhaugen” .

Söndag den 18/7 var det avfärd 
från Bergen kl. 7. För att inte resan 
skulle bli för långtråkig, anordnades 
musikunderhållning på akterdäck och 
filmförevisning. Som sista program

Myvatn —  ett paradis för fågelvänner och naturälskare

Annies
D A M F R I S E R I N G

★  Modern hårvård
★  God service
Telefon 410 80

Dröj
än te längre ...

P lantera  NU t i l l  våren!

Ännu har vi en bra sortering 
blomsterlökar, hyacinter, 

tulpaner, narcisser, påskliljor, 

krokus m. m.

Levenius
Blomsterhandel och Handels
trädgård Tel. 400 92, Orsa

För

älgjakten
Vapen,
ammunition samt 
övrig utrustning 
i största sortering 
hos

Järnbirger AB
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En gammal bondgård Universitetet

på dagen kom ”Danmarks kväll om
bord” . Den som sen orkade dansa, 
kunde fortsätta med detta till kl. 24. 
Då påbjöds tystnad för nattvila.

Måndag 19/7. Ute på villande At
lanten. Men vi mådde som prinsar, 
solade, åt, trivdes och läkte själen. 
På eftermiddagen skönjde vi Färöar
na, som är danskt amt. Även därifrån 
kom flera deltagare till mötet, dock 
inte med vår båt.

Tisdag 20/7. Vi såg en mörk rök 
vid horisonten. Det var det första 
tecknet på att vi närmade oss Island. 
Det var den nya vulkanön Surtling. 
Vi tog god tid på oss och kryssade 
runt Västmannaöarna, för att vi rik
tigt skulle få uppleva detta rykande 
inferno från jordens inre. Man kände 
sig liten, liten inför detta skådespel 
av glödande lava, som avkyldes så 
hastigt i havsvattnet, att berget blev 
poröst som en sockerkaka. Den intill- 
liggande, färdigbildade ön, Surtsey, 
hade fransmännen först satt sin flagga 
på. Men islänningarna tröstade sig 
med att det inte var mycket att ha, 
då dessa öar ganska snart förintas av 
erosionen. Vestmannaeyjar har till
sammans 5.000 invånare med egen 
stad. Huvudnäringen är torskfiske. 
Sjöfåglar i tusental häckar i klippor
na, och öarna genljuder av fåglarnas 
gälla skrik.

Onsdag 21/7 anlände vi till Reyk
javik, och vår fina båt blev ett vac
kert blickfång i hamnen med alla na
tioners flaggor hissade. Efter lunch 
anordnades rundtur i staden med be
sök vid Hagaskolan, där mötet skulle 
hållas, universitetet, Nationalmuseum 
och den nyaste stadsdelen med höghus 
utan skorstenar. De flesta hus i staden 
uppvärms med vatten från de varma 
källorna. Det varma vattnet leds till 
stora cisterner, som ligger på en kulle, 
och sedan går rörledningar därifrån 
och ner i staden. Reykjavik är en

modern stad med 80.000 invånare. 
Staden liksom landet i övrigt saknar 
träd, men däremot hade de planterat 
en mängd blommor intill sina hus och 
i parkerna.

Efter rundturen samlades vi vid 
Odd Fellow, där staden Reykjavik 
bjöd på kaffe.

Torsdag 22/7. Mötet öppnades i 
universitets aula, inramades av musik 
och sång, nordiskt alltigenom och i 
väl avvägda proportioner. Tal hölls 
av skolmötets ordförande, den is
ländska undervisningsdirektören Hel
gi Eliasson. Hälsningar kom så från 
alla nordiska länder, åtföljda av de
ras nationalsånger. Den isländska pre
sidenten hedrade vårt möte med sin 
närvaro.

Fredag 23/7. Mötet fortsatte med 
intressanta föredrag. På kvällen var 
det isländsk kulturafton med blandat 
program. Under en paus på eftermid
dagen bjöd isländska kolleger på kaf
fe med våfflor och sylt, som är deras 
specialitet. Vackert väder och skönt.

Lördag 24/7. Tyvärr kunde inte 
Elsa och jag vara med vid den hög
tidliga avslutningen av skolmötet på 
Thingvellir, enär vi den dagen deltog 
i en flygtur till Grönland. Det var 
verkligen en upplevelse att se detta 
land av snö och is. Vi landade vid 
den amerikanska basen Kulusuk. Där
ifrån promenerade vi till eskimåbyn 
Kap Dan. På halva vägen möttes vi 
av eskimåbarn, som med blickarna 
bad om något ätbart. Det enda tecken 
på kultur var kyrkan med två skol
salar. Präst fanns ingen, men läraren 
var så kallad kateket och fick läsa 
evangeliet, men ej viga, döpa eller 
jordfästa. Jordemor var bofast, vilket 
väl 'behövdes, det krällde av ungar. 
Jag lovade mig själv att aldrig klaga, 
när jag såg hur de bodde i sina jord
kulor. Danska staten ger barnbidrag 
och ålderspension och sänder dit

danska arbetare, som uppför trähus. 
De kan få hyra dessa till ett pris av 
300 danska kronor per år men har 
ändå inte råd att bo i dessa utan bor 
kvar i sina torvhus.

Söndag 25/7. Denna dag var ansla
gen till en 30-milatur per buss till de 
varma källorna i Geysir. Första uppe
hållet var vid de stora trädgårdsan
läggningarna vid Hveragerdi. Där 
fick vi köpa färska vindruvor, toma
ter, gurka, bananer, fikon odh andra 
tropiska frukter. Min reflexion var 
att islänningarna var begåvade med 
det varma vattnet som ersättning för 
skog, bär och svamp. I dalgångarna 
passerade vi stora bondgårdar, och 
nästan alla hade siloanläggning, då 
de saknade virke för torkning av 
höet. Får i hundratal klättrade på 
alla tänkbara ställen efter bete. Vid 
Geysir ligger en folkhögskola, som på 
sommaren användes som turistrestau- 
rant och ridskola. Där intog vi en 
speciell isländsk måltid, bestående av 

Forts, å sid. 15.

Hösthattar
inkomna . . .

Garn i lager —

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

Orsa Fritidsområde

Torsdagar: Damer 18 —  21.30 
Fredagar: Herrar 17— 20 
Lördagar: Herrar 07 —  09
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Statckmora skola, klass 6

Från vänster: Esbjörn Caris, Kerstin Mångs, Arne Nääs, Bengt-Åke Lilje- 
dahl, Margot Liljedahl, Karl-Göran Ståbis.

Björn mötet
Ett möte med björn är ingenting 

sällsynt i Orsa. Människa och björn 
brukar då betyga sin ömsesidiga och 
stora respekt för varandra och sedan 
skyndsamt gå åt var sitt håll. Och så 
är det inte mer.

Men efteråt kan man få läsa i tid
ningar eller höra berättas om björn
mötet, och då har händelsen ofta bli
vit mycket dramatisk.

En medlem av redaktionen har 
haft turen att möta björn för en kort 
tid sedan, och vi har bett honom att 
tala om alla detaljer här i tidningen, 
så att andra slipper brodera ut efter
åt. Så här skriver han:

Jag jämkade på ryggsäcksremmen, 
som skavde lite, och lät hjortronhin
ken byta hand. — Det här såg inte 
vidare hoppfullt ut. Bara ljungmyr så 
långt ögat nådde. Ljungen hade för 
resten växt ihop över den sällan tram
pade stig jag följde, så jag började bli 
rädd att tappa bort den och därmed 
återvägen till Flickeråsen.

Det var tjugofem minuter, sen jag 
lämnade min bror Olle. Jag skulle 
”bara” gå över en bergknalle och söka 
ett 'bättre bärställe. Jag hittade fina 
”blötgubbar” i torsdags ”öst på sko
gen” , så jag var kanske kräsen. De 
tre—fyra liter jag hade i dag, var för 
all del väl mogna de också. Jag såg 
genom plasten, hur de saftade sig i 
botten på hinken.

Vi hade sett en underlig spillning 
nere på myren, Olle och jag. Den såg

ut som ”korukor” med mycket hjort
ronfrön i. Vi hade hittat en lega ock
så, avtryck av en stor kropp och två 
mindre intill varandra. Vi misstänkte 
nog, vad det kunde vara, men vi var 
alls inte säkra på det.

Tjugofem minuter — det betyder 
ett par kilometer. Myren såg ödslig ut 
och detsamma gjorde några torrakor, 
som stod och pekade finger mot en 
himmel, som började mulna. Kanske 
lika gott att vända?

Jag fick motbacke, när jag vände 
tillbaka, och motvind med lite regn. 
Jag böjde ned huvudet och knegade 
på genom den knähöga vispande 
ljungen.

Plötsligt var de där! Snett ovanför 
mig i backen, femton till tjugo meter 
bort, björnhonan och de tre ungarna! 
Häpen förvirring från mig och de två 
större, ljusbruna fjolårsungarna. Vi 
upptäckte varandra samtidigt. De 
vände ”på klacken” och var försvun
na, innan min häpenhet hunnit skifta 
till pirrande spänning. Den mäktigt 
stora honan stod och krafsade i tor- 
ven. Den lilla, nästan svarta årsungen 
fnattade nyfiket omkring henne och 
var i vägen. Den här minsta hade väl 
legat hos modern, eftersom vi inte sett 
avtryck av den. Så kände honan min 
blick eller kanske fick hon väder. Hon 
reste sig och stirrade på mig.

Ett tu tre var ”svartingen” borta 
men ned mot mig rasade den stora 
gulbruna. Tiondelen av en sekund såg 
jag en ilsket uppdragen överläpp, ett

Ha alltid 

(Esso) 

i tankarna!

Väl
kommen
till
ESSO-
Service
Tel. 41470 
Orsa

B R O D E R N A  B Y K V I S T

Stack m or a 
Handel

i nya lokaler!

Större sortiment 
i modern snabb
köpsbutik

Välkomna!

Tel. 403 22

Marknadstips!
S p o r t j a c k a  s. k. täckjacka
1 nylon med elastonvadd. Pris 
e n d a s t  68: —

Långbyxor, både tery- 
léne och diagonal i priser från 
29: —

Arbetsskjorta i kraftig 
flanell för e n d a s t 1 st. 10: 75,
2 st. 20: —

Arbetsstrumpor,
ull/nylon, 1 par 2: 75, 3 par 7: —

Ovanstående plus många fler 
artiklar till v e rk l ig a  marknads
priser finner Ni på vårt försälj
ningsställe på marknadsplatsen.

ibi. tuu ys
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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VÄGEN TILL KÖRKORTET
b ä s t  g e n o m

Orsa Bilskola
— Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Kykogatan 21

«1 dug int knäpp korti» ir ed 
dem sö saja. Ed ir do wel på 
tok, fär nu finnas ed sö elato- 
matisker kamerur sö man beev 
barä rikt in dem ö tritsja o jen 
knepa ö se lämmen in rullan när 
Dala-FOTO sö fo Du görfino kort 
etter nögör dagär.

B a l a l F ® ! 3®
• ORSA • TEL 40055 • BERTH NORDLUND •

att ta em ot  
n är naturen ge r...

Hos oss finner Ni de ledande 
fabrikaten.

Volym å boxar: 250,280,350, 400, 500 llt. 
Riktpriser från 1.300:—.

Volym å frysskåp: 120, 170, 200, 250, 330, 
425, 600 lit. Riktpriser från 960:—. 
Bekväma avbetalningsvillkor.

elbolaget
Kers & Co AB 

Orsa, tel. 412 55, 413 55

rött gap, gnistervita tänder. — En 
skyddande reflexrörelse med bärhin
ken. ödet gav mig en kort frist att 
handla förnuftsmässigt på. Vid min 
rörelse med hinken slogs den över 
skallen på honan. Innan hon hunnit 
krafsa den av sig, hann jag både tän
ka och handla. Jag visste, att jag var 
förlorad, om jag försökte springa där
ifrån. Hon skulle nå mig efter ett tio
tal meter, och då var jag försvarslös. 
Hon skulle inte ens försöka slå mig 
utan bita ihjäl mig. Det fanns bara ett 
skydd — upp i närmaste träd! Visser
ligen kände jag till att björnar klätt
rade i träd, fastän sällan gamla björ
nar, njen om dén här gjorde det, skul
le hon ändå komma åt mig från en
dast ett håll.

Från trädet såg jag honan, som nu 
fått av hinken. Hon vaggade runt och 
såg ut som ett gråtande barn, när hon 
gned sina bärsaftsvidande ögon med 
baksidan av ena labben. Sen satte hon 
nosen mot skyn och vädrade. Med 
hotande brösttoner närmade hon sig 
min tillflyktsort. Kraftiga klor rev 
skåror i barken. Ännu nådde hon mig 
inte. De rödilskna ögonen bevakade 
mig, medan hon rev sig närmare upp
åt. Stanken från den våtvarma vild- 
djurspälsen slog upp mot mig. En de
cimeter skilde min stövelsula och fem 
klösande klor. Jag hävde mig högre 
upp. Då hörde jag ett kvidande ovan
för huvudet. ”Svartingen!” Jag 
sträckte upp näven, grep honom i 
bakbenet och ryckte till. Han släppte 
förskräckt taget om trädstammen och 
singlade tillsammans med en massa 
torra kvistar och bark ner mot mo
dern. Hon fångade upp honom mel
lan sig och trädet, och utan att be- 
värdiga mig med en blick hasade hon 
sig ned och rullade 'bort över myren, 
så snabbt den lille kunde.

Jag jämkade på ryggsäcksremmen, 
som skavde lite, och lät hjortronhin
ken byta hand. — Hjortronhinken?! 
Javisst ja — nåja! Jag har i alla fall 
sett fyra björnar i Flickeråsen. — Åt
minstone skrev Dalatidningarna det 
om mig. Det stod t. o. m. i östersunds- 
posten. Härom dagen fick jag ett brev 
från en katrineholmsfru med jämt- 
landspåbrå, som läst om mig. Hon 
ville köpa hjortron.

” Mannen som inte fick frossa” .

Köp
marknadsbrödet
hos oss!

C. G. Nyström
Bageri och Konditori

Blockflöjtexamen
I slutet av vårterminen klarade en 

hel rad elever proven för Diplom I. 
De hann inte komma in i förra num
ret, varför vi tar in dem nu. Klass
angivelsen avser vårterminen.

988 Agneta Lovar, Kallmora 4
989 Peter Wickman, Kyrkbyn 4 b
990 Sune Wallin, Kyrkbyn 4 b
991 Lars-Erik Helgesson, K-byn 4 b
992 Håkan Toregard, Kyrkbyn 4 a
993 Ronny Skoog, Kyrkbyn 4 a
994 Lars Nilsson, Kyrkbyn 4 a
995 Birgitta Engström, Kallmora 4
996 Anneli Bergkvist, Kallmora 4
997 Inger Liljeholm, Kallmora 4
998 Carina Larsson, Kallmora 4
999 Sven-Olov Thalin, Kallmora 4

1000 Rolf Enoksson, Kallmora 4
1001 Tommy Dahlfors, Kallmora 4
1002 Anders Britte, Kyrkbyn 4 b
1003 Göran Andersson, Kyrkbyn 4 b
1004 Roland Bilar, Kallmora 4
1005 Torsten Lenner, Kallmora 4
1006 Peder Carlsson, Kyrkbyn 4 a

Musikdiplom III

Vid vårens musikuppvisning fick 
följande elever i musikskolan Diplom 
III efter att ha deltagit i instrumen- 
talundervisningen i fem år:

112 Birgitta Lilja
113 Hans-Erik Nissa
114 Birgitta Ekström
115 Ann-Britt Hellborg
Orsa Skoltidnings premium tillde

lades avgående eleverna Carl-Johan 
Westholm (piano), Nils-Erik Göthe 
(fiol) och Christer Andreas (trumpet). 
Dessa tre har nått mycket stor skick
lighet i att traktera sina instrument, 
vilket de med bravur ‘bevisade på 
uppvisningen. Vi önskar dem lycka 
till i fortsättningen!

Stipendiefonden

Inte mindre än tre färdiga kurser 
kan rapporteras denna gång. Det är 
ganska stora kurser och svåra kurser. 
Och därtill är det samma elev, som 
klarat av alla tre, nämligen Gull-Britt 
Gustavsson i Skattungbyn, som verk
ligen förtjänar beröm för sin flit och 
sitt studieintresse. Kurserna är:

Den etthundratrettiosjätte: Kristen- 
domskunskap I R.

Den etthundratrettiosjunde: Svensk 
litteratur II.

Den etthundratrettioåttonde: Fysik 
3:e årskursen.

Hj. H-n.
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Folkskolans idrottstävlingar

Den 16 sept. var Lillåvallen fylld 
av kamplystna barn från åk 4—7. 
Här meddelas endast det bästa resul
tatet för pojkar och flickor i varje 
gren:

Årskurs 4. Löpning 60 m: Per-Åke 
Borbos Ky 9,3, Agneta Ullström Sk 
9,6. Höjdhopp: Per-Åke Borbos Ky 
105, Kerstin Hasmats 105. Längd
hopp: Lars Olsson SM 348, Inger 
Persson SM 322. Kast: Ronnie Loven 
Ha 49,40, Margareta Larsson Sm 
19,72.

Årskurs 5. Löpning 60 m: Lars- 
Gunnar Hansson Di 9,2, Ulla Ern- 
lund Sm 9,2. Höjdhopp: Sune Wallin 
Ky 115, Anna-Karin Liendeborg 105. 
Längdhopp: Lars-Gunnar Hansson Di

366, Anna-Karin Liendeborg 333. 
Kast: Mats Stenberg Di 51,65, Hille
vi Bruks Di 22,90.

Årskurs 6. Löpning 60 m: Ove 
Smedberg 9,0, Ingrid Ullström 9,0. 
Höjdhopp: Bengt Skoglund Ha 125, 
Ann-Marie Lindgren Ha 115. Längd
hopp: Bengt Skoglund Ha 368, Anna- 
Karin Hasmats 340. Kast: Tore Sys 
Di 54,80, Eva Kratz Di 22,86.

Årskurs 7. Löpning 60 m: Kurt 
Hansson Di 9,1, Eva Israelsson Di 
9,5. Höjdhopp: Kennet Skoog Ha 
120, Sonja Morén Ha 120. Längd
hopp: Kurt Hansson Di 368, Sonja 
Morén Ha 351. Kast: Tommy Carls
son Ky 56,10, Sonja Morén 28,79.

Lektion santeckning
ur klassliggare för klass 34b vid samrealskolan i Orsa läsåret 1962—1963

Onsdag 24/10
ORIENTERING

(helgdag)

Position:
Vid silvergrå ladknut
bland Stackmora backar
där är en postering
vid orientering,
och solen den skiner så grant
på punkt nummer 5:s kontrollant.

Observation:
Snörräkt kommer några 
som travande älgar, 
och snabbt är dom borta 
bland björkar och sälgar, 
men somliga kryper 
som myror i stackar; 
och svetten, ja svetten, 
åh! svetten den lackar

på andra som flåsar 
likt pustande bälgar 
och knappast vet ut eller in 
när dom snor på kompassen sin.

Konklusion:
Men glatt klingar skratten 
bland Stackmora backar, 
och solen den skiner 
på luggar och nackar, 
och himlen är blå från 
början till slut 
och alla är glada 
att ha sluppit ut.

Ort och dag som ovan
Bm

Advokaten
CURT CÅRLSTRÖM

ORSA

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

Kontorstid 9.oo — 17.oo

Mansskor, svarta, med 
gummisula, 36: 50 — 41: 75.

Damskor, låg klack, gum
misula, 29: 75 — 36: 75.

Gör ett marknadsbesök 
hos

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

Höst-
aktuellt

Modsbyxan,
kritstrecksrandiga för 
pojkar, rutiga och 
randiga för flickor

Parkas,
pojk- och flick, rut- 
stickade jackor i 
flera modeller

2 *
i —  J  w  

\ \  ~

Garderoben
Orsa Tel. 402 19
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Glimtar från Fredshammar av Um
”Livet på Fredshammar var dock 

ingalunda enbart av angenäm art på 
en tid, då bruksherrar härskade som 
små konungar med privilegium på att 
vara förtryckare om det föll dem in. 
Detta förtryck hade dock sin mission 
att fylla, ty utan detta hade de små 
idyllerna ej varit så värdefulla och 
utan den precisa ordning, måtta och 
knapphet i allt, hade bruksfolket ej 
blivit det sparsamma och strävsamma 
folk, det fortfor att vara, även sedan 
brukets saga var all.”

Dessa rader återfinns i Julbok för 
Västerås stift årgång 1923, där lära
rinnan Ida Larsson med värme och 
humor skildrar brukslivet i Fredsham
mar, ”där jag lekt som barn och dit 
min tanke med alla dess minnen så 
gärna återvänder.” Med underrubri
ken Några barndomsminnen berättar 
hon om arbetsrutin och vardag för 
sotiga smeder, sysselsatta med spik- 
och stångjärnsmide, om hantverkar- 
möda, dagsverksysslor och ”bruks- 
gummornas månatliga uttag av livs
medel på brukskontoret.” Som en 
hjärtpunkt låg herrgården med sin 
lummiga park och stora gårdsplan. 
Här dukades midsommarkalaset med 
allehanda god mat och här dracks 
hela såar hembryggt öl med skopor, 
som gick från mun till mun. Varje tid 
på dygnet hade sin syssla, varje års
tid sin. Livet var rytmiskt som stång- 
järnshammarens puls.

Ida Larsson uppehåller sig gärna 
och länge vid minnen från sin skol
gång i den skola på Fredshammar, 
som ”var den bästa i socknen.” Den 
var en kombinerad folk- och småsko

la med omkring 60 barn. ”Materielen 
var den bästa som fanns att få den ti
den och bestods rikligt av bruket. De 
flesta kartorna voro uppklistrade på 
papp och klädde skolans kalkade väg
gar. Att kartorna ständigt voro till
gängliga för ögat var en god hjälp till 
att få kartbilderna inpräglade i min
net. Ännu i dag ser jag platsen för de 
olika ländernas kartor och dess ut
seende.”

Som lärare nämner hon E. Eriksson, 
nyexaminerad och ” duglig, munter 
och fyndig, visste att tänka ut alla 
möjliga lustiga knep för att hinna 
med 60 barn i 6 klasser.”

Stavningen var huvudämne och ut
fördes mest i talkör av olika grupper, 
uppställda efter väggarna framför 
stora tabeller. För att sätta litet piff 
på den entoniga, öronpinande stav
ningen, fick grupperna mässa på olika 
ton. Det blev en ”kraftig, harmonisk 
kör” , som roade läraren mycket, att 
han t. o. m. inbjöd ”åhörare till gra- 
tiskonsert” .

Några ungdomsledarproblem tycks 
inte ha existerat, ledare ” framväxte 
av sig själva’. Genom att kärnfullt 
förklara: ”Gör du’nt riktit få du’nt 
va mä” kunde större pojkar och flic
kor samla en lydig skara kring spel 
och lekar. På rasterna lektes gärna 
bollekar, i synnerhet klockarleken, 
som påminde om långboll. Författa
rinnan uttrycker sitt milda förakt för 
nyare tiders bollspel genom att dekla
rera: ”Den råa, för mage, ben och 
skor så skadliga sparkbollen, hade 
man ingen aning om.”

Då bruksrörelsen upphörde, såldes 
skolhusbyggnaden, och skolbarnen 
fick gå i Kallmora småskola och 
Skattungbyns folkskola. I den senare 
fanns vid den tiden ingen examinerad 
lärare. Lästiden var 24 veckor. ”Den 
som inte ville eller hann med att läsa 
geografi, naturlära och svensk histo
ria, slapp.

Dessa genvägar till trots tycks un
dervisningen ha varit inte bara till
räcklig utan också pedagogiskt fullt 
acceptabel. Ida Larsson lämnar här 
sin syn på den dåtida undervisningen:

”Resultatet av undervisningen den 
tiden var trots den sämre skolformen 
synnerligen gott. Det kan jag se av 
brev, skrivna av elever från den ti
den, elever, vilka icke erhållit annan 
undervisning än folkskolans. Sällan 
ett stavfel, vacker handstil och väl 
stiliserat. Orsakerna? Ja, det är nog 
till stor del den ihärdiga men utdöm
da stavningens förtjänst, hjälpen från 
hemmen med de många och långa 
läxorna, grundad på plikt- och he
derskänsla och icke minst den likale
des fördömda utanläsningen, som upp
övade minnet. Jag vågar väl också 
säga begåvning, ty vetenskapsmännen 
påstå ju, att den generation, som nu 
befolkar skolorna, är i det stora hela 
ett degenerat släkte och stora förmå
gor utgöra undantag!”

Um

(Lärarinnan Ida Larsson föddes 1864, 
tog lärarinneexamen 1883, tjänstgjor
de i Orsa-byarna T orrvål, T runna 
och Hansjö samt i Kyrkbyn från år 
1905. Hon avgick med pension 1924.)

Tänker Ni köpa

frysskåp,

frysbox
eller

tvättmaskin?

Det lönar sig att besöka 

eller ringa

Kåhléns Elektriska
Orsa Tel. 401 92, 410 11
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Ur den gam la  

ABC -boken

I förra numret av Orsa Skoltid
ning stiftade vi bekantskap med den 
stackars Jöns, ” det illa uppfostrade 
och dåliga barnet”, som han beskrevs 
i den hundraåriga ABC-boken. I föl
jande ”renläsningsöfning” träffar vi 
på Alfred och Anna.

De listiga och 
ordentliga barnen

Alfred och Anna voro födda af 
föräldrar, som tidigt lärde barnen, att 
vara lydiga, flitiga och älska Gud och 
allt godt. Alfred och Anna voro så 
kloka, att de iakttogo sina föräldrars 
förmaningar. Då deras fader och mo
der bådo dem göra någon liten tjenst, 
gjorde de den genast, tackade hjertligt 
för allt hvad de fingo och helsade 
höfligt på alla menniskor. Då de 
kommo i skola, läste de med största 
ifver, så att det gick mycket fort för 
dem, och hörde noga på allt hvad lä
raren sade. Både till och från skolan 
gingo de utan att stadna och se på de 
okynnen, som en del elaka barn ofta 
hade för sig. Behöfde de någon dag 
vara ifrån skolan, så begärde de lof 
dertill af läraren. Efter slutad skol
gång lärde de sig allehanda arbeten, 
hvilka de gjorde villigt, raskt och or
dentligt. Då de blefvo stora, kommo 
de i tjenst hos beskedligt folk och 
voro högeligen omtyckta. Anna an
vände icke i högfärdssaker det lilla 
öfverskottet hon fick af sin lön, utan 
insatte det på sparbanken, likaså gjor
de den nyktre och omtänksamme 
Alfred. Derföre, då de efter några år 
satte eget bo, hade de litet att börja 
med. I deras hem rådde gudsfruktan, 
frid, trefnad, snygghet och slutligen 
välmåga. De dogo i hög ålder, sakna
de och välsignade af alla.

P■ ]■

Kollektiv försäkring av Hj. H—n.

En nyhet detta läsår är att skolsty
relsen tecknat en kollektiv skolung- 
domsförsäkring.

Föräldrar och målsmän bör obser
vera, att denna försäkring är en s. k. 
skoltidsförsäkring. Den gäller alltså 
vid olycksfallsskada, som elev under 
försäkringstiden ådrager sig under 
lektioner och raster inom skolans om
råde, under direkt färd till och från 
skolan, under idrottsövningar, utflyk
ter och studiebesök anordnade av sko
lan under ordinarie lästermin samt 
under ev. skolresor anordnade av sko
lan under lästermin eller efter den
sammas slut.

Försäkrade är alla elever i folk-, 
fortsättnings-, samreal- och yrkessko
la.

För försäkringen gäller följande er- 
sättningsgrunder: 1) läkekostnads- och 
tandskadeersättning utan beloppsbe- 
begränsning, 2) ersättning för anlags- 
prövning intill 1.000 kr., 3a) invali- 
ditetsersättning 1000 kr. till 24 år, b) 
engångsbelopp, tidigast vid 18 år, 
5.000 kr, 4) dödsfallsersättning 1.000 
kr.

Om man vill ha högre ersättnings
belopp eller att försäkringen skall gäl
la även under fritid, måste föräldrar
na teckna särskild försäkring, vilket 
naturligtvis kan göras i vilket bolag 
som helst. Föräldrarna bör alltså noga 
studera, vad den nu tecknade försäk
ringen innebär, och sedan avgöra, om 
de vill ha ytterligare försäkringsskydd 
för sina barn. Hj. H—n.

Promenadskor och 
läderstövlar
Stor sortering!

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Att handla rätt 
är att handla hos

EKO A '
Vår specialité:

Extra god hemlagad 
pälsa

Tel. 402 33, 402 25 

Butiker
i Samhället, Trunna och Born

Kan Ni ta in 
P 1 - P 2 - P 3 ?

KV1 (fiskevåg), KV2, UKV. Idea
lisk även som bilradio.

Lyssna vidare hos

Orsa
Cykel &  Sport

Sven Olén Tel. 402 81

. . . överallt Se  och provkör de
har Ni nyo Volkswogen-modellerno: V jQ y

bil&vuU Volkswagen 1300 m m j  . .<5/ WM/ MJf MS WMfKr̂ r Volkswagen 1600 TL / • M S  £  /•/.# A  A
inpå Volkswagen 1600 Variant |/||, fy

Volkswagen Transport 0rsa Mora leksand Rättvik
knutarna Beg. Volkswagen 40910 moo 1028; 11520
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När vi sitta 
i vår b ä n k . . .

ANDERS NAi
p/lföl [klr
1 A J iHi m
Glasmästeri

ORSA

Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas 

Inramningar

HJORTRONPLOCKNING

Tidigt en morgon väckte pappa 
mig. Klockan var halv nio. Jag kläd
de på mig och åt några smörgåsar. 
Sen åkte vi, pappa, farfar och jag. 
Vi skulle alltså på hjortronplockning. 
Först åkte vi upp till ödarv. Sedan 
gick vi till vårt ställe. Det var en 
dryg vandring. Farfar gick först, sen 
jag och pappa sist. Det gick över stoc
kar och stenar. När vi kom fram, tog 
jag mig en smörgås och lite läske
dryck. Sedan började jag plocka. Först 
plockade jag tre liter. Sedan kom far
far och pappa. De skulle dricka kaf
fe. Pappa sa, att han skulle gå på ett 
ställe, som hette Misa. Farfar och jag 
stannade kvar. En stund senare kom 
pappa tillbaka med fyra liter hjort
ron. Sen började vi gå hem. På vägen 
hem började det åska. Sen började det 
regna. Pappa var alldeles våt, när vi 
kom till bilen. När vi kom hem, be
rättade jag allt för mamma.

Lisbet Erkapers, 
Klass 4

Orso
Lastbilcentral

utför alla slags transporter. 

Telefoner 404 30, 404 31

Vid TV- eller radiofel 
ring 401 50 eller 403 83

så hämta vi Er apparat för 
reparation.

TV & Radioservice
Järnvägsgatan 27, Orsa

ETT SOMMARÄVENTYR

Kalle och Olle bodde på en bond
gård i södra Småland. Det var en stor 
bondgård med många djur. Just den 
här dagen sken solen från en molnfri 
himmel oöh folket på gården höll på 
att köra in hö. Kalle och Olle var 
inte så glada, för det var bara tva 
veckor kvar av sommarlovet. Plöts
ligt hördes en klocka ringa, och de 
båda pojkarna förstod att det var 
matdags. De gick in och satte sig till 
bords, där de flesta redan satt bän
kade. Snart kom mor med maten. 
Det var potatis och fisk. När alla 
hade ätit, gick man ut på fälten och 
fortsatte arbetet. När kvällen kom, 
var Kalle och Olle så trötta, att de 
bara stupade i säng.

Kalle vaknade med ett ryck och 
satte sig opp i sängen. Han hade hört 
ett konstigt ljud från ladugården. 
Försiktigt satte han på sig kläderna, 
öppnade dörren och slank ut.

Hur ska det gå för mig, när jag 
ska gå nerför trappan, tänkte han 
och trevade i mörkret. Sakta men sä
kert gick han nerför trappan och kom 
ut i tamburen. Han öppnade dörren 
och rös. Men, tänkte han, skam den 
som ger sig, och så smög han försik
tigt över gården. Sakta öppnade han 
ladugårdsdörren, och sen blev allting 
svart.

När han vaknade låg han i sin 
säng och kände en ilande smärta i 
huvudet. Han kikade sig omkring och 
såg att mamma, pappa och Olle satt 
på var sin stol. — Vad har hänt? 
undrade han.

— Det har varit boskapstjuvar här 
i natt, sa pappa, men vi har fått fast 
dem nu.

— Hur fick ni fast dem då? und
rade Kalle.

— Olle vaknade, när du skulle gå 
ut, och så smög han sig efter. När de 
slog ner dig, sprang Olle in efter 
hjälp, och så överrumplade vi dem.

— Det var ju skönt, sa Kalle, och 
så somnade han.

Hillevi Bruks, 
Klass 5

LILJAS Damfrisering
Borngärdet

Maja-Greta Holting
Tel. 403 06

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

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

När min pappa fick semester, åkte 
hela familjen till en fiskarkoja, som 
vi hade fått lov att låna. Yi packade 
in sakerna och åt kvällsmat, och så 
tade vi oss att sova. Nästa dag rodde 
vi ut på sjön. Mamma fick två små 
abborrar. Annars fick vi inget. Nästa 
dag gick mamma och jag ut på bryg
gan och fiskade. ”Håll i mitt spö ett 
tag, så får jag sätta på en ny mask 
åt dig” , sa mamma. Just som mam
ma skulle dra upp, nappade det. På 
kroken satt en sprattlande fisk. ”Det 
är en siklöja” , sa mamma. Hon gick 
iland med fisken. Men jag stod kvar 
på bryggan. Plötsligt dyker flötet un
der vattnet! Jag drog upp. Upp kom 
en abborre. En fisk, en fisk! Jag har 
fått en fisk! skrek jag. Pappa kom ut 
till mig och tog av den från kroken. 
Så hände det två gånger till. Så gick 
det till, när jag fick mina första 
fiskar.

Agneta Larsson, 
Klass 3

ETT SOMMARMINNE

En kväll kom Susanne till mig och 
frågade, om jag ville följa med dem 
till Nusnäs.

Efter en halvtimme var vi där. Vi 
gick in i en gård där de hade fina 
hemslöjdssaker. När vi gick där och 
tittade, ringde telefon. Det var en 
farbror som frågade om Susannes 
morfar ville följa med oeh fiska blik- 
ta. Vi frågade om vi fick följa med, 
oc;h det fick vi.

Efter en stund kom det två farbrö
der och hämtade oss. När vi hade 
åkt några kilometer var vi framme 
vid sjön. Nere vid sjön låg en båt,

Handla 

förståndigt 

i Klockars stånd 

på marknadsplatsen!

Musik 
& Hemslöjd
G. Klockar

Tel. 403 20

ORSA SKOLTIDNING

som vi skulle ha när vi fiskade. Jag 
tyckte det var spännande att få följa 
med, för jag hade aldrig varit med 
om att fiska blikta.

Farbröderna tog sina nät och stöv
lar och så klev vi i båten och det bar 
av. Efter en stund slog de av motorn 
och rodde in till land.

En utav farbröderna steg ur båten 
och tog tag i ena ändan av nätet och 
den andra farbrorn stod kvar i bå
ten. Sedan tog Susannes morfar åror
na odh börja ro, medan en farbror 
kastade ut nätet undan för undan. 
Susanne och jag satt hopkurade i bå
ten och tittade på. När nätet var ut
lagt rodde vi in till land och började 
att dra upp det. Det var spännande 
att se, om det var någon fisk, men 
fast vi lade ut nätet tre gånger fick 
vi ingen fisk. Då bestämde vi oss för 
att fara hem.

På hemvägen stannade vi ooh köp
te lite blikta av några andra fiskare 
som fått fisk.

När jag kom hem var jag ganska 
trött, men jag tyckte, det hade varit 
roligt att fått följa med och fiska 
blikta även om vi hade fått köpa fisk.

Ull-Britt Sigra, 
Klass 6

Cyklar billigtS
Årets modeller till nedsatt pris.

Ingen marknad
utan ett besök hos

N Y A  J Ä R N H A N D E L N
Tel. 402 52

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

Urmakare
GUST. HELGESON
UR —  OPTIK

Glasögon 
exp. efter recept

Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

Till Eder tjänst 
i Holen och Mässbacken

W ikners Eftr.
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

Till
m arknads
dagarna

köper Ni fina

kött- och fläskben
hos

ÅBERGS Eftr.
Orsa, tel. 400 25

Hans Horvath
Glasmästeri

★  Fönsterglas 

ic  Inramningar

★  Bilglas

★  Blyfönster

★  Persienner 

Verkstad
innanför Beckmans Tryckeri 

Även kvälls- och söndagsservice

Bost. tel. 405 48
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Teckning: På promenad av 
Ann-Christine Eldblad, klass 1
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DÅ VI HITTADE EN HAR
UNGE

En dag när jag kom hem ifrån sko
lan sade mamma att det satt en stor 
råtta i ladan. Då gick vi dit och tit
tade, men det var ingen stor råtta, 
utan en harunge. Vi tog den med oss 
in och skulle ge den mat. Men senare 
så dog den. Senare när vi satt och såg 
på TV så jamade det på dörren. Det 
var katten, som kom in med en har
unge i munnen. Då tog vi harungen 
odh gav den mat. Och sedan lade den 
sig. Fem dagar senare så dog den. 
Och så hade vi ingen harunge mera.

Ingvar Björck, 
Klass 4

EN DAG I FURUVIK

Klockan sju väckte mamma Elisa
beth och mej. Den dagen skulle vi 
åka till Furuvik.

När vi kom upp, höll pappa på att 
göra smörgåsar och packa.

Efter att vi ätit var vi färdiga att 
börja resan till Furuvik. Det var 
ganska trångt i bilen med väskor och 
andra grejor. Å, vad roligt det skulle 
bli, att få komma till Furuvik och 
alla djuren.

När vi åkt en bra bit, började vi 
känna oss både hungriga och törstiga. 
Pappa svängde in på en avtagsväg 
där vi stannade för att äta. När vi 
gjort det, fortsatte vi resan.

När vi kom fram till Gävle, fick 
vi lov att leta efter en parkerings
plats för vi skulle in på Tempo för 
att köpa en skolväska och gymnastik
skor åt mej. Tyvärr fanns det inte 
några gymnastikskor.

Nu var det inte långt kvar till 
Furuvik, endast en halv mil. När vi 
kom fram parkerade vi och gick in. 
Det kostade en krona för barn och 
tre kronor för vuxna. Lars var så li
ten att han gick in gratis.

Vi gick till en kiosk och frågade 
om det fanns film, och det gjorde 
det. Men det fanns inte den sorts film 
som jag skulle ha, så jag kunde inte 
knäppa några kort den dagen.

Först såg vi på salarna, som hade 
en liten damm att vara i.

I ett stånd fanns det strömming att 
köpa, som man skulle ge salarna. 
Därefter fortsatte vi till aphuset. Där 
fanns en apa, som såg ut som en gris 
i ansiktet, där han var både röd, gul 
och blå. Det var en apa som gjorde 
konster för att hon skulle få nötter.

Sedan kom vi till fågeldammen 
där det fanns många olika sorter. En 
flamingo stod på ett ben och sov med 
näbben under vingen.

Det var en ren som höll på att 
fälla hornen. Därefter kom björnar
na. Där fanns en hona med två ungar, 
som var väldigt söta. De stod på bak
benen och tiggde.

Pappa köpte oss var sin glass. Vi 
satte oss på en bänk för att äta upp 
dem. När vi ätit upp glassen, gick 
vi ut för att titta på havet. När vi 
kom tillbaka, gick vi till karusellerna.

Först åkte pappa och jag trolltåget. 
Vi satte oss i en vagn och så satte vi 
igång. Det var alldeles mörkt, och det 
tjöt och smällde i dörrar. Rätt vad 
det var stod det ett troll alldeles 
framför oss. En gång åkte vi rakt in 
i en hylla full med flaskor. När vi 
åkt färdigt skulle mamma och Elisa
beth åka.

Efteråt gick vi in i lustiga huset 
hela familjen. Först skulle man gå 
igenom ett rum, som svängde fram 
och tillbaka. Sen fick man gå uppför 
en trappa. Till slut kom man till 
skrattspeglarna. I en del var man li
ten och tjock, i andra hade man två 
huvuden.

Därefter gick vi till hästarna. Eli
sabeth red på en liten grå ponny som 
en flicka gick och höll i. Jag red 
också, men ensam. Det var väldigt 
roligt.

Sedan gick vi mot utgången och 
åkte hem.

Kerstin Rahm, 
Klass 6

B c n g tS S O I lS  begravningsby-rå
Orsa Tel. 403 23

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

Hyr piano! Vi har: Fullständig 
piano- och orgelrepa
rationsverkstad.

För e n d a s t  25: — till 50: — per månad Akademiskt fack-
kan Ni hyra ett beg. eller n y t t  piano. kunniga pianotekniker.
Vill Ni sedan köpa pianot räknas hela 
det inbetalda hyresbeloppet som likvid. Viktigt: Servicecheck 

medföljer varje piano

Nya pianon av oslagbar kvalitet! med 5 års räcktid.

Beg. pianon i stor sortering! Ett piano 
skall köpas 
hos fack-

Alla beg. pianon är fullständigt renovera- mannen . . .
de och säljas med 5 års garanti och 1 års 
fri bytesrätt. Allt i  musik!

iT im iA N.  K L O C K A R

ORSA, tel. 406 04 M O RA, tel. 121 73 Efter kl 18.oo tel. 406 94
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ETT SOMMARÄVENTYR

Innan sommarlovet hade börjat, 
fick Anna Frostes hund sex valpar. 
Det är en tax. Det började så här. 
Jag hade glömt min kristendomsbok i 
skolan och skulle ringa till Anna och 
fråga, om jag kunde få låna hennes 
i stället. Jag ringde upp Anna och 
hennes mamma svarade. Jag tyckte 
hennes mamma var lite virrig, och 
först fick jag inte tala med Anna. 
Men sen fick jag det ändå. När Anna 
kom till luren, sa hon på en gång så 
här. ”Du förstår, My har fått fyra 
valpar.”

Jag höll andan och frågade så: 
”Fyra stycken!?!?” '

”Ja  just det” , sa Anna. Men jag 
tror nog inte du kan komma över nu, 
för My är så rädd och orolig.” Så 
hejade vi på varann och lade sedan 
på luren. Jag gick genast och berät
tade det för min mamma och min 
syster.

Efter ungefär femton minuter ring
de telefonen och min syster svarade. 
Sen kom hon in i mitt rum och sa: 
”Anna ringde och sa att vi får kom
ma över, men vi ska gå köksdörren, 
som står öppen och vi måste vara 
tysta.”

Teckning: av Ann-Charlott Svennar, klass 5

Så var vi på väg. Vi gick in köks
dörren och kom in i det rummet, där 
valparna fanns.

De var jättegulliga. Efter en stund 
måste min syster hem, men jag stan
nade kvar.

Då lade My ner huvudet. Hon fick 
små kväljningar och så födde hon en 
valp till. Nu hade hon fem valpar. 
Hon 'bet av navelsträngen och åt upp 
allt blod och slem plus navelsträngen.

Sen ringde Annas mamma till Ka
rin och några andra och bad dem 
komma och titta.

My födde sen en valp till, som hon 
gjorde likadant med. Sex valpar hade 
hon nu. Tre tikar och tre hanar. På 
kvällen hittade vi på namn åt dem. 
Så här blev det. En svart hane: Pon
tus. En svart hane: Taxman. En svart 
hane: Truls. En svart tik: Sara. En 
brun tik: Topsy. En ljusbrun tik: Fia.

Nu är Pontus, Sara, Fia och Topsy 
sålda.

Pontus bor i Berget, Sara i Stenberg 
Topsy i Västerås och Fia i Trunna.

Allihop har andra namn nu. Tax
man och Truls är rätt stora nu. De 
älskar at bita överallt. De bor fort
farande hos Frostes och har sina namn 
kvar.

Elisabet Setterlund, 
Klass 5

storkopior

so m  m inne  
s o m  g å v a  
s o m  hi t tat

co lor  20
20X20 —  20X25 cm

N u  6?o
förm ånspris i 

er bildbutik

*  416 30

Byggnadsfirma
Till höststädningen

krävs rejäla don!

Värt sortiment i
borstar, puts- och

Tel. 400 35 rengöringsmedel
omfattar det mesta och

det bästa

$éectin$
FÄRGHANDEL

Nybyggnader, Ombyggnader, Specialaffären för
Reparationer. Infordra offert! puts- och rengöringsmedel
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Teckning: Auktion av 
Ingrid Ullström, klass 6
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Fina sorteringar i

Skinnvaror
i saluståndet på Orsa Marknad

M A R K N A D S -

fynd
gör Ni även i år 

hos

Valters Livs AB
O R S A

Tel. 401 06, 415 86

Orsa Sockenbibliotek

FIB:s Konstklubb
utställer

Grafik
Marknadsmåndagen t. o. m. 

den 23 oktober

Öppet:
Biblioteks- och kontorstid

Orsa
Sockenbibliotek

KYRKBYN -  TELEFON 410 84

OPPET:  
september— maj:

Måndagar, onsdagar och 
fredagar kl. 11.00— 14.00, 

kl. 17.00-20.00 
Lördagar kl. 11.00— 14.00

Läsrummet öppet även tisdagar 
och torsdagar kl. 11.00— 13.00

SAGOR BERÄTTAS
på biblioteket varje onsdag 

kl. 16.00

PÅ FISKELÄGET
En sommardag åkte pappa, morfar, 

Bengt och jag till ett fiskeläge. Den 
sista biten fick man gå. När vi kom 
fram såg vi båthusen. Där inne låg 
fiskebåtarna. Sedan skulle vi fiska. 
Vi gick på klipporna och kastade. 
Vi höll på en stund, men vi fick ing
enting. Nu skulle vi gå hem. Vi gick 
till fiskeläget och därifrån fick vi åka 
båt. Det var en rolig dag.

Anders Lövgren, 
Klass 3

VÅR HUNDVALP
På våren 1965 fick vi vår hund

valp.
Kjell, pappa och jag var och häm

tade honom i bilen. När vi kom hem 
med hunden, kom mamma, tant Mim
mi och Karin och Ullacarin för att 
titta på honom. Nästa dag hade vi 
redan hittat på ett namn åt vovven. 
Han fick heta Roj.

Efter någon månad lekte min katt
unge och Roj tillsammans varje dag.

Iris Holmstrand, 
Klass 4

Håll bilen i gott trim!
Vi utför: 

Hjulbalansering 
Motortvätt med plastning 

Tectyl-behandling 
Ljusinställning

O R S A

Ring 402 80 och beställ tid !

RACKARKATTER

Det var en gång tre katter som het
te Missan, Mirre och Muck. De var 
alltid fulla av rackartyg. En gång 
ställde sig alla katterna på varann 
och nådde upp till kylskåpet. Muck 
högg tag i en mjölkflaska, men sam
tidigt rasade de alla omkull och mjöl
ken rann ut på katterna, som blev 
genomblöta. När matte kom hem och 
såg all mjölk uttömd och de genom
blöta katterna förstod hon vad som 
hänt, och Missan, Mirre och Muck 
gjorde aldrig mera så.

Erik Samuelsson, 
Klass 4

PÄ HJORTRONPLOCKNING

En morgon skulle vi åka och ploc
ka hjortron. Då vi skulle parkera stod 
det redan två bilar där. Vi följde en 
skogsväg uppöver en bit. Sen tog vi 
av vägen och gick in bland buskarna. 
Så kom vi till en stor myr. När vi 
hade gått över den var det fullt med 
hjortron. Vi fick ungefär en full 
plasthink. Sen fortsatte vi, tills vi ha
de fått hinkarna fulla. Då åkte vi 
hem.

Alice Björkkvist, 
Klass 4

Teckning: av Örlogsskepp av 
Anders Jakobsson, klass 4

För
skolungdom . . .

Väckarur
Armbartdsur

Utvalda modeller 
Utvalda kvalitéer 

Xt Lämpliga priser

(Viek. "Tjkö t by.. cAuB
U R  5% O P T I K  23- G U L D
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Teckning: Min katt av 
Gunnar Almeling, klass 2
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FRE L I N S  KONDITORI
Telefon 40027

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. 501 90

C. F. Carlsson AB 
Ä K D O I M 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 
O Batterier
•  Bensin 
® Oljor

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson

Tel. 403 55

Lyxkryssning . . .  Forts, från sid. 4.

laxforell, färsk potatis och gurka och 
tomater ur eget drivhus. Efterrätten 
var nationalrätten stjir, som servera
des med gräddmjölk till. Mätta och 
belåtna vandrade vi upp till källor
na, som den dagen var lata. Men gui
den på stället vräkte 50 kg tvållös
ning i en av källorna för att ytskiktet 
skulle brytas, ooh då kokade den 
plötsligt upp med en kaskad av 10— 
20 meter. Tvållösningen bekostas av 
den isländska staten och ingår i turist
servicen.

Måndag 26/7. Vi vilade ut efter 
två dagars dryga turer. Vi shoppade i 
Reykjavik, köpte isländska tröjor, la
vafat m. m., badade i vatten från de 
varma källorna och solade på efter
middagen. Avgång från Reykjavik 
kl. 18.00. På kvällen underhöll norr
männen med sin afton.

Hemresan var lika lugn som dit- 
resan. Vi har nämnt dansk afton och 
norsk afton, och sedan kom också en 
afton med svensk underhållning samt 
kaptens afton, som var avslutnings
fest. Vid uppehållet i Bergen passade 
två av besättningsmännen på att 
”hoppa av” . Annars gick allt efter 
tidtabellen. Nöjda odh belåtna ank
rade vi lördag morgon 31/7 i Göte
borgs hamn och möttes förstås av 
regn, som fortsatte hela resan hem. 
Då kände vi, att vi var hemma i 
Sverige igen. Vi längtar redan till
baka till landet annorlunda, ” sagor
nas ö” , som blir mera och mera känt 
som turistland och som rekommende
ras på det varmaste.

M. K.

i t  Gynna 
★  Skoltidningens 
i t  annonsörer!

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri 

Tapetserareverkstad 
Tel. 401 64

Möbler och madrasser om
stoppas — • Dragkedjor för 

skinnjackor

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M.  W i k s t r ö m
(Lantmannagården) 

Tel. 410 82 kl. 8.00— 17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 

Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

ANLITA VVS- 
FACKMAN NEN

= W E S S TR Ö M S
rörlednings ab 

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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Skolnytt
NYTT LÄSÅR

har börjat. Dess bättre har vi i Orsa 
kunnat starta med utbildade lärare på 
nästan alla tjänster.

I folkskolan har samtliga lärare 
formell kompetens. Nya lärare där är 
småskollärarna Hjördis Storm, Elisa
beth Engvall-Melin och Gunvor Borg- 
quist. Fru Astrid Brus i Hansjö har 
tjänstledighet för utbildning till läs- 
klasslärare vid lärarhögskolan i Stock
holm. Småskollärare Vera Hamrin i 
Trunna har erhållit ordinarie tjänst i 
Gnarps kommun.

I realskolan fick vi i juni alla tre 
vakanta adjunktstjänsterna besatta. 
De nya ord. adjunkterna är Per Fjel- 
stad i geografi och matematik, Börje 
Leksell i engelska, tyska och historia 
samt Erik Jämtén i modersmål och 
engelska. Under läsåret är ämneslär. 
Ingrid Bengts ledig för studier med 
stud. Mona Bergvall och rektor J. 
Hellman som vikarier. E. adj. Inga 
Andersson är tjänstledig under höst
terminen för genomgång av praktisk 
lärarkurs. Slutligen är gymn.-dir. G. 
Magnit fortfarande i tjänst i annan 
kommun med gymn.lär. Lennart Kjel- 
lin som vikarie.

I yrkesskolan är handelslär. Paul 
Storm tjänstledig under hela läsåret 
för vidareutbildning och pedagogisk 
kurs. Sömnadslär. Marianne Selin har 
fått ord. tjänst i Rättvik och lämnat 
vår skola. Detsamma gäller yrkeslär. 
P. O. Nilsson på bilavd. som flyttat 
till Arvika, och handelslär. Jan Ols
son, som också fått annan tjänst.

Nya lärare vid yrkesskolan är tex
tillär. Margit Lindstedt på husmoders- 
avd., handelslärarna Sven Himmel
strand, Olle Jönsson och Erik Olsson 
samt yrkeslär. Rune Johansson på bil
avdelningen.
Alla dessa nya lärare hälsas välkom

na till Orsa.

SKOLORGANISATIONEN
I folkskolan har en del förändring

ar skett. Kyrkbyn är för första gången 
utan klass 7. Alla elever utom 10 har 
gått till realskolan, och dessa 10 kvar
varande skjutsas till Hansjö. I åk 3 i

O R S A  S K O L T I D N I N G
Nr 144 —  30 sept. 1965 

Utgives av Orsa Lärareförening
Ansvarig utgivare: Hj. Hedman 
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Teckning: Gammal gård a v  Eva Israelsson, klass 7

Kyrkbyn har vi nu åter bara två klas
ser mot tre föregående år. — Diger
bergets skola har fått åk 3 och 4 sam
manslagna till en Bl-avdelning. Detta 
är ju ingen dålig skolform i och för 
sig, men det hade förstås varit bättre 
om barnantalet varit något lägre än 
31.

Realskolan har fått ytterligare en 
klass på den 3-åriga linjen.

I yrkesskolan har handelsskolan ut
ökats med en särskild 1-årig kurs för 
elever med realexamen. Däremot har 
skogliga avdelningen på grund av 
elevbrist tvingats att t. v. helt slå igen. 
Detta beror nog till inte ringa del på 
alla skriverier i pressen om skogsbru
kets mekanisering och kommande ned
skärning av arbetsstyrkan. Men hur 
är det egentligen med detta? I varje 
fall är det underligt, att endast en 
enda i skogssocknen Orsa anser sig 
behöva skoglig utbildning.

ELEVANTALET I FOLKSKOLAN
har sjunkit något. Detta beror nästan 
helt på att tre första-klasser intagits 
i realskolan, så att vi endast har 32 
elever i åk 7 detta år. Vid hösttermi
nens början hade Kyrkbyn 304 elever 
mot 314 förra året. Alltså en minsk
ning med 10 eller precis det antal, som 
skjutsas till Hansjö. Hansjö har 90 
(—13), Digerberget 104 (—18, bl. a. 
på grund av att en del slättbergsbarn 
flyttat till Stackmora), Stackmora 54 
( +  14),Kallmora-Nederberga 48 ( +  2) 
och Skattungbyn 29 ( +  2).

ELEVANTALET I REALSKOLAN 
är nu 336 ( +  16) och i yrkesskolan 
110 (— 3).

LOVDAGARNA
under läsåret blir för alla skolor mån
dagen den 4 okt., fred. 5 nov., månd. 
8 nov., sportlov 28 febr.—5 mars, 
påsklov 7—13 april, pingstlov 28 maj. 
Folkskolan har dessutom lov den 29

nov. och 2 maj, och yrkesskolan har 
lov 29 nov. och 2 maj.

HANSJÖ FOLKSKOLHUS 
har under sommaren fått nytt ytter
tak och en viss upprustning inomhus, 
eftersom det tydligen dröjer åtskilliga 
år, innan vi får starta nybygget.

I Kyrkbyn pågår nu reparation av 
småskolhuset utvändigt. Tegelfogar 
och takplåt från 1911 börjar bli an
gripna av tidens tand och måste bätt
ras eller utbytas. — Vidare har i som
mar den nya gymnastikplanen mellan 
gymnastikhuset och bespisningsbygg- 
naden dränerats och planerats för 
nästa års asfaltering.

KUNGL MAJ:T
har godkänt tidsplan för grundsko
lans införande. Enligt denna plan 
kommer Orsa och omgivande kom
muner att erhålla grundskola fr. o. m. 
läsåret 1966—67.

Nuvarande läsår är alltså det sista 
vi har folkskola i alla årskurser. Vi 
har nu att grundligt förbereda den 
nya skolans införande. Det kommer 
att bli flera kostnadskrävande åtgär
der, som måste vidtagas. Klassbiblio
teken måste rustas upp, och enligt en 
beräkning krävs 73.000 kronor endast 
för detta i åk 1—5. Vidare krävs en 
upprustning av undervisningsmate- 
rielen. Det bör vara TV-apparater, 
anordningar för bildvisning i varje 
lärosal m. m. En annan sak är att de 
nya läroböckerna, som getts ut för 
grundskolan, står i en helt annan pris
klass än de böcker vi hittills haft i 
folkskolan.

Att grundskolan beräknas komma 
1966 syns tydligt i årets förslag till 
utgiftsstat för nästa år. Nu gäller det 
att kunna införa grundskolan med 
allt vad detta innebär av upprustning 
och anskaffande av hjälpmedel. Det 
får inte bli så, att vi bara byter namn 
på den gamla skolan.

Upplaga 1.700 ex. Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1965 Pris 1 :—  kr.


