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O R SA  SK O L T ID N IN G

Två original på Orsa besparingsskog - 
Efter skogspraktikant Vings berättelser

En frostklar dag i september för 
flera årtionden sedan satt jag väster 
om gården i Finnberget och lyssna
de på ett hardrev. Plötsligt kom en 
främmande jägare fram och hälsade. 
Det var en undersätsig man med upp
vridna mustascher, snygg jaktko
stym, näbbskor på fotterna och över 
axeln ett jahrmangevär. Han sade sig 
vara son till Kung Amund i Finnber
get på Orsa besparingsskog. Nu för
stod jag att det var den ryktbare Lill- 
Amund jag hade fram för mig. Otroli
ga historier om älgjakter och lurade 
länsmän hade jag vid olika tillfällen 
och på olika platser hört berättas där 
Lill-Amund spelat huvudrollen. Han 
gjorde ingenting annat än jagade 
året om. På Orsa finnmark, i sydväst
ra Härjedalen och upp mot norska 
gränsen. Här och där hade han pro
visoriska bostäder i ensligt liggande 
kojor, där proviant och ammunition 
funnos undangömda. Så gott som all
tid var han efterlyst för olaga jakt, 
dels på olaga tid och dels på förbju
den mark. Han förde följaktligen en 
fågelfri tillvaro. När han skjutit älg, 
slaktade han upp den. Meddelade 
närmast boende pålitliga bekanting 
var köttet fanns, och fick  efter av
stånd och köttmängd avpassad ersätt
ning.

Själv levde han mycket spartanskt, 
använde varken tobak eller sprit, 
men gillade starkt kaffe. Han var ett 
fullkomligt lexikon när det gällde att 
läsa i naturens stora bok, var för 
övrigt ganska beläst och hade ofta 
en bok i ryggsäcken. Nu var han 
hemma för att ta farväl innan han 
for ut till det stora landet i väster. 
Vi umgingos ganska flitigt de veckor 
han var hemma, ett par älghundar 
och en massa horn kommo dels som 
gåva och dels genom köp i min ägo. 
Han visade upp amerikabiljetten en

Allt påskbordet
finner Ni hos

V I K  \ ERS
Holen, tel. 2

Eftr.

dag och frågade om jag ville skaffa 
honom ett mausergevär och en 
svensk hammerless. Han ville vara 
ordentligt rustad med vapen då han 
kom till Kanada, där han genom en 
släkting blivit lovad anställning som 
jägare i ett stort timmerhuggarläger. 
Då jag lovade detta blev han mycket 
belåten. Nu var det hans största sorg 
att lämna sin trogna jaktkamrat. 
Storm, en stor vacker gråhund med 
vita framtassar, för vilken han skju
tit ett femtiotal älgar.

En dag kommo två hälsingar upp 
till Finnberget. De hade fått nys om 
att Lill-Amund skulle resa, och ville 
köpa Storm. Lill-Amund hade tänkt 
sända sin trogne följeslagare till de 
sälla jaktmarkerna före avresan, men 
hälsingarna envisades. De ökade på 
den ena hundralappen efter den and
ra och när de lagt upp åtta stycken, 
kunde han inte säga nej längre. När 
hälsingarna med Storm i kopplet 
lämnade Finnberget, grät Lill-Amund.

” Du förstår, je kände mej som en 
Judas Iskariot” , erkände han för mig 
efteråt, och jag förstod honom.

Däruppe i skogarna mot Härjedals- 
gränsen kunde man ibland träffa en 
gråskäggig man med en stor spån- 
kunt på ryggen. Det var Tjäderås- 
Mårten. Han bodde i Tjäderåsen till
sammans med Ol Persson och hans 
familj. På sommaren sysslade han 
med fiske. I den stora kunten hade 
han ett par finmaskiga nät samt en 
träkagge, där fisken saltades ner var
efter. Fisket gick så till att han upp
sökte någon av de små tjärnarna där 
det fanns laxöring, någon annan fisk 
gillade han inte. En flotte, hopslagen 
av några, torrfurustockar, utgjorde 
farkosten och med dess hjälp krång
lade han ut näten och, tog upp dem. 
Fisken gälades och sattes ner i kag
gen omedelbart. Den sålunda saltade

A R M B A N D SU R
Omega. Tissot. Lonjmies, Zenitli 

Alla våra ur allriskförsäkrade

<'U ie k . 'Z ik m W
Orsa, tel. 90

fisken utgjorde omväxlande med salt 
eller rökt älgkött det huvudsakliga 
sovlet till potatisen.

På vintern blev Mårten penning
karl. Han var en duktig mårdgillrare, 
och om det inte var direkt ont om 
mård på trakten kunde han få både 
fem och sex mårdar på vintern. Skin
nen stodo på den tiden i mellan 60 
och 80 kronor och inkomsten räckte 
gott till för Mårtens små behov. Han 
var vid den tiden 75 år gammal men 
kunde knalla hela dagarna om det 
gällde att följa  ett mårdspår. Den 
stora kunten bar han alltid på ryg
gen, även om den var tom både bort 
och hem. Han kunde inte gå utan 
den, påstod han.

En bössa hade han nog, fast jag 
aldrig såg honom bära den. Och den 
behövdes ju inte heller då mårdarna 
blevo döda i gillret. Strax jag  flyttat 
till en koja i närheten av Tjäderåsen, 
kom Mårten en dag och ville ha 
hjälp. Han hade spårat en mård in i 
en ihålig torrfura. Nu skulle mården 
rökas ut och jag skulle skjuta den 
när den kom fram. Jag följde med 
till furan. Den hade ett hackspetthål 
ett stycke upp på stammen, som var 
ihålig ända ner till roten. Mårten 
högg ett hål i stammen nere vid ro
ten och tände några spånor i bålet. 
Med ögonfäste på det övre hålet vän
tade jag att mården skulle visa sig, 
vilket den också gjorde, men för
svann blixtsnabbt in i hålet igen. Nu 
hade Mårten fått en riktig fyr och 
röken steg upp genom stammen och 
tvingade fram mården, som blev ett 
lätt byte för mitt skott. Han ram
lade emellertid tillbaka i hålet igen 
och det blev brått att få omkull fu
ran för att hindra elden att fördärva 
skinnet. Det såg hotande ut. Röken 
bolmade fortfarande ut genom hålet, 

Forts, å sid. 8.

Kom in och prova ut en stilfull

vårhatt
Riklig sortering av handarbeten 

och garner.

Albert Andersson
Telefon 4
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G R A B B  MED M E L O D I .
Vid en musiktävling, som tidningen 

Dala-Demokraten anordnade i höstas, 
gav den 15-årige orsapojken Sven 
Berger den sakkunniga juryn en svår 
nöt att knäcka. Tävlingen gick ut på 
att komponera en ”Dalamelodi 1953” , 
och de tävlande fick  själva välja ar
ten av musikstycke. Det var Svens 
bidrag, som förbryllade juryn. Kvar
tett för flö jt och stråkar, Blåsarkvin- 
tett och Sinfonia i A-dur är inte pre
cis något, som man väntar sig från 
en 15-årig skolyngling, och domarna 
trodde knappt sina ögon, när de såg 
hans noter. Svens kompositioner vi
sade nämligen prov på en sådan m og
nad och kunnighet, att ingen annan 
bland de mänga vuxna medtävlarna 
kunde göra honom äran stridig. Täv
lingen skulle egentligen ha ordnats 
i klasser efter de deltagandes ålder, 
men nu fick  man helt enkelt utnäm
na Sven till segrare i särklass. En av 
tävlingsdoma.rna, Lillebror Söderlund, 
skrev följande: ”Det som gjort oss 
mest glada vid genomgången av de 
införda tävlingsbidragen —  förutom 
det enorma intresset —  är att vi 
verkligen fått fram en ung och syn
nerligen begåvad musikskapare i 
dagsljuset. Sånt händer inte för of
ta” .

Sven Berger och hans flöjt hör 
ihop. De stiftade bekantskap när han 
hade avlagt det betydelsefulla tonett- 
provet i folkskolans fjärde klass. 
Kantor Sunnerheim i Skattungbyn 
blev den förste läraren i flöjt, och 
med hans hjälp fick  Sven sin första 
kontakt med Mozart, som snart blev 
hans favoritkompositör. Sven visade 
sig vara en begåvad elev, och debu
ten som flöjtist lät inte vänta på sig 
länge. Med två satser ur en flöjtkon
sert av Mozart väckte han berättigat 
uppseende. Han var bara tretton år 
gammal, då han spelade dem i sock
nens kyrkor. Tolv år var Sven, då 
han skrev sin första komposition, ett 
stycke för orkester. Sedan dess har

M u s ikin s tr u m ent
med tillbehör 

Hemslöjd och suvcnirer

Musik & Hemslö j d
G. Klo ekar Tel. 320

han hunnit med att komponera en 
hel del stycken. Helst håller han sig 
till den s. k. klassiska musiken, och 
har nog tagit en del intryck av sin 
favorit, Mozart. Men han är ändå 
inte främmande för modernare 
klanger. I nyssnämnda tävling kom 
han tvåa i ” jazzklassen” med en ri
vande boogie-woogie för orkester. För 
musikskolans orkester har Sven kom
ponerat ett par saker, som våra mu
sikanter nu övar på.

Flöjten är, som sagt, Sven Bergers 
huvudinstrument. Men han trakterar 
också några andra. På kornetten och 
altsaxofonen ” river” han ledigt av 
det senaste i jazzväg, och ur pappa 
Hjalmars altfiol lockar han fram 
Gärdebylåten på spelmansvis.

Nu går Sven i samrealskolan i Or- 
sa. Han sköter sina studier bra, men 
glömmer därför inte musiken. I mu
sikskolans lilla flöjtklass undervisas 
han av en mycket kunnig lärare, mu
sikfanjunkare Hellström från Falun, 
och musikdirektör Liendeborg lotsar 
honom fram i harmonilärans labyrin
ter.

Några bestämda planer för fram
tiden hyser Sven inte, men både han 
och vi tror väl, att den kommer att 
gå i musikens tecken. Det finns ju 
många vägar att välja mellan för den 
som är en musikalisk begåvning. Vi 
önska Sven Berger lycka till!

P. J.

T r ö t t
på att vakna

Ni behöver
t  I’ O  1 1  !  D U X-m adrass!

Carl A. Pettersson

Signy Bölling
Den 15 februari avled musiklära

rinnan fru Signy Bölling helt hastigt 
och oväntat. Visserligen hade hon 
sista åren haft besvär med sin hälsa. 
Men ingen kunde tro, att det var så 
allvarsamt. Hon visade aldrig, att 
hon var sjuk och trött. Som en sann 
hjältinna bar hon sitt lidande för sig 
själv.

Orsa kommunala musikskola har 
allt ifrån starten fått räkna fru Böl
ling som medarbetare. Hon tog all
tid med glädje mot sina uppgifter. 
Och hon var alltid villig att ställa sig 
till förfogande, även om hon inte fick 
någon ersättning för det. Även långt 
före musikskolans tillkomst fick 
många orsaungdomar de första lär
domarna på musikens område av fru 
Bölling.

Vi tacka henne för hennes livsgär
ning. Vi minnas hennes glada vänlig
het och hennes stora intresse för de 
unga och deras musikstudier. Och vi 
tacka henne för hennes arbete i vår 
musikskola. Hj. H—n.

Kappor och dräkter

HANDSKAK, SCARVES 

BLUSAR, VÄSK OR 

UN D ERKLÄD ER

God sortering!

Emma Olssons

Orsa, telefon 123

För påsken . . .
Bonader, löpare, påskägg, kyck
lingar, påskkort, dekorationer.

Största sortering hos

Orsa Tobaks- & Pappershandel
Tel. 238
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ORSA SKOLTIDNING

Vilken uppgift har hemmet? Vil
ken uppgift har skolan? E fter de se
naste årens utveckling har man fak
tiskt anledning att göra sig de frå
gorna.

Att skolan ska meddela kunskaper 
och färdigheter är väl ställt utom 
all diskussion. Hemmen har ej m öj
ligheter att ensamma klara den sa
ken. Om så vore fallet, skulle sko
lorna vara överflödiga.

Däremot tycks det råda ganska 
skiftande meningar om barnens öv
riga fostran. Kunskaper är ju många 
gånger bra. Men det är inte det enda 
nödvändiga för en människa. Den 
nyligen bortgångria folkbildaren och 
lektorn Carl Cederblad brukade 
framhålla, att v e t t  o c h  v e t a n d e  
h u t  o c h  h y f s n i n g  kännetecknar 
en bildad människa. Och det måste 
man nog hålla med om, att en per
son med de allra största kunskaper 
är en ganska misslyckad individ, om 
han totalt saknar vett, hut och hyfs
ning.

Det har sen gammalt ansetts, att 
skolan har både möjlighet och skyl
dighet att hjälpa föräldrarna med 
barnens fostran. De flesta föräldrar 
vill säkerligen också i fortsättningen 
ha det så. Man är inte nöjd med den 
lärare, som endast pluggar städer och 
multiplikationstabell, språklära och 
historia men t. ex. helt struntar i 
barnens uppförande mot varandra 
och mot äldre personer. Man vill, att 
barnen också ska få en del fostran 
i skolan. De bör lära sig visa hänsyn, 
vara artiga, hjälpsamma o. s. v.

Ibland kan dock läraren verkligen 
ha anledning fråga sig: Hur vill för
äldrarna egentligen ha det?

Nu får kanske en lärare mer än de 
flesta lära sig, att det är om öjligt att

Skola 
och hem

vara till lags åt alla. Man tycker 
dock, att detta om barnens fostran 
borde alla vara eniga om. Men det 
är inte riktigt så.

Ett par exempel. En grupp barn 
”buskör” på gatan. De möter sin lä
rare, som nästa dag ger barnen en 
tillsägelse. På kvällen vredgad tele
fonröst: ”Vad har läraren att göra 
med mina barn på efterm iddagarna?” 
— En annan lärare vill, att barnen 
ska hälsa artigt. Men detta misstol
kas också. Det är förstås bara för 
att läraren vill se barnen fjäska för 
sej.

Jag är mån om att betona att des
sa exempel är enstaka företeelser. 
Det kanske inte är mer än 1—2 % av 
föräldrarna, som reagera så. Men 
detta är nog. Det river ned så myc
ket av lärarnas arbetslust och initia
tivkraft.

Den motsatta reaktionen är ännu 
vanligare. När barn ” buskör” på ga
tor och vägar är det lärarnas fel, 
som inte ser efter dem. Det beror 
bara på skolan, när barnen är oarti
ga, inte hälsa o. s. v. Enligt den ka
tegorin har skolan allt ansvar, hem
men inget.

När en lärare med endast ett par 
dagars mellanrum mött båda dessa 
typer, förstår jag honom mycket väl, 
när han säger: ”Hur vill föräldrarna 
ha det egentligen? Det här är ju 
hopplöst” .

Ja, hur ska vi ha det?
Skulle vi inte kunna enas om ett 

b å d e -  o c h  i st. f. ett a n t i n g e n -  
e l l e r ?  Alltså både hemmet och sko
lan, både i fråga om vett, vetande, 
hut och hyfsning.

Skolan ska ha huvudansvaret för 
vetandet. Men inte ens i fråga om 
barnens kunskapstillägnelse får hem
men vara passiva — och absolut inte 
negativa.

Hemmet ska ha huvudansvaret för 
fostran i övrigt. Det är hemmen, som 
närmast ska svara för  barnens hut 
och hyfsning. Där ska barnen först 
lära sig artighet och gott uppförande. 
Det får de nog också i de flesta hem, 
även om det brister i några. Men 
skolan får ej vara passiv och låta 
sådant, som är oförenligt med hyf
sat uppförande passera. Och det får 
ej tas som något obehörigt intrång 
eller som något uttryck för lärarens 
önskan att bli hälsad och hyllad, om 
barnen få lära sig hälsa i skolan.

Hem och skola bör alltså samarbe
ta med och inte motarbeta varandra. 
Föräldrar och lärare bör söka att 
förstå varandra. Och skulle det vara 
något, som föräldrarna tycker behö
ver redas ut eller tarvar närmare 
förklaring, tag då kontakt med ve
derbörande lärare direkt. Att ta om
vägen över skolstyrelsens ordföran
de eller överläraren är alldeles onö
digt. Och det strider också mot folk- 
skolstadgans föreskrifter.

Och så en sak: Utgå inte från bör
jan från att det är Ditt barn, som 
har rätt, även om det kan tyckas så. 
Barnet behöver därför ej vara lög
nare. Men det har otaliga gånger 
hänt, att barnen missuppfattat hand
lingar och ord. H j. H —n.

— JJÖJ——-J—
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att Ni bör måla i sommar. Färg- 
materialet är betydligt billigare än 
tidigare. Gör oss redan nu ett be
sök, eller bestäm tid med oss, vi 
kommer gärna bem till Er och re

sonerar om färgmaterial.

HEDINS Färghandel
Telefon 155, Orsa
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Digerbergets skola färdig
Alla vet ju, att Digerbergets central- 

skola redan varit i bruk några år, 
och alla, som har åkt efter vägen 
nedanför skolan, har säkert sett att 
ett annex i vinkel mot den förut upp
förda huvudbyggnaden växt upp un
der det senaste året. Det är detta, 
som har tagits i bruk vid vårtermi
nens början.

I den nybyggda längan inrymmes 
gymnastiksalen, som är 16X10 m, 
ljus och trevlig och som har full 
uppsättning av moderna och ända
målsenliga redskap. Visst går det 
mycket bra att ibland ha gymnastik 
utomhus, men det är ju inte alla 
gånger vädrets makter tillåter det. 
D ärför är vi lärare glada över, att 
skolans andra byggnadsetapp nu är 
avslutad. Skolans elever är också nöj
da med nybygget. För många av dem 
är det deras första bekantskap med 
en gymnastiksal. Då är det kanske 
inte så lätt att göra överslag på bom 
eller stuphängande i ribbstol efter 
blott en månads träning, ”men öv
ning ger ju färdighet” . Barnen är 
även förtjusta över att efter slutad 
gymnastiklektion få springa ut i om
klädningsrummet och sedan snabbt 
in under duschen för att tvätta av 
sig svetten, som trängt fram vid om
växlande lätta och svåra övningar.

Från det skinande köket.

samt olika bollekar. I såväl flickornas 
som pojkarnas omklädningsrum finns 
både kläd- och torkskåp för  gymna
stikkläder och handdukar.

Det är väl ingenting som smakar 
bättre än en god frukost efter dagens 
tre första lektioner. Att maten blir 
god svarar Maria Liss och hennes 
medhjälpare för. I  det nya köket, som 
också fått plats i den nybyggda län
gan, tillagas maten i skinande grytor, 
pannor och maskiner, vilka en icke 
fackman har svårt att begripa sig 
på. Men bespisningspersonalen begri
per sig tydligen på ”rnaskinhallen” , 
för klockan halv tolv är de beredda 
att utspisa skolans ca 130 elever. Bän
kade i den nya och trivsamma mat
salen låter de sig maten väl smaka. 
Nog kan det ibland vara smått om 
utrymme för armbågarna, men med 
god vilja kan nu alla barnen äta på 
samma gång. Till köket hör också 
praktiskt inredda källarlokaler.

I och med att den nya matsalen 
blev färdig, har pojkarnas egentliga 
träslöjdsal kunnat tas i bruk. Förr 
fick  den tjänstgöra som provisorisk 
matsal. Genom denna omändring har 
metallslöjdsalen blivit ledig och kan
ske så småningom kommer att an
vändas. Fortfarande saknas ju verk
tyg, så 7:e klassens pojkar kan inte 
i år ha metallslöjd, men det kommer, 
det kommer väl, ’” Rom  byggdes inte 
på en dag” .

I våningen ovanpå köket och mat
salen har inretts en trevlig lägenhet 
om två rum och kök för skolans 
vaktmästare, ett vikarierum samt lä
rarrum med kokmöjlighet.

Digerbergets centralskola är nu 
färdig och utgör ett vackert bygg- 
nadskomplex. Bygdens befolkning 
kan känna sig stolt över sin nya, 
praktiska och trevliga skola.

T. J.

VÅR N YH ETER !

D R Ä K TE R  -  KAPPOR 

K J O L A R  -  B L U S A R  

TYGE R för vår-och som

marhabiten

För skidutflykten och fjällfärden 
finns en god sortering

i aktuella modeller och färger. 
Damer, herrar, flickor och gossar! 

At Eder alla finns lämpliga 
piagg.

o  t u n t  e n in

och se dem!

AUG. LARSSON 
KR

Manufaktur - Damkappor 
Herrekipering

Tel. 21, Orsa
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Vårtips!
Våren är inte så varm.

En skön rock
i god kvalitet är därför en 
utmärkt tillgång. Den nva 
säsongen har kommit med 
många trevliga nyheter och 
vi föreslå, att Ni gör oss ett 
besök för att prova den rock
modell, som passar Er bäst.
Ni kan få en poplinrock i 
god kvalité för 74: — kr. hos 

oss.

En viktig
detalj i ekiperingen är

hatten
En stor del av vårens ele
ganta n y h e t e r  ha redan 
kommit och vi kan lätt hjäl
pa Er att finna den hatt Ni

söker.

r :
Berglinds lancerar

—
original

Titi-club
— det nya kontinentala 

skjortmodet.

* Ny pat enterad krag- 
skärning.

* Italiensk snibbtyp.
* Elegant horisontal 

knäppning.
* I utsökt mönstrat mjukt 

material.

_______________ j

Berglinds
Orsa

Skolskidtävlingen
Folkskolornas gemensamma skid

tävling hölls i år i Stackmoraskolan. 
Vid det årsmöte med Skolidrottsför- 
eningen, som hölls omedelbart efter 
tävlingarna, bad folkskollärare Sven 
Lilja att få  bli befriad från ordföran
deskapet. Han har i många år stått 
i spetsen för Skolidrottsföreningen 
och därvid utfört ett berömvärt arbe
te, för vilket han nu avtackades. Hans 
efterträdare som ordförande blev 
folkskollärare Rune Mångs.

Årsmötet beslöt vidare att försöka 
ordna nästa års skölskidtävling som 
en stafett för de högre klasserna. De 
lägre klasserna kör lagtävling som
vanligt.

Resultat av årets tävling:
Klass 7, 2,5 km :

1. Gösta Caris, Di., 10.34
2. Hans Persson, Ha., 11.21
3. Hans-Erik Finn, Di., 11.26
4. Janne Knutsson, Ha., 11.27
5. Erik Spännar, Ha., 11.29

1. Ann-Mari Åsenlund, Di., 13.41
2. Ingegerd Wolf, Ha., 13.57
2. Solveig Andersson, K., 13.57
4. Anita Söderblom, K., 14.17
5. Gunnel Persson, Di., 14.58

L a g p r i s :
1. Digerberget ............................  62.34
2. Hansjö ...............................  63.34
3. Kallmora .................................  64.45

Klass 5 och 6, 2,5 km :
1. Lars-Erik Klockar, Ky. 5 11.24
2. Kjell-Olof Nilsson, St., 11.24,5
3. Åke Norremo, St., 11.34
4. Lars Olsson, Di. 5 11.50
5. Börje Hansson, Ha. 6 11.50,5

1. Anita Hansson, Di. 6 12.06
2. Inga-Britt Lind, St. 12.11
3. Marianne Spännar, Ha. 6 12.23
4. Britta Hägg, Di. 6 12.49
5. Monica Östlund, Di. 6 13.01

L a g  p r i s :
1. Stackmora .............................  60.39
2. Digerberget 6 .......................... 60.53
3. Hansjö 6.........................    62.24
4. Digerberget 5 .......................... 65.19
5. Kyrkbyn 6................................  65.41
6. Kyrkbyn 5 ................................  67.37
7. Hansjö 5 .................................... 69.54

Klass 3 och 4, 1,25 km :
1. Jan-Erik Lassar, St. 6.30
2. Erik Hjalmarsson, St. 6.33
3. B jörn Persson, Di. 4 6.38
4. Ingemar Åsenlund, Ky. 4a 6.40
5. Hans Sigås, Ha. 4 6.50

1. Ingegerd Dahl, St. 7.04
2. Ulla Hedman, Ky. 4a 7.31

Barnens utespring 
på kvällarna

Under många år utsändes till små- 
skolbarnens föräldrar ett upprop, un
dertecknat av representanter för oli
ka kommunala myndigheter, präster
na, lärarna m. fl., med uppmaning 
att hålla barnen inne efter ett visst 
klockslag på kvällarna.

År 1952 och 1953 utsändes inga så
dana upprop. Men nu har flera för
äldrar ringt och bett att kampanjen 
ska fortsättas. De anser, att den va
rit till god hjälp. Det är ingen större 
konst att få in barnen kl. 20 eller 21, 
om alla barn ska in. Men ska Pelle 
in och Olle och Nisse får vara ute 
nästan hur länge som helst, då är 
det svårt både för Pelle och Pelles 
mamma.

Det är 277 barn i småskolarna nu. 
Föräldrarna till alla utom 3 har hit
tills meddelat, att de vill hålla bar
nen inne efter ovannämnda klock
slag.

Uppropet har även utsänts till för
äldrarna till 54 under sista åren in
flyttade barn. Svar har hittills in
kommit från föräldrarna till 49 barn. 
Troligen kommer ytterligare några. 
Ty det har hittills varit ganska jämt 
1—2 %, som nekat ” skriva på” , men 
aldrig över 3 %.

Nu är att hoppas, att det i prakti
ken blir lika bra som på papperet. 
Alla föräldrar bör hålla på tiderna.

Fortfarande kan man m öta skol
barn på gatorna så sent som mellan 
kl. 22 och 23. Men nog är det ganska 
sällsynt. Det har obestridligt blivit 
bättre än för några år sedan. Tydli
gen behövs det dock regelbundna på
minnelser om de avtalade bestämmel
serna.

Här bör skola och hem hjälpas åt 
att ge barnen tillräcklig sovtid. Det 
är barnens bästa det gäller.

H. H.

3. Britt Tuneld, Ky. 3a 7.45
4. Gun-Britt Gilius, Di. 4 7.49
5. Hjördis Nilsson Ha. 4 7.52

L a g  p r i s :
1. Stackmora .............................  35.30
2. Digerberget 4 .......................... 36.17
3. Kyrkbyn 4a.............................  36.39
4. Kyrkbyn 3 a .............................  37.14
5. Hansjö 4 .................................... 38.14
6. Hansjö 3 .................................... 38.28
7. Digerberget 3 .......................... 38.44
8. Kyrkbyn 3b.............................  39.12
9. Kyrkbyn 4b.............................  40.05
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Prins Oskar Bernadotte 
—  En minnesbok — 

Lindblads förlag.

Utgivarna av boken om Prins Os
car ha varit angelägna att få  den i 
tryck så snart som möjligt, medan 
vårt folk  ännu hade Prinsen i friskt 
och levande minne. Trots den korta 
tid, som stått till deras förfogande, 
har det lyckats dem att åstadkomma 
en vacker och fullt värdig minnesbok, 
som i ord och bild skildrar Prinsens 
levnad och personlighet.

Prinsens höga föräldrar voro måna 
om att ge sin son en god uppfostran 
och vakade omsorgsfullt över den
samma. Man förvånar sig över, att 
de sände den trettonårige prinsen till 
sjöss att fostras i sjömanslivets hår
da skola. Man följer med intresse 
prinsens egna dagboks anteckningar 
från världsomseglingen med ”Vana
dis” . Man läser om prinsens kärleks
saga och om det lyckliga hem han 
och hans kära prinsessa skapade, och 
som de alltid gästfritt uppläto. Ofta 
voro 100 till 150 personer samlade 
till s. k. salongsmöten. Och först och 
sist gläds man åt skildringen av prin
sen som ordets förkunnare i kyrkor 
och bönhus den aktade och vördade 
ledaren för kristligt arbete inom K. 
F. U. M., Soldatmissionen och Lap
ska Missionens Vänner, och den oför
glömlige ledaren av de s. k. Södertäl- 
jekonferenserna.

En rad av prinsens vänner ha be
rättat personliga minnen, episoder 
och smådrag, som belysa prinsens 
många goda egenskaper, hans utom
ordentliga karaktär, hans plikttrohet, 
hans innerliga gudsfruktan, hans en
kelhet och ödmjukhet och inte minst 
hans fina humor.

Det allra djupaste intrycket gör 
dock de bidrag, som lämnats av prins 
Oscars egna barn. Då man i deras 
sällskap stiger över tröskeln till det 
älskade hem, där prinsen var medel
punkten, och där hans personlighet 
satt sin prägel, och ser honom med 
barnens ögon, blir man gripen ända 
till andakt. Och man vill stanna i 
vördnad och' tacksamhet inför vad 
han gjort och varit — prins Oscar 
Bernadotte —  den gode och blide, 
eller för att låna Erling Eidems ord: 
”den vördade, den älskade, den oför
gätlige” .

Erinras bör, att en viss del av för
säljningssumman för boken tillföres 
prins Oscar Bernadottes Minnesfond 
i K. F. U. M: s Riksförbund, och att 
varje försålt exemplar äv  boken bi
drar till denna fond. R. H.

Upprop 
för instrumentfonden

Allt flera av våra musicerande 
skolbarn avslutar den grundläggan
de tonettkursen och når fram  till det 
efterlängtade målet: att få  börja med 
ett ” riktigt” instrument. Men tyvärr 
kan inte alla, som önskar, beredas 
plats. Orsaken härtill är brist på in
strument.

De flesta föräldrar skaffar själva 
instrument, men helt naturligt vill 
många se, om deras barn har förut
sättningar och intresse, innan de kö
per ett dyrt sådant. D ärför har vi i 
musikskolan mandoliner, fioler och 
några biåsinstrument för utlåning till 
eleverna. Men det behövs flera. På 
vår önskelista står först och främst 
några klarinetter och flöjter samt 
ytterligare en cello. Men det behövs 
också flera fioler. En basfiol och någ
ra mässinginstrument vore också 
önskvärda.

Flera, intresserade orsabor har re
dan bidragit med gåvor i form  av 
pengar och instrument. Dock är det 
väl inte så många, som har råd att 
skänka en fiol eller klarinett. Men 
säkert är det många, som skulle vilja 
ge musikskolan sitt stöd med en 
mindre penninggåva. Vi vädjar till 
alla orsabor om ett bidrag, stort eller 
litet.

Då vi startar denna insamling, gör 
vi det i den övertygelsen, att allt som 
kan göras för att skaffa ungdomen 
ideella intressen, är värt o ffer och 
arbete.

Helt säkert vill även många skol
tidningens läsare på andra orter — 
särskilt orsabor i förskingringen — 
vara med och stödja musikskolan. 
Dessa kunna insända sina bidrag till 
Orsa kommunalkontors postgiro nr 
12 42 60. Skriv på talongen ” Instru
mentfonden” .

Insamlingen kommer att granskas 
av kommunens revisorer.

Orsa i februari 1954.
Orsa folkskolestyrelses 

musikkommitté.

R AK -  & F R I S É R S A L O N G

Rekommenderas!

Musikdiplom
Under innevarande läsår har redan 

ganska många avlagt prov för musik
diplom I, d. v. s. avslutat sin förbere
dande musikkurs. Tidigare har rap
porterats 275 st.

276. Birgitta Jonasson, Kyrkbyn 6
277. Inga-Britt Thimander, K yrk

byn 6
278. Wiviann Skoog, Kyrkbyn 6
279. Monica Lundin, Kyrkbyn 6
280. Louise Hansson, Kyrkbyn 6
281. Monika Sellberg, Kyrkbyn 6
282. Ingrid Fyhr, Digerberget 6
283. Inga Höglund, Digerberget 6
284. Gunnel Pettersson, Diger

berget 6
285. Maj-Lis Lofvars, Digerberget 6
286. Margareta Bergholm, Kyrkbyn 6
287. Ingrid Berg, Kyrkbyn 5
288. Leif Borgert, Kyrkbyn 4A
289. Karl-Ingvar Kullgren, K yrk

byn 4A
290. Gunnar Stråhle, Kyrkbyn 4A
291. Torbjörn Carlsson, Kyrkbyn 4A
292. Inga-Britt Nisén, Skattungbyn 4
293. Maj-Lis Hansson, Skattungbyn 4
294. Maj-Britt Jonsson, Skattung

byn 4
295. Ingegerd Jonsson, Skattung

byn 5
296. Siv Bälter, Kyrkbyn 5
297. Anette Almeling, Kyrkbyn 5
298. Margareta Eriksson, Kyrkbyn 5
299. Kerstin Sturk, Kyrkbyn 5
300. Britt Werner, Kyrkbyn 5
301. Ulla Timander, Kyrkbyn 5
302. Kerstin Pettersson, Kyrkbyn 5
303. Bengt Hahne, Kyrkbyn 5
304. Karin Påhlar, Digerberget 5
305. Lars Olsson, Digerberget 5
306. Birgitta Näs, Digerberget 5
307. Siv Svennar, Digerberget 5
308. Ingrid Sjöström, Digerberget 6

B IL T JÄ N ST
Uno Carlsson Tel. 156. 490
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Fria skolböcker
Sedan några år tillbaka ska alla 

svenska skolbarn erhålla nödvändiga 
böcker för skolbruk på kommunens 
bekostnad. En del erhålles som gåva, 
en del som lån.

Barnens sätt att sköta sina böcker 
är mycket olika.

En del är mycket rädda om dem. 
När dessa barn kommer upp i 7: an, 
har de så fina böcker, att det rent av 
verkar otroligt, att de varit i an
vändning 3— 4 år. Men så finns det 
hela skalan, ända ned till de stora 
slarvarna och sabotörerna. De stör
sta slarvarna kan inte ha en bok mer 
än någon vecka, förrän den är smut
sig och bruten, försedd med fettfläc- 
kar och lösa blad.

Nu måtte en del barn och tyvärr 
också en del föräldrar tro, att när 
barnen enligt lag ska ha nödvändiga 
böcker i skolan, så kan de handskas 
hur som helst med böckerna. Går en 
bok sönder så är det bara att begära 
en ny menar man. Så enkelt är det 
nog inte. Kommunen, som till största 
delen får svara för utgifterna för de 
fria böckerna, lär nog ha fullgjort 
sin skyldighet, om varje barn fått 
sin bok. I Kungl. M aj:ts kungörelse 
talas t. o. m. om, att skoldistrikt har 
rätt ”att besluta, att tilldelningen av 
blyerstpennor och radergummi skall 
begränsas till visst antal per lärjun
ge och läsår” .

Skolstyrelsen har på förekommen 
anledning behandlat denna fråga vid 
sitt februarisammanträde. Därvid be
slöts göra lärare .barn och föräldrar 
uppmärksamma på, att varje barn 
endast får en bok av varje slag. För
stör ett barn sin kartbok ,naturlära 
eller psalmbok, måste alltså föräld
rarna på egen bekostnad anskaffa en 
ny. H j. H—n.

Möt vårslasket
med

Gi slaved
GUMMISKODON

God sortering i 
dam-, mans- o. barn- 
BOTTINER- och 
STÖVLAR.

Kooperativa
Varuhuset 
Orsa

V älko m m en!
Det har varit täta ombyten av or

ganister i Orsa nu ett tag. Den 1 jan. 
tillträdde musikdir. Sven Liendeborg 
sin tjänst i Orsa. Och vi hoppas, att 
det nu ska dröja länge, innan vi mås
te byta igen

Musikdir. Liendeborg är född i 
Stockholm år 1921. E fter realexamen 
har han helt ägnat sig åt musiken. 
Högre organistexamen avlades 1944, 
högre kantorsexamen 1947, piano- 
stämmarexamen 1948 och musiklärar
examen 1949.

Åren 1949—1951 tjänstgjorde L. som 
vikarie i Torsby i Värmland och kom 
den 1 juli sistnämnda år som e. o. 
organist till Mönsterås, som ligger i 
Småland, där han verkade till slutet 
av 1953. Tjänsten i Orsa är alltså 
den första som ordinarie organist.

Vi, som kommit i närmare kontakt 
med musikdir. Liendeborg här i Or
sa, har redan lärt oss att uppskatta 
och tycka om honom. Han är enkel 
och sympatisk i sitt uppträdande. 
Han sätter sig inte på höga hästar 
och ser ner på oss andra, som är mu-

När Ni
besöker Orsa

ät god o. vällagad mat snabbt 
och billigt på den moderna 
och trivsamma

ORSA-Baren
Vid abonnemang 10 %. 
Kupongsystem för skolfru
kostar. Samkväm, supéer o. 
festmiddagar ordnas, 
ölrättigheter.

Vördsamt H. Sjöström, tel. 1060

Två original . .  . Forts, från sid. 2.

fast vi genast släckte elden. Det tog 
en god stund innan jag med Mår
tens dåliga yxa fått omkull furan. Ett 
par öppningar till fingo huggas, in
nan jag fick  fram mården som luk
tade rök, men dessbättre var oska
dad av elden. Det var en stor fin 
skogsmård. Mårten myste i sitt lån
ga skägg, tog en ny tuggbuss och 
strilade ut en fin  parabel med to- 
bakssaft på snön. Tack vare den lyc
kade jakten kom jag på god fot med 
Mårten. Jag fick  sköta om två mård- 
giller som han hade på östsluttningen 
om Tjäderåsen, dit jag  var varje sön
dag för att hämta mjölk. De två gill- 
ren lågo i närheten av den väg jag 
skulle gå fram, och då passade jag 
på att se till dem. En söndag hade 
mården varit till det ena gillret och 
tagit betet, en ekorre, utan att gillret 
slagit igen. Genom ett töväder hade 
det blivit is på gillerstickan som så 
småningom frusit fast. Men var skul
le jag få  tag på en ny ekorre att sät
ta dit i stället? Nere i min koja hade 
jag ett par nyskjutna tjädrar, jag 
satte dit ett tjäderhuvud som bete 
i stället för ekorren och kunde sön
dagen därpå plocka ur en mård, som 
varit där för att spisa fågel.

Tjäderås-Mårten gick  efter något 
år till jaktmarker mera sälla än de, 
där han under ett långt liv hämtat 
sin bärgning, och Orsa finnmark blev 
en originell personlighet fattigare.

P. E.

sikens amatörer. Tvärtom har han 
redan visat sitt stora intresse för och 
gett sitt stöd och sin hjälp åt både 
musikskola och spelmanslag. Inom 
kyrkokören har han också g jort sig 
m ycket avhållen.

Utom i musikskolan undervisar mu
sikdir. Liendeborg även i folkskolan 
och i samrealskolan. D ärför vill ock
så Orsa skoltidning till honom och 
hans unga fru säga: ”Varmt välkom
na till oss i Orsa ! V i hoppas, att det 
ska gå att trivas ibland oss” .

Hj. H — n.

k Barn
p

h
VAGNAR

1954 års
modeller

& 0 inkomna.

Carl A. Pettersson
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ORSA SKORTIDNING

När vi sitta i vår bänk ...
GLAD VÅR

önskar vi alla skoltidningens 
unga medarbetare. Medan ni 
skrivit och ritat till det här 
numret, har det snöat så 
ihärdigt, att ni nästan glömt 
att solen finns bakom mol
nen. Och inte har ni gråtit 
för den sakens skull. Ni är

~ N
ju käcka skidåkare och trivs 
med den härliga snön. Det 
märks minsann på era upp
satser och teckningar. Men 
när tidningen kommer ut, 
är det nog inte mycket kvar 
av skidsnön och vinterfröj
den. Då önskar vi er gläd
je i vårsolens glans i stället.

J
Trollbarnens skidtävling

” i  dag är det mulet” , sa Murr, ” så 
roligt,

för nu kan vi ha skidtävling, då det 
inte är soligt.

Ty om solen lyser, dör ju vi, 
och det kunde inte roligt bli.

Hitåt, alla troll, båd’ stora och små! 
Vi ska ha skidtävling, ty himlen är 

grå.”
Nu komma tio små troll och springa 

så fort
och publik det kommer till bergets 

port.

Ett två tre! För Pelle och Murr start! 
De åker i väg med en väldig fart. 
Snart åker alla, men Pelle han vann, 
och hejaropen i den mulna dagen 

försvann.
K ARIN  PÅHLAR. 

Klass 5.

Tröskning
När jag kom hem från skolan trös

kade de nere i Grevas. Då gick  jag 
dit, och Håkan var där. Då klev vi 
opp på skullen. Det kom halm ur ett 
rör. Så gick röret av och halmen flög 
åt alla håll. Vi drog ner toppmössor
na för ögonen. Sen sprang vi och 
trampade i halmen och hoppade och 
gjorde kullerbyttor.

TAGE BENGTARS 
Klass 2.

TECKNING: Apachernas hövding Minnetou av 
Ingemar Gilius, klass 6

Olle och Ruff
Hemma har vi en katt och en hund. 

Hunden heter R uff och katten heter 
Olle. På morgonen brukar R u ff kom
ma och väcka mej en kvart i sju. Då 
går jag  upp och släpper ut både hun
den och katten. När jag slutat skolan, 
sä kommer R u ff och möter mej, för 
han vill fö lja  med mej ut och gå.

AGNETA LANNEMAR.
Klass 2.

Rådjuret
När min bror Sven-Olov skulle gå 

efter posten, såg han ett rådjur. Han 
ställde sig och tittade på det. Sen 
skrek han rätt ut. Rådjuret blev så 
skrämt, att det sprang. Då Sven-Olov 
kom hem, sa han åt mamma: ” Jag 
såg en hund, men det var ingen 
hund” . Sedan dess gick han inte upp 
efter posten någon mer gång.

M ARG ARETA BOLINDER.
Klass 5.

För

f ä  cl I  6  t  S rationella vård

anlita

LILJAS T l å e t U l f f

Telefon 306. Orsa

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

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

ORSA CYKEL- £ SPORTAFFÄR
Tel. 2 81 , bost. 3 8 3 . Repr. för A B  Cykelfabriken M onark, Varberg

Allt pt påskbordet
linner Ni hos

Erikssons Jli vimelet
Tel. 233, Orsa
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TECKNING: I skidbacken av 
Björn Aström, klass 3
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H A N S  P E T E R S O N S

Bil-éFlygskolor
Tel. 242, Orsa

Skolorna, 
som ge resultat

PRO VIAN TERA
för fjällfärden och 

påskhanclla
hos

Rroberg Orsa AR

Vårskor för
STORA och SMÅ

Aktiebolaget

Orsa Sk om a ga sin
Orsa. tel. 37

Erik Andersson
Utför inkassouppdrag. 
Förrättar auklioner, boupp
teckningar och arvskiften.
Om bud fö r Stockholm s, Göteborgs 
m. fl. köp m annafö ren ing ar. Tel. 40

Ilar Ni tänkt på
att cykeln behöver renoveras 
i god tid till våren. Lämna in 
den redan nu i dag.

R. S. BALTERS
CYKEL- & REP.-VERKSTAD. Orsa

Det är A, f\
trivs
på

am t

KO N DI TO RI
— och gott . . .

C. C. NYSTRÖM

TECKNING: Prisutdelning på VM i Falun av 
Lars Olsson, klass 5

En reva i klänninqen
En dag var Ulla och lekte hos sin 

lekkamrat Stina, som hade blivit lo
vad att få  bjuda sina kamrater till 
några lekar på gården.

Nu hade alla kommit. Man ville 
leka kurragömma. ”Vem vill stå?” 
frågade Stina. ”Det vill jag” , sa en 
pojke, som hette Sven, ” hur långt 
ska jag räkna?” ”Du ska räkna till 
hundra” , sa Olle. Och så började Sven 
räkna. ”Ett, två, tre o. s. v. hundra!” 
skrek han, ”nu kommer jag” Ulla 
hade gömt sig på ett lekstugutak, 
Stina inne i vedboden, Olle i källaren 
och Pelle nere i en låda. Sven tittade 
först i lådan. ”Nej, men se där ligger 
ju Pelle” , sa Sven. Han hittade alla, 
en efter en. Men var fanns Ulla till? 
”Titta, där kommer hon, men hon 
gråter ju ” , sa Stina ” Sti-na” , snyfta
de Ulla, ” jag skulle — hoppa ned från 
lekstugutaket — och fastnade på en 
spik, och det blev en stor reva i klän
ningen” . ”Nej, men Ulla” , sa Stina 
och fick  inte fram något mer. ” Stina, 
får jag  gä hem ?” —  ” Ja, det får du, 
men du kan väl komma hit igen 
sen” . — ”Ja, om jag får så” , sa Ulla.

När Ulla kom hem, visade hon 
mamma hålet. Mamma blev alldeles 
förtvivlad och sa: ” Kära hjärtandes, 
Ulla, vad har du nu g jort? ”

”Vi lekte kurragömma hos Stina, 
och så rev jag sönder klänningen” , 
sa Ulla, ” nu får jag väl inte gå till 
Stina något mer i dag?” ” Jo, du får 
gå igen, men då får du lov att sätta 
på dig långbyxorna.” ” Tack, snälla, 
rara mamma” , sa Ulla, ” får jag gå 
n u?” ” Ja, det får du. Hej med d ig !” 

När Ulla kom tillbaka, sa Stina: 
”Vad sa din m am m a?” ’TIon sa ing
enting. Du må tro, att jag  blev glad, 
när jag fick gå igen. Mamma är den 
snällaste som finns. Tycker inte du 
det?” ”Jo, det tycker jag” , sa Stina. 

Så slutade allting lyckligt och bra.
KERSTIN PETTERSSON.

Klass 5.

I skidbacken
P å söndag åkte vi skidor hela da

gen. Vi åkte ett spår, som gick ner
för backar. Vi visste inte, vart det 
gick. Jag åkte först och sedan kom 
Ingrid. Jag åkte och såg på Ingrid 
hela tiden. Och ett tu tre låg jag 
nedanför ett stenröse i snön och 
skrek. —  ”Vart tog du vägen?” ropa
de Ingrid Hon stod rakt ovanför 
mej. Hon såg inte mej, för jag hade 
åkt under snön med hela kroppen. 
Sen åkte hon ner och skulle se, var 
jag var någonstans. Hon åkte rakt 
på mej och satte sej. ”Hej, Monica” , 
sa Ingrid. ”Aj, aj, du sitter på mitt 
huvud, Ingrid” . — ” Oj då, förlåt, för
lå t!” sa Ingrid. ”Nej, nu fortsätter 
vi” , sade hon sedan, och det gjorde 
vi. Vi åkte nästan ner till vägen. Ba
nan gick rakt mot en tall. Vi kom 
med full fart och åkte nästan på 
tallen. Ingrid åkte först. Hon svängde 
undan. Men hon åkte i alla fall på 
en björk, så att hon ramlade huvud- 
stupa. ” K om !” ropade hon till mej. 
” Ja, jag hinner väl komma ner till 
dej.” — ” Ja, kom då !” sade hon. — 
” Jag vet inte, om jag  törs komma.” 
— ”Jodå” , sa Ingrid. — ”Nu kommer 
jag. Undan med dej, annars åker jag 
på dej Det här går väl ingenting i 
alla fall, fast det såg ut att gå så 
fort.” Jag såg inte, att det var en 
tall där, för jag åkte och blundade. 
Jag åkte rakt på tallen, så att jag 
ramlade baklänges. Aj, oj, jag stuka
de min arm! Ingrid kom upp till mej 
och sa: ”Var det roligt, tyckte du?" 
”Ja, hemskt roligt” , sa jag. ”Nu vill 
jag inte åka mer.” — ”Inte jag heller. 
Vi åker hem till mej,,’ sa Ingrid. 
”Nej, vi åker hem till mej istället. 
Det är mycket närmare.” — ” Ja, det 
gör vi” , sa Ingrid.

MONICA FINSPERS.
Klass 6.

Skidtävling
Det var första gången jag har va

rit med och tävlat på skidor, och det 
var i går. Alla fick  starta före mig 
och Anita, vi fick  starta sist. När vi 
åkt en liten stund, fick  jag ropa åt 
Anita att hon skulle ur spår. Så fick 
vi hålla på och ropa, men till sist 
kom Anita före mig, för jag fick  så 
ont i magen, så jag fick lov att sakta 
farten. Fröken stod vid målet och 
tog tid. Sen åkte vi ner till skolan. 
Sen skrev fröken upp på tavlan hur 
vi kom. Och jag kom trea och Anita 
fyra. MONIKA ANDERSSON 

Klass 3.
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En lovdag
På måndag hade vi lov från skolan. 

Jag spände på mig skidorna och åkte 
till Ingrid. När jag  kom till Ingrid, 
frågade jag henne, om vi skulle fara 
ut och åka lite skidor. Hon sa, att 
det kunde vi väl. Jag frågade, vart 
vi skulle fara. Ingrid sa, att hon hade 
velat fara till Granholmsbackarna. 
Jag sa: ”Då far vi väl dit då” . Vi 
gjorde upp ett spår, som gick till 
Turistvägen. När vi kom dit, gick 
det ett spår, som var uppgjort förut 
till Granholmsbackarna. Vi följde 
spåret, och snart var vi framme vid 
första backen.

Ingrid: Här törs då inte jag  åka. 
Jag: Då åker jag först då, men när 

jag  kommer ner, då åker du 
Ingrid: Jadå.
Nu åkte jag. Det gick så snön yrde 

om mig. Inte kunde jag stoppa farten 
heller, förrän jag var nere vid vägen. 
Där blev jag tvungen att sätta mig, 
annars hade det burit av över vägen. 
Jag ropade, att Ingrid skulle åka. 
Och nu kom hon. Hon flög framstupa 
och fick  fulla ansiktet med snö. Där 
låg hon och skrattade. Hon tappade 
skidan, så den åkte i väg längre ner. 
Hon blev tvungen att åka med en 
skida ner och ta den andra. Om en 
stund åkte vi hem.

GUDRUN KIHLMAN. 
Klass 6.

De två råttorna
Det var en gång två råttor, som 

bodde i ett hus.
Den ena var en råtta, och den andra 

var en mus.

De var så goda vänner, och ingen 
sorg där fanns.

Men så en dag kom katten och bet 
tag i råttans svans.

Äntligen var råttan fri, men svansen 
hade katten.

Hon var så rysligt sur därav att hon 
bad musen om vatten.

Men nu så var hon utan svans, och 
därför kom hon ingenstans, 

hon bara satt och tjura och tänkte 
på all mat som fanns.

Den lilla musen fann på råd 
Han gick  och hämtade en tråd 
och band den fast vid råttans svans. 
Nu kunde råttan gå nånstans.

KICKAN PETTERSSON.
Klass 4.

TECKNING: Djuren i skidbacken 
Lisbeth Jönsar, klass 5

I skidbacken
En dag var det vackert väder ute. 

Snön låg alldeles vit över marken. 
Marie-Louise och jag var ute och 
åkte skidor. Vi for ett spår, som gick 
genom en skog När vi hade åkt en 
liten bit, kom vi till en backe. Jag 
åkte först, för jag skulle spåra, men 
jag ramlade. Marie-Louise kom efter. 
Hon fick  lov att sätta sej, annars 
hade hon åkt på mej.

När vi hade åkt flera gånger, hit
tade Marie-Louise på att vi skulle 
sätta ner stavarna i snön här och 
där m ct varandra. Sen skulle vi åka 
mellan stavarna. Medan jag  åkte, 
hörde jag en hund, som kom efter 
mej och skällde. Jag blev så rädd, att 
jag ramlade. När jag tittade opp, ha
de jag  fulla ögonen med snö, men 
sen såg jag, att det var Marie- 
Louises hund Bell. Han hade förstås 
hört, att vi skrikit och kommit efter 
oss. Vi åkte flera gånger utan stavar 
och lämnade dem uppe i backen. Bell 
sprang efter med stavarna i munnen. 
Vi hade så roligt. När vi hade åkt 
några gånger till, åkte vi hem.

INGRID BERG.
Klass 5.

Lasse på skidtur
En gång var Lasse ute och åkte 

skidor. Han hade mat med sig. När 
han hade kommit långt in i skogen, 
blev han så hungrig, att han satte 
sig på en stubbe och åt lite mat. I 
detsamma kom det en stor brun 
björn fram ur buskarna. Och Lasse 
blev så rädd, att han åkte av alla 
krafter bort genom skogen. Då såg 
han en grotta och klev in i den. När 
han kom in i grottan, fick  Lasse se 
att björnarna bodde där inne. Han 
stod som förstenad. När han hade 
kryat på sig, åkte han av alla kraf
ter hem.

JAN TÖNNBERG 
klass 3.

För fjällresan
ha vi rikhaltigt konservlager.

Lundblads Eftr.
Tel. 225

Vårens nyheter i
Ilattar, klänningar, kjolar, 
blusar, väskor, handskar. 
Strumpor i stor sortering.

K. J. Dahls Eftr.
Orsa, tel. 191

Armbandsur
i stor sortering.
Longines, Oinega, Tissot, Sva
lan m. fl. välkända märken.

Gust. Helgeson
l rmakare, Orsa

Vårnyheter
i DAM- och HERRSKODON 
inkomna!
Tre Torns gummiskodon

SEGERS Skoaffär Eftr.

för påskbordet.. . 

Valters Livsmedel
Telefon 106

Bränd KALK och 
KALKSTE1MSM|0L
a v  högsta k va lité e r 
t i l l  f ö r d e la k t ig a s t e  
p rise r e rh å lla s  frå n

AR Skallungbyns Kalkbruk
Mässbarken Telefon 50011
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Pia och Lars tar en flygtur
I södra Dalarna bodde för inte så 

länge sedan en familj, som hette R o
senknopp. Den familjen bestod av en 
mor och två små. Fadern hade dött 
för länge sedan. De två små hette 
Pia och Lars. En morgon, när Pia 
och Lars skulle äta sin gröt, kom 
Lars på att de skulle ta en flygtur. 
” Men vi har ju inget flygplan” , sa 
Pia. ”Vi kan väl göra ett då” , svara
de Lars.

När de hade ätit upp gröten, sprang 
de ut i vedboden. Där hittade de någ
ra plankor samt ett gammalt paraply. 
Lars tog en hammare och spik och 
började spika ihop plankorna. När 
det var färdigt, satte de paraplyet 
längst fram på flygplanet Paraplyet 
skulle vara propeller. Till vingar hade 
de tagit två bräder. ” Men ska vi inte 
ha tak på vårt flygplan också? ’ frå
gade Pia. ” Jo, det är så klart” , sade 
Lars. ”Du kan ta mammas filt. Men 
säg inte någonting till mamma, för 
då kan det hända, att vi inte får 
den.” ”Nej, jag ska inte säga någon
ting” , lovade Pia. Så sprang hon in 
efter mammas filt. Om en stund kom 
hon ut igen. Lars och Pia hjälptes åt 
att få filten över flygplanet. När det 
var gjort, var flygplanet (om vi kan 
kalla det flygplan. Det såg mest ut 
som en undervattensbåt) färdigt. ”Nu 
går vi in och får lite mat av mam
ma. Sedan åker vi ut med flyget” , 
sade Lars. ” Ja, det gör vi” , sade Pia.

” Mamma” , sade Pia och Lars i 
munnen på varandra, ”kan vi inte få 
lite m at?” ” Jo, det kan ni väl få”, 
svarade mamma. ” Tack så mycket, 
snä.lla mamma. Nu går vi ut och le
ker” , sade Pia. ”Men ska ni inte äta 
maten inne?” frågade mamma. ”Nää, 
vi ska äta den ute, för vi tycker det

Jag åker skidor.

Gunilla Kullgren J klass 3.

är godare då”, sade Lars. ”Ja, gör 
det då! Hej med er” , sade mamma 
”Hej då” , sade barnen.

När de kom ut, var de alldeles vilda 
av glädje. Men de hade ingen motor 
på planet. Då föreslog Lars, att de 
skulle gå upp på berget och ta fart 
därifrån. Det tyckte Pia var ett bra 
förslag. ”Vi går dit upp på en gång 
då, så att vi kommer dit, medan det 
är ljust” , sa Pia. ” Ja, det är så klart” , 
svarade brodern. Så tågade de med 
planet emellan sig uppför bergväg
gen. När de kommit upp på berget, 
sade Pia: ”Du får sätta dig i först, 
för jag vill inte sitta främ st” . ”Ja, 
hoppa i nu då, för nu ska vi åka!” 
Nu satt de båda två i planet. Och nu, 
nu störtade de utför bergväggen. Pa
raplyet började sno, och då åkte de 
lite längre ut i luften. Lars och Pia 
hade alldeles glömt bort, att det var 
en sjö nedanför berget. Plums! Nu 
låg de där båda två i vattnet och 
skrek. När de till slut kommit hem 
och berättat hela äventyret för mam
ma, lovade de sig själva, att det var 
både första och sista gången de åkte 
flygplan alldeles på egen hand.

M ARG ARETA HAHNE.
Klass 3;

SÄ T T  FART på elspisen!

Gå i för
-  Snabbare uppkok
-  Enkel montering
-  Plana såväl som oplana 

kärl kan användas
-  Ekonomisk
-  Hållbar

Finns hos elhandeln

Mora-Orsa Elektriska AB
Orsa

När jag följde pappa
En dag skulle jag följa  pappa. Jag 

skulle opp klockan halv sex på m or
gonen. Mamma kom och väckte mej. 
”Opp” , sa mamma, ” fort, för pappa är 
snart färdig.” När jag var färdig, for  
pappa och jag. När vi kom till Berg- 
karlås, skulle en farbror åka med oss 
till krossen. När vi kom dit, hade en 
som hette Sund kommit. Där satt vi 
en stund, tills alla hade kommit. Då 
frågade jag pappa om de skulle bör
ja  krossa snart. Nej, sa pappa. En. 
hade inte kommit, så att de kunde 
inte börja. Om en liten stund kom 
han. Jag sa åt pappa, att jag hörde 
honom, för han har bil Han kommer 
med sådan fart, att man måste gå av 
vägen, för han åker så fort. När han 
kommer ur bilen, säjer han: ”Hejsan, 
gubbar!” När han varit in med rygg
säcken, började de krossa. Till fru
kost körde vi 8 lass grus.

Efter frukosten kom en pojke, som 
jag inte vet namnet på. Han brukar 
göra opp eld och värma matdosorna 
åt Bälter. När de kom, sa Bälter: 
”H åller du på att bränna opp mina 
goda köttbullar?” Efter maten börja
de de krossa igen. Sen skulle de 
spränga. Jag följde pappa hela tiden. 
När vi kom till krossen, hade Helge 
kommit. Han satt inne i personbilen 
och skulle köra den. Fram gick  det, 
men backa det kunde Helge inte. När 
han backade, satt jag och pappa och 
skrattade, för han backade i stubbar. 
Bälter visslade, att han inte skulle 
backa så snett. När de slutade, åkte 
vi hem.

INGRID FYH R. 
Klass 6.

Möt våren 
med klädkultur

I specialaffären linner Ni 
det mesta och bästa i pojk
kostymer, flickkappor och 
dräkter m. m.

Stor sortering i 
blusar och kjolar.

B A R N K L Ä D E R
— Lennart Olsson -  

Tel. 219, Orsa
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Snögubbarnas snöbollskrig
”Bo och Lisa, kom in och ä t!” Det 

-var barnens mamma som ropade. 
” Nej, jag är inte hungrig. Jag vill 
inte gå in, just då vi har så kul” , sva
rade Bo. ” Inte jag heller” , sa Lisa, 
för hon skulle ju  göra precis lika 
som storebror. ”Kom in nu!” sa mam
m a med mycket bestämd röst.

Bo och Lisa började gå lite lång
samt mot trappan. ”Hej då, Bosse! 
Kom  hit i morgon också!” skrek en 
av de stora pojkarna. ”Jadå, hej, 
hej!” Och så gick Bosse och Lisa in.

Det var natt. Bo och hans lilla sys
ter Lisa sov sin ljuva sömn.

Det hördes något nedifrån gården. 
Det lät som en röst, som sade: ” Kom 
hit, alla snögubbar! Kom hit, ska ni 
få höra!” ”Vi törs inte, för om vi inte 
står på den plats, där vi ska stå, in
nan solen går upp, så kan vi inte 
flytta oss tillbaka” , sa Lasses snö
gubbe. ”Nog är ni tillbaka innan so
len går upp” , sa Bosses snögubbe. 
Alla snögubbar var nu samlade på 
Bos och Lisas gård. Bosses snögubbe 
sa: ” Jo, vet ni, jag tänkte, att vi 
skulle leka snöbollskrig. Tycker ni 
inte det?” Alla snögubbarna instäm
de med att säga: ”Jo, visst vill vi 
det” . Nu skulle snöbollskriget börja. 
Det började med att Lisas snögubbe 
skulle kasta en snöboll på en annan 
gubbe, och bollen träffade en källar- 
ruta.

Då sa en snögubbe: ”Allt går att 
laga med snö” . Han tog och täppte 
till det söndriga fönstret med snö. 
Men den mesta snön kom ner i käl
laren. De fortsatte ett tag till Men 
där kom de första solstrålarna. Snö
gubbarna blev alldeles som förstena
de. De rörde sig inte.

När vi lekte indianer
Leif och jag  leker indianer. Vi har 

en koja, som står på fyra pålar. Vi 
har gjort oss pilar och bågar. Leif 
och jag skjuter prick. Vi har rep upp 
till kojan Jag slängde mej ned en

gång. Det gick  bra. Leif skulle slänga 
sej en gång. Då slog han sej i benet. 
Det gjorde ont, sade han, men det 
betydde ingenting. Så såg vi några 
pojkar, som var uppe vid en lada

Lisa vaknade vid åttatiden och såg 
ut genom fönstret. Men hu, så det 
såg ut på gården! Snögubbarna låg 
huller om buller. Så hemskt många 
hade inte de gjort.

Bos och Lisas pappa blev arg, för 
han trodde, att det hade varit Bo 
eller Lisa, som haft sönder källar- 
rutan. För inte kunde han veta, att 
snögubbar var så bråkiga.

K A R IN  LIF.
Klass 6.

Spöktimmen
Månen sken in genom klassrum

mets fönster. Klockan slog tolv. Då 
bultade det på dörren. ” Stig in !” sade 
pekpinnen och ställde sig i givakt. 
Dörren öppnades och in kom en älva 
med många små alfer bakom sig. 
Alla böckerna i bänkarna blev så ny
fikna att de smögo sig sakta fram. 
Då fingo de se, hur älvan och alfer- 
na dansade på månstrålarna till 
vacker musik. Sen kom en läsebok 
fram till älvan och talade om sina 
bekymmer för henne. Boken hade så 
ont i ryggen, och allt inuti boken låg 
hur som helst. Nu undrade boken om 
älvan ville hjälpa henne. Älvan bad 
då sina små vänner att hjälpa till, så 
bladen kom på sina platser. Det g jor
de alferna gärna. Snart var klockan 
ett, och älvan dansade bort på mån
strålarna med sina vänner. Allt blev 
tyst i klassrummet, och alla gingo 
till vila. GUNILLA ERIKSSON.

Klass 4.

och lekte. Vi smög oss dit. När vi var 
framme kröp jag åt ett håll och Leif 
åt det andra hållet. Jag klättrade 
uppefter väggen. Pojkarna var där 
inne och lekte i höet. Då fick  jag  syn 
på Leif, som var på andra väggen. 
Jag vinkade åt honom. Leif fastnade 
med fingrarna och skrek till. Då blev 
det tyst inne i ladan. Jag hoppade 
ner från väggen och sm ög mej runt, 
tog lasson och slängde den om en 
bjälke i taket och slängde mej in. Jag 
frågade vad han hette. Jag heter 
Bengt-Göran. Jag sade åt dem, att de 
skulle gå därifrån. De sprang. Leif 
kom emot mej i dörren.

OVE MODIN 
Klass 5.

Om Köp FILM i dag! Nya modeller -
bilringarna Ladda kameran för söndagens 

utflykt eller den trevliga resan
nya material

krånglar till fjällen.
O Vä lk om m e n  in och rådgör VÄLJ

ordna vi detta snabbt. med oss om den lilm, som bäst VÅRDRÄKTEN

Nya däck av bästa fabrikat
lämpar sig för Edra önskemål. NU!

i lager. Begagnade däck i 
stor sortering. &
Ringcentralen

_ /  e q w u in t f
Alf Andersson d

Tel. 299 Fotomagasin, Orsa, tel. 93 KAPPAFFÄREN
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Älgspåren
På söndagen skulle Hanseman och 

jag åka skidor upp till Hans pappa 
i Skavåsen. Vi åkte vid tolv-tiden 
hemifrån och skulle vara i Skavåsen 
vid tvåtiden. När vi hade kommit 
upp till vägen, som gick till fäboden, 
såg jag något, som var som kospår. 
Jag sa åt Hanseman att komma, så 
fick  han se färska älgspår. Sen fort
satte vi att åka efter vägen, tills vi 
var nästan framme Då genade vi 
genom skogen.

Hanseman talade om för sin pappa, 
att vi sett älgspår. Då berättade han, 
att en morgon hade han sett en älg, 
som stått och ätjt på en hötapp, som 
legat utanför ladan. Han hade gått 
ut pä bron för att se bättre, men då 
hade älgen sett eller hört honom. 
Han hade sprungit in i skogen, så 
att snön stått som en rök omkring 
honom.

När vi skulle åka hem, fick  vi tol
ka bakom en släde ända hem till 
Hans.

BÖRJE ANDERSSON.
Klass 5.

I skidbacken
I går var jag och Lars och åkte 

skidor. Vi gjorde två spår, och sen 
började vi att åka. Det gick så fort, 
att jag och Lars ramlade omkull. 
Jag fick snö i halsen, så att jag  frös 
och darrade. Då sa Lars, att vi skulle 
fara hem. Nej, sa jag. Vi är här lite 
till. Då sa Lars: Ja, då åker vi igen. 
Lars åkte rakt in i en snödriva, så 
att han ramlade. Det var så roligt, 
så jag måste skratta. Just då ropade 
mamma, att jag skulle komma hem.

TAGE JÖNSAR.
Klass 3.

Tänk i tid på 
som m arkläder n a

Lämna redan i dag

KOSTYMEN
ROCKEN
KLÄNNINGEN

till KEMISK TVÄTT.

Orsa Pr iva t tvä 11
Elsa Bengtsson — Tel. 629, Orsa

Hararnas första skidtävling
Det vaj^en gång en liten hare, som 

hette Tofsen Hans pappa var höv
ding i den lilla staden Kul. Så hette 
den, för där hade alla så skojigt. Och 
det är en stad, som bara harar bor i.

En dag började det att snöa. Tofsen 
och hans bror Kalle Stortand fick 
brått att ta fram sina skidor, som de 
hade fått i julklapp. ”Hurra, nu blir 
det v inter!” sade Tofsen, ” nu kan vi 
ställa till ett väldigt vasalopp! Jag 
ska fråga pappa, om vi får.” Och så 
sprang Kalle Stortand och Tofsen in

i huset, som var byggt av mossa. Där 
satt hararnas hövding Skutt på en 
mossbänk. ”Pappa, pappa, vi vill ha 
skidtävling!” ropade Kalle Stortand 
och slet pappa Skutt i det ena långa 
örat. ”A j” , väste hövdingen, ”vad tar 
du dej till med? Har jag inte sagt, 
att du inte får slita i mitt öra, din 
lilla rackarunge? Vad sa du nu? Om 
ni fick  ha skidtävling? Hm, hm, ja, 
visst får ni det, om ni är riktigt 
snälla” , lovade pappa Skutt. "Heja, 
heja, vi få r !” Och så slet Kalle Stor
tand pappa Skutt i örat igen. ”Låt 
bli att slita i mitt arma öra !” skrek 
hövdingen, ”annars tar jag fram ri
set!”

”Nu ska Kalle och jag göra opp 
spåret” , sade Tofsen, och så sprang

Stora
T y sklan d s rim d an
ORSA FOTOKLUBB inbjuder alla 
intresserade till en trevlig semester
resa, som går bl. a. till Hamburg -  
Rhendalen -  Heidelberg -  Bodensjön 
-  Garmisch-Patenkirchen.

Resan företages i modern långfärds^ 
buss med start från Orsa den 3 juli 
kl 22 och återkomst den 77 juli. 
Pris 495: — inkl. hotell o. måltider. 
Kontakta snarast vår reseledare W. 
Cruuwald, hox 307, Orsa eller S. 
Hedin, tel. 155. Obs! Vi har ej så 
många platser kvar.

En rolig historia
Det var en gång en pojke, som 

hette Lasse. Han kom för  sent till 
skolan. Då frågade magistern honom, 
hur han kunde komma så mycket för 
sent. Då sade Lasse: ”Varje steg jag 
tog framåt, halkade jag tillbaks två 
steg.” Då frågade magistern: "Hur 
kom du då till skolan?” Då sade han: 
”Jo, jag vände och gick hem.”

BENGT NYSTRÖM.
Klass 3a.

de ut. När spåret var klart, åkte de 
iväg för att säga till några fler harar, 
för bara två kan inte tävla, tyckte 
Kalle. När de kom tillbaka, hade de 
tio harar med sej. De var Klot, Krut, 
Långöra, Murr, Karolina, Knutte, 
Mutte och Putte, som var tvillingar, 
Hasse och Anders Stortand Hövding
en stod alldeles klar vid starten, när 
de kom. ”Nu får ni vara så goda och 
ställa opp!” Från alla håll och kan
ter kom det harar skuttande, ja, till 
och med kungen kom. Kyrkbacken 
var rätt så hög, och där neröver gick 
spåret. ”Nu ska 9 och 10 ställa opp” , 
sade Skutt. Det var Murr och Karo
lina. ”Heja, heja!” ljöd det från alla 
hararna Där stack de iväg. Aj, nu 
gick skidan av för Murr, och Karoli
na åkte förbi honom. ”Heja, heja !” 
skrek alla, när Karolina kom i mål. 
Hon ökade farten, så att hon körde 
ända ut på en linda, där stannade 
hon. Karolina fick första pris, det 
var en låda med morötter och kål. 
Tänk, att hon vann över alla poj
karna! Det var väldigt konstigt!

M EIT BÄCK.
Klass 5.

Skinnknuttar 
och mopedister

— skinna upp Er 

hos

Filip
S k in n - och  p ä l s v a r o r J H »  O R S A  

6arn«r

Tel. Orsa 388 och 661 a
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F R E L I N S KONDITORI
Telefon 27

II

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

•  Värme-, Vatten-,
•  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON, O RSA
Telefon 91

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

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67

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

utföres av

G U LLY  BOHMAN
Telefon H o 1 e n 4 9

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

ORSA. Tel. 188, bost. Holen 58

ARBETSVAGNAR - K ÄLK AR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

BERGLUNDS CONDITORI

REKOMMENDERAS 

Telefon 66

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS !
Tel. Holen 1

TECKNING: Trollbarnens Vasalopp av 
Siv Svennar, klass 5

När jag var i Falun på VM
När jag var i Falun och tittade på 

VM, hade jag så roligt. Först gick vi 
och tittade på tremilen. Så fort vi 
kom dit började jag frysa, så att 
jag gick tillbaka till bussen. När jag 
blev varm igen gick jag tillbaka. Etta 
blev Kusin, Ryssland. Tvåa blev en 
finne, trea blev också en finne och 
fyra blev en svensk. P å eftermidda
gen åkte vi buss till Källviksbacken. 
Där tänkte vi gå opp på berget. Men 
när vi hade kommit upp på berget, 
såg vi inte nerslaget, så vi gick ner 
igen Just som vi hade kommit ner, 
så började det.

LEIF BERGLIND.
Klass 3

G U M M I-
verkstad
B ilr in g a r , Batte
r ie r , Snöked jor, 

Bensin , O ljo r .

Orsa
Ri ngcentral

A lf  Andersson 
Te l. 299, bost. 555

BYGGN ADSSN ICKERIER
Inredningar, Trappor, Instverk 

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood

BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÄ SNICKERIFABRIK AB
Tel. 78 — ORSA

BRANDTS PENSIONAT
Orsa, telefon 173

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningska f  fe

BYGGN ADSSN ICKERIER
Inredningar, trappor m. m.
Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

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

JO H N  PETTERSSONS
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad

Telefon 164

Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser och markiser på 

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

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Bakom Lantmanna-
gården)

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

Tel. 269 Orsa

HUGOS Konditori Eftr.
ELSA LINDQVIST

R e k o m m e n d e r a s !
T e l e f o n  31 8

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN - Tel. Orsa 346

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

Glas, Porslin, Specerier och 
Manufaktur

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

Reel behandling! Billigaste priser! 
Rikstelefon 119
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Kyrkbyns skolbygge
pågår nu för fullt med gjutningen av 
källarvåningen i huvudbyggnaden. 
Grävningsarbetet för specialrumslän- 
gan är också utförd. De två övriga 
byggnadskropparna påbörjas först i 
vår.

Huvudentreprenör för bygget är 
byggnadsfirman And. Diös. För vär
me- och sanitetsinstallationer svarar 
firman Richa.rdsson & Johansson, 
Mora, och för de elektriska anlägg
ningarna Mora-Orsa Elektr. A.-B. 
Platskontrollant är kommunalingen
jör R. Liljegren, som till hjälp har 
arkitekt H jort från SARS huvudkon
tor i Stockholm.' Kontroll utövas för
stås också av skolans arkitekt Dag 
Efvergren.

Byggnadskommitté för skolbygget 
är hrr H. Borgquist, ordförande, 
Bogg Erik Andersson, Hj. Hedman, 
G. Montelius och E. Svan.

Ny lärare i Orsa
Vid skolstyrelsens sammanträde i 

januari valdes två nya ordinarie lä
rare inom distriktet, nämligen fru 
Karin Elin, Färnäs, till folkskolan i 
Skattungbyn och hr Rune Mångs, 
Stackmora, till folkskolan i Hansjö. 
Båda är förut kända i Orsa, där de 
tidigare tjänstgjort och tjänstgör. Vi 
hälsar dem välkomna som ordina
rie tjänsteinnehavare.

Under vårterminen tjänstgör som 
vakansvikarie vid Nederberga skola 
kand. And. Grönberg från Dala-Jär- 
na.

Skolstyrelsens kommittéer
(de viktigaste) har under år 1954 
följande ledamöter:
- T a n d v å r d s k o m m i t t é :  hrr
Borgquist, Hedman och Lilja.

I n a c k o r d e r i n g s k o m m i t t é :  
hrr Borgquist, Finn Erik Hansson 
och Hedman.

B e t y g s n ä m n d  samt n ä m n d  
f ö r  u p p g ö r a n d e  a v  f ö r s l a g  
m. m. vid lärarval: hrr Bogg Erik 
Andersson, Borgquist, Finn Erik 
Hansson och Hedman.

TECKNING: Backhoppning vid VM av 
Aina Jonsson, klass 5

Julpristävlingen
Att döma av de många lösningarna 

på julrebusen har den vållat en hel 
del huvudbry både när och fjärran. 
Från Skåne i söder och långt upp i 
Norrland har brev postats. Inalles 56 
svar kom redaktionen tillhanda i rätt 
tid, och de allra flesta har funnit den 
rätta lösningen. Så här skulle den 
vara:

DÅ NU EN M ODERN SKOLA E F
T E R  MÅNGA OM OCH MEN FÅR 
UPPFÖRAS I K YR K B YN , BORDE 
VI VÄL VARA GANSKA BELÅTNA.

Först öppnade rätta svar var in
sänt av Erik Granström, Skattung
byn ,som får sin Orsa-bok. Andra 
pristagare blev Birgitta Larsson, Jo- 
hanneshov och de tre skoltidningar
na för år 1954 tillföll Håkan Bength, 
Vansbro, Sven Skoglund, Hansjö och 
Anna-Lena Olsson, B ox 655 A, Orsa.

H—s.

B e s p i s n i n g s  k o  m  m i t  t  é f r u  
Helén Bergman-Rehn, fröken Maria 
Lisa, hrr Bogg Erik Andersson, W. 
Henriksson och Sven Lilja.

A l l m ä n n a  b y g g n a d s k o  m-  
m i t t é n :  hrr Bogg Erik Andersson, 
Borgquist, Hedman och Svan.

O R S A  S K O L T ID N IN G
Nr 98 —  29 mars 1954  

Utgives av O rsa  Lärareförening 
Postgirokonto 13 65  58 

Red.: Daisy Holton, Hansjö, tel. 290

P re n u m e ra t io n  sker genom  insättn ing  å 
tidningens postgiro a v  k r. 2 :—. Sk riv  ty d 
lig t nam n o. adress på g irokortets kupong.

”Nytt ansikte”
Orsa Skoltidning har från och 

med detta nummer ändrat format, 
mest beroende på tryckeritekniska 
skäl. Det blir numera allt svårare 
att få papper till tidningens förra 
format. Formatet A4 har så att 
säga blivit tidens standardformat, 
och Skoltidningen vill gärna vara 
med sin tid. Det ändrade formatet 
gör dessutom tidningen mera lätt
hanterlig. Formatändringen med
för givetvis att såväl spaltbredd 
som bredden på annonser och bil
der minskats några mm. Red. 
hoppas emellertid att både läsare 
och annonsörer ska uppfatta for
matändringen som en ändring till 
det bättre, och att Skoltidningen 
med sitt ”nya ansikte” alltjämt 
ska röna samma välvilliga motta
gande som hittills.

Red.

När Oskar dog
När jag kom hem från skolan, sa 

mamma, att Oskar var sjuk. Det var 
grisen, som hette Oskar. När. jag 
skulle gå ut i lagårn, sa mamma, att 
hon också skulle följa  mej. När jag 
och mamma kom dit, såg jag, att 
Oskar var som en sten. Då frågade 
mamma mej, om jag  ville vara inne 
hos Åke, medan hon ringde till veteri
nären. När mamma kom tillbaka, då 
sa hon, att han var inte hemma. En 
stund därefter dog Oskar.

EN AR HANSSON..
Klass 2.

När det var Frufridag
Det var Frufridag, mamma gick ut 

i lagårn och mjölkade, och pappa låg 
och sov. Men sen kom han opp och 
tog sig te Sedan gick han till Väst- 
mans. Men så tog mamma och lagade 
mat. Och så åt vi. Snart kom pappa 
hem och åt. Sedan gick han på is
hockey.

GERD INGALILL VIBORG.
Klass 2.

O rsa -V å m h u s E rk ä n d a  S ju k k a ssa  etljnÅet fötiantle •förmanet:

Sjukpenning upp till 14:- pr dag. 
Barn tillägg.
Ersättning för sjukhusvård, läkar
vård ocli läkemedel. 
Moderskapshjälp 
Konvalescentvård 
Ersättning för kostnader vid intag

ning å och hemresa från sjuk- 
vårdsanstalt, resa till specialläkare 
och sjukhuspoliklinik samt intag
ning å Borrgårdens konvelescent- 
hem.
Ersättning för röntgen-, radium-, 
kortvågs-, diatermi-, hetluft- och

ljusbehandlingar, elektr. behand
ling, massage och sjukgymnastik 
samt medicinska bad. 
Inträdesåldem höjd till 55 år. 
Möjlighet finnes för kollektiv an
slutning och uppflyttning oavsett 
ålder och hälsotillstånd.

r  :Upplysningar lämnas av :

Kassans exp. i Orsa
Adr.: Kv. Hjorten 4
Tel. 271, kassörens 
bostad 435

Upplaga 1.900 ex. Beckm ans T ryckeri AB, O rsa Pris 50 öre.


