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ORSA SKOLTIDNING

På strömmingsfiske i Gävlebukten.
Då jag1 i slutet av aug. förra året hade 

förmånen att få tillbringa en vecka å 
Bergslagets semesterhem ” Sågarbo”, belä
get c:a IV2 mil söder om Skutskär intill 
kusten av Gävlebukten, kom jag på den 
tanken att försöka min lycka som ström- 
mingsfiskare.

En afton for jag ut till fiskeläget Bil
hamn. Gjorde en förfrågan om jag kunde 
få bli med på strömmingsfiske. Frågan 
besvarades jakande. Jag kunde få anställ
ning som fiskardräng. Betalningen skulle 
utgå på så sätt, att om jag själv höll mig 
maten fick jag en fjärdedel av fångsten, 
skulle fiskaren hålla mig maten fick jag 
endast en femtedel. Då det var en tid se
dan jag reste från semesterhemmet och 
hungern började göra sig kännbar och då 
fiskarfrun dukat fram en hel del läcker
heter på bordet i köket, beslöt jag mig för 
att ta anställning mot kost. Det gick, som 
jag hade beräknat. Fiskarfrun bjöd mig 
att sitta till bords, så att jag ej skulle resa 
ut till ejöss hungrig, ty sjön suger, sade 
hon. Jag lät mig maten väl smaka, och 
sedan gick jag ut för att börja mitt ar
bete som fiskardräng. Skötarna, som sutto 
på tork, skulle bäras i båten. Det var 
många skötar. Dessutom skulle det vara 
ankare att fästa skötarna med. Tverine 
fotogenlyktor, fästade vid var sin 3 å '4 
m. lång stång voro nedslagna i ett halv
meter långt järnrör, i vars ena ände ett 
korkflöte, stort som en 15 liters vatten
hink, var fästat. När allt var färdigt och 
motorn omsedd och färdig, startade vi. 
Vädret var vackert. På avstånd såg vi 
Eggegrunds fyr blinka därute till havs. 
Då vi farit c:a två timmar i sydlig rikt
ning, skulle skötarna läggas. Motorn stan
nade. En av fiskarna satte sig vid årorna. 
Båten ställdes så att vi hade medvind. 
Fiskarna undersökte djupet. Den ena foto
genlampan tändes, och .under korkflötet 
fastsattes en lina, väl avvägd efter det 
nyss undersökta djupet. I linan fastsattes 
ett ankare. Vid linan fastsattes även ena 
ändan av skötarna, varpå alltsammans 
kastades överbord. Lyktan fick då en lod
rätt ställning mot vattenytan, så att ske
net varskodde kommande fartyg, att det 
var fiskegarn utlagda, så att farleden var 
avstängd. Jag fick sköta den ena tälnen 
och en av fiskarna den andra, varvid han

Wikner & C:o Eflr.
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Rekommenderas!

Alltid lärska varor!

på passande avstånd fastgjorde stenar som 
sänken. Det gick friskt undan. I bland fast- 
gjordes ett ankare som skulle hålla skötar- 
ne i rätt läge. Då den ena sköten var slut, 
fastsattes den vid en annan, och så fort
sattes tills vi lagt ut något över 1 km. i 
sträck, härefter fastgjordes den andra fo
togenlyktan, varpå även den tändes och 
försågs med ett ankare, varpå allt kasta
des överbord. Skötarnas utläggning var 
färdig. Vi satte fart på motorn och for ett 
stycke därifrån. Kastade ankar för att 
övernatta därute till havs. I 'båten fanns 
en s. k. ruff. Där var maskineriet inrymt. 
På bägge sidor om motorn var ett par 
bänkar. Dessa tjänade som liggplatser åt 
manskapet, då övernattning skedde ute till 
havs. En lucka stängdes, och så var ruf
fen varm och tät. .Belysningen utgjordes 
av en osande fotogenlampa.

Jag slog mig ned bland mina kamrater. 
De berättade att endast garnet till en 
strömmningssköt kostar c:a 400 kr. för
utom allt arbete. Dessutom tillkommer täl- 
nar och 1'löten av kork, stora som knytnä
var. Det skall vara 6-trådigt 50 nummers 
tråd till skötar. Man kan nog använda gröv
re, men strömmingen går ej villigt in i 
grova nät annat än under lektiden. Det är 
en dyrbar utrustning till en fiskarbåt, och 
isen kan ibiand komma och förstöra hela 
utrustningen. — Det var tid att krypa till 
kojs. Jag hade av fiskaren fått låna gum
mistövlar och oljekläder samt av fiskar
frun en gammal överrock ifall kylan skulle 
bli allt för svår. Man kunde ej stå rak i 
ruffen, utan man måste ordna sin bädd 
innan luckan stängdes. Det var en för
skräcklig odör i ruffen. Jag sade till fis
karna, att om jag skulle tillbringa natten 
i detta sovrum vore jag nog ej bland de 
levandes antal, då skötarna skulle hämtas 
dagen därpå. Jag föredrog att frysa ihjäl 
i stället för att bii osad till döds. Jag läg
ger mig utanför ruffen på botten av bå
ten. Luckan öppnades, och jag kröp upp i

Elhandel fordrar kvalité!
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specialaffären då det gäller inköp av
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det fria, glad över att få inandas den friska 
havsluften. Jag fick en presenning att svepa 
omkring mig. Överrocken, som jag fått 
låna av fiskarfrun, kom mig väl till pass. 
Jag svepte in huvudet och överkroppen, 
i överrocken, svepte presenningen omkring 
alltsamman, och då jag hade gummistöv
larna på anig hoppades jag att jag skulle 
klara mig mot kylan och få slumra in i en 
stärkande sömn. Men jag väntade förgä
ves. Då jag tittade upp från mitt läger på 
botten av båten, såg jag endast stjärnhim
meln och havet. Jag kom ihåg Orsa och 
skogskojorna. Hur skönt sover anan ej i en 
skogskoja. Bädden i den ligger stilla, men 
här guppar jag ständigt upp och ned. Det 
var dumt att jag ej kom att fråga fiskarna, 
när vi skulle starta och hämta -upp skötar
na. Jag kunde ej göra någon beräkning, när 
luckan till ruffen iskulle -öppnas, så att jag- 
skulle få lämna min allt annat än bekväma 
liggplats. Jag gjorde en beräkning över 
fångsten, vi möjligen skulle komma att håva 
in. Etthundra kg. strömming skulle ej bli 
för mycket på över 1 km. skötar. Jag hade 
ingen erfarenhet i den vägen, men d-et 
måste ju finnas lika gott om strömming i 
havet som småabborre i Emåsjön, och där 
fick jag på 10 nät -under två nätter 40 kg. 
Jag fortsatte att räkna, av 100 kg. skulle 
på min andel komma 20 -kg. J ag hade glömt 
att fråga priset på strömmingen -som fis
karna fingo vid utförsäljning, men efter 
vad den kostar då man skall köpa, så borde 
nog priset till fiskarna vara omkring 1 kr. 
per kg. Jag beräknade alltså min förtjänst 
till c:a 20 kr. för natten jämte kost. Ej 
alls illa. Småningom började det dagas. Kl. 
3 kom luckan av ruffen. Jag var glad att 
få lämna mitt läger, och lämna tillbaka 
presenningen. Överrocken behöll jag tills 
vidare. En frisk bris blåste, och det kändes 
skönt att få krypa ned i ruffen och få en 
kopp varmt -kaffe. SA lättade vi ankar. 
Motorn sattes igång, och så styrde vi kurs 
till skötarna. I fören på -båten fastsattes 
en rulle och över den drogs skötarna in i 
båten. Jag och en av fiskarna drogo i var
sin täln, varvid sänker,a lösgjordes då dessa 
passerade över rullen. D-en andra fiskaren 
skötte årorna. En och annan strömming 
glittrade och skakades av, allt efter som 
skötarna drogos in. Min dröm om en fångst

Forts, å sid. 9.

Dragspel, gitarrer, 
fioler, tonetter, strängar 
i förnäm sta m ärken. 
Leksaker m. m.

Musik £ Hemslöjd
Telefon 320, Orsa
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BYAR I skymundan
När en strålande höstsol förvandlade 

septemberdagen till sommardag, for 
Skoltidningens redaktionskommitté ut 
på (upptäcktsfärd. Den här gängen 
gällde färden byarna Gravberg och Rut
berg. Och de ibyarna ligger då sanner
ligen i skymundan.

Utan vägvisare —  som om det vore 
själ-vklårt att alla som iska dit ihittar 
ändå —  tar vägen av från stora Ore- 
vägen knappt en mil bortom iSkattung- 
byn och går söderut någon Ikilometer. 
Och så ligger Gravbergs by där på sina 
kullar. Om de är sju liksom i Rom, 
vet jag (inte, men många är de. Octh 
mellan kullarna är det lika många sän
kor och gropar, vilka antagligen givit 
byn dess namn, Gravberg.

På den lägsta kullen längst ned i byn 
ligger skolhuset öde och tomt, över- 
skyggat av höga popplar och furor. 
Skolan är indragen sedan många år till
baka och bostaden numera uthyrd.

Vid skolan parkerar Montelius bilen, 
och så går vi upp genom en till synes 
folktom men mycket vacker by. Går
darna ligger trevligt utspridda på kul
larna. Man har en känsla :av fria vid
der och rymd över det hela. Herrarna 
med kameror kilar från kulle till kulle

Fru Damm visar en gammal borr.

För hårets rationella vård
uäi/id Ed&i till

L I L J A S  D A M F R I S E R I N G
Telefon 306

för att söka fånga så mycket som möj
ligt av byn i en bild.

Och utsikten över skogarna nordväst 
ut är grandios! Bortom Haraibackens 
höjdkontur står Hällbergsklackens fyr
kantiga silhuett och alla Näckådalsfoer- 
gen och en mängd grannlåter däribort- 
om. En dimslöja markerar så tydligt 
Näckåns dalgång.

Plötsligt ropar en av fotograferna: 
En människa! Jag ser en människa 
längst ibort i byn! Oclh då 'går vi dit.

Det är uppe i Karl Damms gård, som 
moran går ensam ihemma ocih -ser till 
kycklingarna i gården, samtidigt som 
hon kokar lingonsylt. Alla de andra i 
gården är -den dagen nere i Jogsel och 
skär.

-Så alldeles folktom är väl inte -byn, 
säger fru Damm, sen vi hälsat och talat 
om vårt ärende. Vii är n-og 19— 20 per
soner här i -byn nu. Det är fem gårdar 
som är (bebodda året om, sommartid 
är det sex. Men det är mi-nist lika 
många gårdar, som står öde.

Det är den gamla vanliga visan. Ung
domen vill inte stanna i en så isole
rad by.

Numera ifår vi i alla fall posten två 
gånger i veckan, fortsätter fru Damm, 
förr kom den bara var fjortonde dag. 
Eftersom vi h-ör till Orsa, har vi pos
ten i iSkattungbyn, dit det är en dryg 
mil. Men vi har något närmare till 
Furudal, och därifrån kommer numera 
butiksbussen varje torsdag. Så mog är 
det bättre nu än förr.

-Har barnen skolskjuts in ti-ll Skatt- 
ungbyn n-u då? undrar jag och får veta, 
att det inte finns ett enda skolbarn i 
byn. En söt liten lekstuga vid gården 
skvallrar dock om att här har funnits 
barn.

Begär
ÅBERGS

charkuterivaror
Telefon 25

Fru Damm berättar vidare, att byn 
sedan gammalt varit fäbod, egentligen 
två fäbodar, Östra oc-h Västra Grav
berg, med en skogsremsa emellan. Men 
så flyttades ett dussin gårdar ut Mt vid 
storskiftet ii -Skattungbyn år 1887 -och 
fäboden blev en by. En -mängd -över
växta husgrunder och tomter vittnar 
om den gamla fäbodbeby-ggelsen. Och 
bredvid Damms stora nybyggda uthus 
står ett härbre från 1700-talet oclh ett 
stall, som kanske är lika gammalt.

Ur härbret hämtar fru Damm ett 
gammalt tr-äbessman graderat i marker 
och en iborr med årtalet 1795 och ett 
bomärke på skaftet. Då vi står fram
för det gamla stallet och -ser på dessa 
saker, berättar :hon, att där på stall
skullen Ihar gammelfar i huset en gång 
sett tomtarna sitta kring en eld.

I en iså här enslig skogsiby har det 
väl funnits m-er av skrock oclh skromt 
än bara tomtar?

Ja då, Skogsfrun (har varit hit en gång 
också. Det var en höst just då män- 
niskornia hade flyttat -hem från fäbo
den. Ett par vallkullor skulle stanna 
efter -oclh städa nästa dag. Då kom det 
plötsligt in på vallen en stor hop kor,

Skolan i Gravberg.

I Segers Skoaffär
får Ni kvalitetsvaror fill låga priser. 

Orsa, telefon 232
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som kullorna inte kunde känna igen. 
En mängd kvinnfolk var också med. 
De gick bara rätt igenom fäboden utan 
att hälsa eller tala med någon, så det 
var säkert råndan.

Från Gravberg beger vi oss sedan 
till grannbyn Rutberg. Stigen dit över 
skogen är bara halvannan kilometer, 
men med bilen får vi fara en tre gånger 
så lång väg, ned till landsvägen och så 
upp igen.

Uppifrån Rutberg har man en strå
lande utsikt österut över Oresjön med 
kyrkan på en udde i sjön och de stora 
byarna Östanvik och Sunnanhed på 
andra sidan.

Det är Skattunge- och Ålbergaibönder, 
som har sina hemfäbodar i Rutberg. 
Här är mycket odlad mark, och här 
ligger en stör gård, som är bebodd året 
runt. När den vid storskiftet förlädes 
hit, tillhörde den tre bönder d Färila, 
men nu äges den av Anders Kallman 
från Torsmo, som bott här de senaste 
5,0 åren.

Då vi kommer till Rutberg, kommer 
den över 80-årige Anders Kallman kö
rande- med slåttermaskinen ifrån åkern. 
Han har just Skurit höfrö. Trots ål
dern är Kallman pigg och nyter. Och 
fastän han själv påstår, att han börjat 
bli så ” tankfattig” på senaste tid, berät
tar han gärna om gångnia tider, om jord 
och iskog odh skiften och om gamla 
sägner.

” För det var här danskarna for fram 
den gången, då den där visan, som ni 
säkert hört, diktades om dem:

Skälikon den bundo de, storoxen 
stungo de, och småkräken dränkte de i 
Filitjärn.”

Anders Kallman i Rutberg.

Skor för 
vinterbruk!
Stor sortering!

AB O rs a  S k o m a g a s in
Telefon 37

Härbre i Rutberg.

Odh Filitjärn ligger inte långt där
ifrån. Det är gott om småtjärnar kring 
Rutberg och Gravberg. Vid Djuptjärn 
ligger en gammal skvalta, som har hört 
till Ämeråsen.

Medan vi sitter ute på den stora 
gårdsplanen och pratar och beundrar 
utsikten, kommer mor i gården också 
ut följd av dotter och mag, och alla har 
de något att berätta om sin by. Kall
man talar om, att i Gravberg ifinns en 
lada, som kallas Fångladan. Kanske 
har den något samband med danskar
nas framfart häruppe? Nere vid Ör- 
vasslah lär ha funnits en gammal 
avrättningsplats.

—  Nu ska du, mor, berätta om 
Ofedd-Olle, säger Kallman, och hans 
fru berättar: Det ihär är vad min far 
har talat om för mig. Det var en jul
afton en kvinna från Rutberg skulle gå 
till Gravberg med gröt. Hon skulle 
snart få ett barn. Nära Gravberg blev 
hon överfallen och dödad av en björn. 
Men den lilla gosse, som samtidigt kom 
till världen, klarade sig till livtet och 
fick sedan alltid heta Oifedd-Olle. Sän
kan i skogen där detta hände heter än i 
dag på orsamål Gretgrav.

Människorna berättar, men också 
bebyggelsen här har mycket att be
rätta. Kallmanis måg Viktor Perisson 
följer oss på en rundvandring genom 
byn. Här är gott om byggnader från 
1700-talet. En ladugård av några få 
jättestockar har över dörren årtalet 
1764 med fyran bakvänd. I en väl bibe
hållen stuga står inristat i takåsen: 
Den 27 april 1759. Här är tvåan bak

A. K O C K S
RAK- & F R I S É R S A L O N G  

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

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJOL
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhällas frän

A.-B. SKATTUXGBYNS KALKBRUK
Mässbacken Telefon 21

vänd. Och i en av murens tegelstenar 
■har någon Skrivit årtalet 1759, medan 
stenen ännu var mjuk.

På ett ställe visar Viktor Persson 
oss resterna av en gård, som nyss flyt
tats bort. När man rev husen, fann 
man både inne i stugan och i ladugår
den några stockar fullsatta med trä- 
pligg, som islagits in i väggen. En 
gumma, som påstods kunna trolla, har 
länge bott i den gården. Men vad kan 
pliggen i väggen betyda? Har hon 
bundit onda andar med den, eller har 
hon fästat sjukdomar hos människor 
och djur? I gångna tider ödslade man 
inte onödigtvis med vad man hade, inte 
ens med träpligg.

På vår rundvandring träffar vi också 
gamle Frans Framsson, och han vill 
gärna visa oss sitt tröskverk.

—  Hur gammalt det är, vet jag inte, 
men jag har själv sett det i användning, 
när jag var ung, säger han.

Tröskverket ser ut som en något 
konisk vält, ur vilken det sticker ut en 
mängd korta brädstumpar. Den fästes 
vid en lodrät axel mitt i ladan och droigs 
så av en häst runt loggolvet över den 
utbredda säden.

Utanför logväggen står slipstenen.
—  Har jag inte en fin sliipho? säger 

Fransson, stjälper kvickt ur vattnet och 
visar oss trägets undersida med årtalet 
1847.

Det är så underligt. Det gamla är 
inte något länge sedan förgånget här. 
Det !är levande nära i nuet i dessa byar i 
skymundan.

D. H.
Foto: A. Rosén och E. \Bjarling.

Frans Fransson med sin sliplio 
från 1847.

Modern hårvård
Skönhetsvård
Fotvård
N y a  D a m f r i s e r in g e n

Telefon 453
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Vackraste platsen?
Det var en dag strax efter midsom

mar 1949. Vi hade vandrat ibland Al. 
vastra klosterruiner. Vi hade varit 
upp på Omberg och beundrat den stor
slagna utsikten åt alla håll: mot väster 
Vättern och Västgötalandet, mot öster 
över östgötaslätten med fågelsjön Tå- 
kern. Och nu var vi på resa söderut. 
Vi åkte efter landsvägen mot Gränna, 
enligt turistbroschyren ”Sveriges vack
raste färdväg . . .  med ett panorama av 
oförliknelig skönhet” .

Och visst var det vackert och stor
slaget. Men innerst inne var jag dock 
på något sätt besviken. Jag hade fak
tiskt väntat mig ändå mera efter allt 
vad jag läst och hört om denna bygd. 
”Vi är nog för bortskämda” , sa min 
reskamrat.

Just då dök en student upp framför 
kylaren. Han hade tydligen suttit i 
diket och väntat. Det var en av dessa 
moderna landsvägstiggare, som kallas 
liftare. Överallt stod sådana efter vä
garna och försökte stoppa oss. De flesta 
vinkade förgäves, men den här lands- 
vägsriddaren lyckades beveka oss. Han 
såg verkligen knäsvag ut under sin 
packning. Och det var inte att undra 
på. Det var med knapp nöd jag orkade 
lyfta upp ryggsäcken i bilens koffert. 
Den säcken var inte packad för att 
bäras.

Vi kom allt närmare Gränna. Och 
vackrare och vackrare folev det. Vi 
började uttala oss alltmera beundrande 
om utsikten mot Visingsö. Men vår nye 
vän var inte alls så imponerad. ”Det 
är ju inte så illa, men jag har faktiskt 
sett mycket bättre” , menade han. Vi 
fick så småningom veta, att han liftat 
från Skåne och upp genom hela Sve
rige, och nu var han på hemväg igen. 
Han hade också varit i främmande län
der. (Det kanske bör upplysas, att han 
inte på något sätt fick reda på vår hem
ort, om han inte möjligen observerat 
länsbokstaven på bilen.)

” Nå, då Ni alltså sett hela Sverige, 
var är det då vackrast?” undrade-jag.

” Inte behöver man tveka, då man ska 
svara på det” , sa studenten. ”Det är 
Orsasjön. Det går en väg från Mora 
till Orsa —  men inte den vanliga stora 
landsvägen utan en väg uppe på berget. 
Någon motsvarighet till utsikterna 
från den vägen över Orsasjön och med 
bergen i bakgrunden finns inte. En an
nan utsikt, som nästan kan tävla, är då 
man kommer landsvägen från Falun 
och får se Siljan från Söderberget 
( =Söderås).”

Jag hade under hans pratande blivit 
mycket längre än förut. Och nu måste 
jag faktiskt avbryta och blygsamt tala 
om, att vi var från Dalarna och Orsa.

”Då ser Ni väl inte det fina? Det 
gjorde visst inte folket där uppe. Men 
där är i alla fall vackrast. Näst Skåne 
förstås, för därifrån är jag själv” , sa 
studenten.

Kanske är det ,så, att vi inte ser skön
heten i vår egen bygd som vi borde?

Hj. H-n.

I-a törkad musån jemtad beri, 
beri säsbåndi ö päronkall weri, 
ö tjänt-mi nön slånt, fär du lärstår 
e brukör wa mårknåd'n jen göng iär-år.

E sö brukli att dit sku do öllör, 
kiippär ö sturör, kelingär ö kallar, 
ellöst int-ä riktit. Fär du lärstår, 
en t mårknåd'n mer än jen göng lär-år.

Dar brukör-ä linnås öllt gwött ån kån enstj-si 
pipårkakor, äppli, sjoklad, kån du tenls-di, 
Irånskaramellår görsturör du sjår 
nido mårknådöm jen göng iär-år.

Balöngär ö skwätsor, trumpetär ö spili 
ö lickobuttär sö é nö nidi, 
ö brevi dar-ån såjnå iråmtid sjår 
e fins nido mårknådöm jen göng iär-år

ö  dar sel-döm årvska ö västa åv stjinni, 
alsduka ö trasor ö bomulstini, 
ö ketila ö inka åv bra kåpår.
Fär mårknådn ir-ä bara jen göng iär-år.

Bi-dö se irusin io du wärm-di åv kolöm, 
ö treil bekånta iro bö Ossblik ö Olöm, 
ö mickiä sö in t sö kr ing t du sjår.
Ent mårknåd’n mer én jen göng iär-år.

Summör boi-estöm, akodera ö pruta 
ö o summöm gör munnön sö döm sexfnt dug sluta. 
Men mitsi i bara skoj, du lärstår, 
ö mårknåd'n i bara jen göng iär-år.

Tillstéllningär, stjotbånor ö karusell'n 
öldo iro männem tast löngt ajto kweldn. 
öllör wil lucka ö dra, söm du sjår, 
dö mårknådn i bara jen göng iär-år.

Du kånstji wart törkadn: "Glämint se-åv 
nö mårknådsgwött a mi di em åt 
ämmäs du nö kvär åv ståntemå sjår."
Fär mårknådn i mårknådn jen göng iär-år.

V _________________________________ ______________________________ J

Sök ej försäkring >iav Iictsef- lrtv»v»er /
Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i

Orsa  Erk. Sjukkassa
Telefon 271 Exp. Socialvårdshuset.

Sjukpenning för ett och samma sjukdomsfall i 2 år, % av läkarvård, fri la- 
sarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet.
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ORSA SKOLTIDNING

Vå upptäcktsfärd i Hansjö för 80 år sedan.
”Det fanns mest bara små grå stugor. 

Kåvåla och Ristningarna var skog. Där 
gick getter och några kor och betade. Jag 
minns, att skogen nådde ungefär fram till 
Skoglundsgården, när jag var barn.”

Det är den gamla Burter Mor, som 
berättar detta som svar på en nyfiken 
fråga: Hur såg det ut i Hansjö, när Ni 
var barn?

När Skoltidningens medarbetare härom
dagen cyklade stora vägen upp genom 
Hansjö, kom det plötsligt för mig, att så 
här har byn säkert inte sett ut i alla tider. 
Men hur var det förr då? Jag beslöt fara 
bort till byns äldsta invånare, fru Karin 
Mattsson, som fyller 90 år i höst, och 
fråga henne om Hansjö för 80 år sedan.

Burter Mor, som hon mest kallas, har 
både minnet och berättarförmågan i behåll, 
fastän synen numera är nästan slut. Men 
på bordet ligger en stickning, och då jag 
undrar, om det inte är svårt att sticka nu, 
svarar hon: ”Jag har stickat sedan jag 
var sju år, så det må jag då kunna, även 
om jag inte ser ett dugg.” Och hon visar 
fram strumpor och vantar, som ska skän
kas till diakoniauktionen i år liksom alla 
föregående år.

Så berättar hon: När jag var barn,
bodde vi vid vägen nära Nilsgården. Stora 
vägen från Vémhus, som slingrar fram 
över slätten upp mot Unåbron, fanns, men 
inte vägarna från Hansjö ner mot Kyrk
byn. De har kommit till senare sen Storå- 
bron byggts.

Det var gärdesgårdar utmed vägens 
båda sidor och kring varje gård. Ner till 
Unån gick vägen utför backen vid NilS- 
Eriks. Och just där på backkrönet var det 
en grind. Jag minns, hur vi barn sprang 
i kapp för att öppna grinden, när det kom 
någon åkande. Och var det förvaltare 
Larsson från Bäcka, så fick vi alltid en

Burter Mor.

1-öring eller 2-öring. Det var pengar det 
på den tiden!

Jag gick och läste för Abenius.
Så minns jag, att far högg ner skog och 

röjde undan på den här tomten och byggde 
en liten fjöskammare här, där vi fick bo. 
Många människor i Hansjö bodde i små 
fjöskamrar på den tiden. Neråt västra 
Hansjö låg några stora gårdar. Men det 
var så många, som reste till Amerika just 
då, ibland hela familjer. Då blev går
darna stående ; tomma , och så blev de 
bolagsgårdar.

A l l a  t y c k e r  om

s m a s k ig a  w ie n e rb rö d !

Det var så fattigt här i Hansjö förr. 
Min mor var av mycket fattigt folk. En 
vår gick hon med två tunnbrödkakor i 
bögen till Stockholm för att söka arbete 
där. Senare ville den rike Krystjers Jon 
gifta sig med henne, men mor sa: ”Jag 
vill hellre äta barkbröd än gifta mig med 
Krystjers Jon. Det blir en alltför hög 
krubba för en så låg häst.”

Hur det nu var så blev de i alla fall 
gifta, men rikedomen den försvann, och de 
fick slita och släpa som alla andra då,

Och tänk vad de fick slita och fara illa 
förr i världen! Ska jag berätta om när 
min syster Anna föddes? Jag var inte 
född då, men mor har berättat det.

De skulle ut på kölslåtter långt väster 
om Vålåsjön far och mor och alla barnen. 
Den äldsta var nio år. Hon fick gå. Så 
var det Erik. Han skulle rida, och Hans, 
som då var minst, skulle far bära. Mor 
visste ju vad som förestod, så hon hade 
tagit ”krippkassen” med sig'. Men hela 
dagen gick hon och bar ihop vått myrhö. 
På natten föddes flickebarnet i gapskjulet 
vid myrkanten, och de måste stanna där 
overksamma hela nästa dag. Men dagen 
därpå fortsatte de mot Vålåsjön. Mor 
orkade emellertid bara gå halva den långa 
vägen, sen fick far lyfta upp henne på 
hästryggen. De kom i alla fall fram till 
Vålåsjön till kvällen. Där var det en 
gumma, som kallades Dumb Stina. Hon 
var stum men mycket snäll och skötte om 
både mor och barnet. Och nästa dag gick 
mor de två milen fram till Bäckeråsen, där 
de hade fäbodar.

Ja, nog fick de fara illa förr. Tänk, så 
mycket bättre folk har det nu för tiden:

Och så börjar den gamla berätta om 
barn och barnbarn, som fått det bra i 
Skåne och Amerika och var de nu hamnat. 
Men det är — som Kipling säger — en 
annan historia. V. H.

V__ (̂(LuClloill tyget som håller att slita på.
Sportkostymer och golfbyxor för gossar i detta 
utomordentliga material äro nyin kom na. 
Moderna mönster. Stilfull gedigen konfektion.

AUG. LARSSON, ORSA MANUFAKTUR - DAMKAPPOR 
HERREKIPERING - TELEFON 21
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ORSA SKOLTIDNING

Stråkenlägret.

TECKNING: Matdags.

Med många råd och förmaningar ännu 
färska i minnet, kom fjorton orsascouter 
till det internationella flickscoutlägret vid 
Stråken. Där skulle vi ho och vara i elva 
dagar, och det var säkrast att börja göra 
sig hemtam med detsamma. Efter några 
få dagar hade vi kommit in i den s. k. 
” lägertrallen” .

Varje morgon klockan 7 ljöd reveljen, 
och då blev det liv i tälten. Yrvakna scou
ter störtade ut ur de kvava tälten och drog 
skyndsamt sina madrasser till vädring. Så 
rusade alla på en gång ner till sjöstranden 
för att tvätta sig. Vattnet var vanligen is
kallt, men det kunde inte hindra vår fram
fart. När vi gjort våra tält snygga, var 
det dags för frukost. Maten hade som 
vanligt en strykande åtgång, och när det 
inte fanns mer kvar, kom de stora linip- 
smörgåsarna med äppelmos fram.

Morgonen förflöt under pyssel och be
styr, tills det blev tid för de s. k. intresse
grupperna. Då gick alla flickorna till sin 
grupp. Det fanns många sådana, och det 
var alltid lika roligt att besöka dem.

Begär alltid  
B R O B E R G S

välkända charkuterivaror

En mycket omtyckt hobby var att byta 
s. k. civilnålar med utländska scouter. Då 
stiftade man nya bekantskaper, och då'hade 
man något att skryta med inför kamra
terna. Särskilt flitigt besökta blev. engel
skorna och belgarna, och många vackra 
märken bytte ägare. De som blev riktigt 
goda vänner lovade att brevväxla med 
varandra.

När dagens mellanmål skulle ätas, var 
det någon gång gäster hos oss. Ibland var 
det tyskor och allt som oftast några engel
skor. Vi satte oss i en backe, som var helt 
övervuxen med ljung strax nedanför vårt 
kök. I backen hade vi placerat vår stolt
het och mascot: en jättestor och grann 
dalahäst på en. ljungbeklädd låda. Den före
visades alltid för utlänningar, nyfikna jour
nalister och besökare.

Köket, som vi gjort själva, bestod av 
ett stort mattält, som alltid hade den för
mågan att hysa någon hungrig därinne, 
en bra spis, två ”arbetsbord” och diverse 
husgeråd, som skramlats ihop.

Ett meddelande talade om att lägrets 
egen tidning — ”Näverluren” — hade kom
mit ut, och snart hade varje scout en 
”Näverlur” i handen och en kola i mun
nen. Näverluren studerades från pärm till 
pärm. Där finns bland annat ett hälsnings- 
ref. av flickscoutchefen, Paki, som är lika 
rar och trevlig som lång.

Den mest efterlängtade stunden på hela 
dagen var nog ”tysta timmen”, den skulle 
egentligen vara absolut tyst, så de &om 
ville skulle få sova. Men pytt vad den tim

men var tyst! I vårt tält stod vi på huvud 
och händer, gjorde kullerbyttor och läste 
ljuva dikter med den fulaste och skrovli
gaste stämman i världen. Till slut blev den 
en plåga för våra ledare, och de försökte 
med list få oss litet stillsammare, men det 
hjälpte föga, och vi hade lika roligt som 
förr.

De scouter, som hade något att handla 
för, sprang alltid till ”Markan” för att 
köpa sura äpplen övermogna tomater och 
en ljummen Champis. Vid ”Markan” var 
det alltid kö. Dyrbarheterna brukade ge
nast ätas upp eller sparas till kvällen eller 
lägerbålet, men alltid såg det ut att smaka 
lika gott.

På söndagarna var det besöksdagar, och 
då kom det mycket folk för att se på lägret 
och besöka oss. Nästan hela Västergötlands 
gamla farbröder kom också för att se på 

Forts, ä sid. 15.

S p ecerie r,
G la s  & Porslin ,
Frukt b äst från

Valters Livsmedel
Telefon 106

I specialaffären köper Ni fördelaktigast Edert behov au

tvätt- och putsmedel
Vi ha specialiserat oss på material för tvätt och rengöring 
och kunna vi erbjuda Eder den största sorteringen ao dylika

artiklar.

Hedins Färghandel, telefon 155, Orsa
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ORSA SKOLTIDNING.

M & €
Det där med näcken började en gäng 

för flera år sedan. Jag satt och hörde 
Amus Erik spela fiol en kväll, när det 
hörjat skymma över bygden, och den 
där underliga blå tonen i luften höll på 
att övergå i kvällsmörker. Jag tittade 
på Erik där han stod i halvmörkret och 
lät stråken löpa i ett. Det var polskor 
och valser som var så gamla, att man 
skulle kunna tro att dom kommit till i 
hedentid. Jag ville inte störa honom 
med att fråga var han fått sina låtar 
utan satt och lyssnade som halft i 
dröm, då han självmant lät stråken 
sjunka. Han måtte ha känt mina tan
kar, för han knäppte på fiolen och så 
stämde han om den och tittade lite 
fundersamt på mej och sa: —• Har du 
hört den där polskan, som Hins-Anders 
lärde sej av Näcken i Björkforsen? — 
Nej, sa jag, det har jag inte. Erik satte 
fiolen till hakan och drog några försik
tiga drag med stråken. Det hördes 
genast att 'det inte var någon kyrksam 
själ som gjort den låten. Det blev krus 
och knäppningar och långa löpningar 
och drillar, som jag aldrig hört förr. 
När polskan var slut satt vi bägge 
tysta en lång stund. Till slut bröt Erik 
tystnaden: —  Har du tänkt på, att det 
aldrig är någon som hör eller ser Näc
ken nu för tiden? sa han. Det är som 
om han hade försvunnit sedan männi
skorna började med flottning och 
strömrensning och kraftverksbyggen.

N Ä C K E N
Jag måste ge honom rätt förstås: 
Näcken är ju bara en sagofigur, som 
inte passar ihop med maskiner och nya 
tider. Vi moderna människor har nog 
lite för bråttom för att kunna stanna 
till och lyssna.

Det gick många år och mycket hände, 
men fast jag -lyssnade vid alla forsar 
och bäckar jag kom till, så hörde jag 
bara hur vattnet liksom pratade eller 
mumlade. Jag kunde inte höra fiolspe
let någonstans hur jag än lyssnade. 
Så vart det en ny vår, som för mej blev 
underligare än alla andra. Jag gick för 
mej själv hela våren och funderade över 
tillvarons mening och en massa andra 
djupsinniga saker, som. man inte skall 
fundera över, för det bara trasslar till 
tankarna. En -dag -mötte jag min vän 
Konstnären, som -sprudlade av livslust 
och skaparglädje och var våryr som -en 
kalv -på första grönfoetet. —  Jag har 
hittat en ifors, som är vackrare än allt 
jag sett i den vägen, sa han. Det blev 
så småningom klart för mej att det var 
forsen vid sågen i iSlättberg han 
menade. Jag var lite skeptisk på den 
där -forsen, jag hade åkt förbi där 
flera gänger men inte fäst mej så sär
skilt vid platsen, men alltid gick det att 
fördriva ett par timmar där. Sagt och 
gjort, jag gick ner till Slättbergssågen 
och tittade och tyckte att de halft för
fallna byggnaderna verkade pittoreska 
och kanske hade det bott en näck mel

lan stenarna i den forsen också, tänkte 
jag. Näcken ja, det var allt ett bra tag 
sedan jag hörde näckpolskan. Jag satte 
mej -på en klipphäll -och tittade på det 
grönvita vattnet, som dansade förbi 
med våldsam fart. -Som jag sitter och 
funderar får jag ih-öra några fioltoner, 
som ver-kar lika klara som vattnet intill 
mej. Det måste vara Näck-en, fast det 
var mitt på ljusa dagen. Jag sl-og ge
natt bort tanken. Näcken visar sej inte 
i dagsljus, -och så måste man kunna, 
spela fiol för att få höra Näcken spela. 
Jag måste ha drömt, tänker jag. Men 
efter en stund kommer musiken igen. 
Denna gång var det mycket tydligare, 
och jag tar försiktigt åt fickan, där jag 
har kameran. Tänk om det skulle gä 
att fotografera Näcken . . . !  Det skulle 
bli mitt livs bild. Jag vände mej sakta 
om och la-de mej på mage på klipphällen 
och tittade försiktigt uppåt forsen och 
där . . .  jag måste nypa mej i armen för 
att vara övertygad om att det inte är 
en dröm . .. där sitter han livslevande 
alldeles som sagorna berätta det med 
det långa håret hängande över axlarna 
och den svarta fiolen. Oc-h han spelar 
en polska, som virvlar lika snabbt som. 
vattnet, som forsar kring hans ben. 
Jag låg stilla en lång stund liksom 
trollbunden av den sällsamma synen. 
Sakta och försiktigt tar jag upp kame
ran och ställer in den så noga jag kan. 
Detta måste bli något att visa klen
trogna människor, som inte vill tro pä 
att skogar och sjöar är befolkade med 
väsen, som vi inte ser i vardagslag. En 
hel timme ligger jag still och hör den 
underliga konserten, där Näcken själv 
är solist och bäcken omkring honom 
spelar andrafiolen. -Så småningom dör 
musiken bort, och jag somnar i solvär
men -på klippan. Jag vaknar av att min 
vän Konstnären ruskar im-ej i axeln. — 
Du får inte ligga så här i solen, säjer 
han, du kan få solsting. —  Hörde du 
Näcken spela? frågar jag nyfiket. — 
Du har fått solsting. Här finns ingen 
Näck, säjer han med ett brett leende. 
Och han som är spelman själv! Jag tar 
på nytt åt fickan och känner kameran, 
den kan i alla fall berätta för honom 
vad jag sett . . .

— vall.
All bildeopyriyht förbeliålles förf.

TRIVSAMHETENS EORTROLLADE

Det är rent förunderligt vad en mjuk modern matta, vald med om
tanke, kan förvandla ett rum till det bättre och ge det trivsam at

mosfär. Välj ut denna trivsamhetens förtrollade matta hos oss nu — vi 
har många vackra varianter av moderna svenska och utländska mattor i 
olika storlekar och prislägen.

C A R L  A .  P E T T E R S S O N ,  O R S A
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OKSA SKOLTIDNING

R ölleka.
(Achillsea millefolium).

Röllekan. är en växt, som är karakte
ristisk för väg- ocih dikeskanter. Den 
blommar från (högsommaren till sena 
hösten. Lätt igenkännlig är den, där den 
liksom trotsigt här sina vita eller skära, 
kvastställda blomkorgar. Trotsig är 
Röllekan. Försöker man bryta stängeln 
går det ej gärna. Försöker man följer 
nog hellre hela växten med så att roten 
ryckes 'upp. Röllekan liknar i det fallet 
tallen, som hellre ryckes upp med roten 
än den Ibrytes.

Bladen äro gräludna och starkt fli
kiga, därav namnet millefolium (tusen 
blad). Klämmer man dem mellan fing
rarna miärker man snart att de avge 
en stark kryddlukt. Denna Iberor på 
växtens innehåll av eteriska oljor. Den
na egenskap har gjort att Röllekan haft 
medicinsk användning ända isedan forn
tiden. 'Namnet Achillaea har växten 
fått efter den i sagorna omnämnde gre
kiske krigshjälten Acihilles, som anses 
ha upptäckt Röllekans läkande förmåga. 
Enligt sagan lärde A c hi lies läkekonsten 
av den kloke och kunnige centauren 
Chiron.

Medicinsk användning har Röllekan 
för såväl invärtes som utvärtes bruk. 
Invärtes tagen botar Röllekan gasbild
ning i mage och tarmar, läker skador i 
lever och mjälte, renar blodet och häm
mar blödningar i allmänhet och särskilt 
i underlivsorganen.

Utvärtes i sår stillar den blödningar.
För ett tjugutal år sedan ifann en 

jylländsk Ibonde en ekkista i en mosse. 
Kistan innehöll resterna av det, som en 
gång varit en 18 års flicka. Det fanns 
hår, tänder och en kort av flätor be
stående kjol samt näveraskar. I ena 
asken låg en mössa (Ihätta).

Den andra, som låg vid huvudet, in
nehöll en kvist av Rölleka oclh den kvis
ten var så väl bibehållen att den kunnat 
vara ditlagd kort förut. Den var dock, 
som vetenskapsmännen konstaterade, 
mellan 4- och 5.000 år gammal. Den lik
som kistan med allt sitt innehåll stam
made från stenåldern. Kvisten hade, 
som det vid undersökning visade sig, 
legat i en maltdryck och sannolikt sänts 
med den döda som medicin. Här ii Sve
rige är det känt att allmogen använt 
Rölleka i brännvin som en toäsk vid ont 
i magen. Är det ej intressant att den 
växt, som stenåldersfolket använde mot

C y k e l r e p a r a t i o n e r
R enovering ar, D elar och t ill
behör, la ck erin g

B. S. Balters
Cykel- & Rep.-verkstad
Box 263 A, O rsa

På strömmingsfiske . • Forts. fr. sid. 2.

på 100 kg. såg ut att bli gäckad. Äntligen 
var arbetet färdigt. Vi satte igång motorn 
och styrde kurs på Bilhamn. Då vi kom i 
land skulle skötarna sättas upp på trok. 
Vi lade dem över en stång, varpå jag och 
en av fiskarna tog i var sin ända och 
hängde dem på särskilt konstruerade ställ
ningar, där de fingo torka till nästa dags 
em., då fiskarna åter skulle ut och för
söka sin lycka. Då allt var färdigt, sam
lades fångsten i en låda, och mina beräk
nade 100 kg. hade krymt ihop till 15 kg. 
På min andel skulle alltså komma 3 kg. 
Nej, att ligga ute till havs i en öppen båt 
en hel natt för en inkomst av 8 kr. —• den 
förtjänsten betackar jag mig för. Vi gick 
in i fiskarens kök, där nykokt kaffe vän
tade. Jag sade till fiskaren att jag ej tror 
att detta arbete är passande för mig. Jag 
kan ej vänja mig att ligga i ruffen till en 
fiskarbåt, utan får nog hålla mig på land
backen. Då vistelsen på semesterhemmet 
är slut, reser jag -nog tillbaka till -Orsa. Vill 
jag fiska, kan jag ju fara till Emåsjön eller 
också Orsasjön och iLillån. Där kan jag 
då åtminstone få en och annan- abborre, 
kanske även någon gädda, om turen är 
god. P. E.

sjukdom, ännu i dag måste finnas på 
våra apotek. Röllekan är nämligen offi- 
cinell.

I Tyskland kallas 'den SCHAFGARBE 
(Fårläka) emedan den använts som 
k-urm-edel för sjuka får. Våra förfäder 
kallade den GALENTORA emedan den 
i spritdryck verkade starkt rusande. 
Även pä annat sätt -har växten haft 
mångsidig -användning. Bladen ha bru
kats som sallad och som krydda i mat. 
För -medicinskt -ändamål -användes väx
ten färsk eller torkad -och pulvriserad 
som t-e. Den har också använts som er
sättning iför tobak -och torkad stoppats 
i piporna. Därav namnet TOBAKS
BLOMMA.

I Mora har den kalla-s LAS-SE i t-omt.
P. Nordquist.

Musikdiplom.
Utöver de i förra numret upptagna 44 

namnen ha följande elever avlagt prov för 
musik diplom, l:a  graden, under vårtermi
nen 1949:

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80. 
81. 
82. 
83.

Ingrid Karlsson,
Bo Pettersson-, 
Gunnel Ernstsson, 
Monika Johansson, 
Birgitta Sjöström 
Berit Ferm,
Berit Fallgren, 
Berit Lenner,
Vivi Björkkvist, 
Kerstin Karlsson, 
Birgit Jonsson, 
Kerstin Lindgren, 
Karin Linda,
Inger Eklund,
Britt Persson,
-Siv Andersson,
Elin Pulkinen, 
Ingrid Bergkvist, 
Gunnel Johansson, 
Anna-Lisa Persson 
Maj-Britt Asp, 
Astrid Lind,
Åsa Persson, 
A-strid Hedberg, 
Hans-Erik Laggar, 
Åke Meilström,
Bo Nordström,
Celi Kl-ockar,
Lena Låwar, 
-Gunnel Eriksson, 
Kerstin Eriksson, 
Evy Hansson,
Gun Wikström, 
Märta Wi-k,
Lisbet Granho-im,

- Rigmor Blixt, 
Lars Munters,

Kyrkbyn, 6
„ 6
„ 6
n 6
n 6
}> 6

Kallmora, 6
11 6

Äberga, 6
11 5
11 5
11 4
11 4

Kallmora, 5
11 4
11 5
11 5

Kyrkbyn, 5 B
11 5B

5 B
11 5B
11 5B
11 5B
11 5B

1 11 5B
11 5A
11 5A
„ 5A

Hansjö 4
11 5
11 5

Kårgärde, 6
11 6
11 6
„ 6

1 11 6
Kyrkbyn, 6

11 4
4

O R S A  M A R K N A D  1 9 4 9
Gosskostymer, Kappor, Ulstrar,
Golfbyxor av nylonbl. gabardin Koftor, Västar,
T  renchcoats, Jumper med lång och kort ärm
Skidbyxor och jackor, Handskar, Vantar,
Trö jor, Slipower, Cardigan, Handväskor, Scarves,
Sockor, Strumpor, Kapptyger,
Kragskyddare, Klänningstyger,
Overallkostymer. Flaneller m. m.

Låga marknadspriser. God sortering.

EMMA O L S S O N
M a n u f a k t u r ,  G a r n ,  K o n f e k t on,  S y b e h ö r .  Tel. 125, Orsa
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ORSA SKOLTIDNING

F R Å N  S K O L B Ä N K E N
God höst, alla skolbarn i Orsa!
God höst —  det tycker ni låter lus

tigt. Men om ni tänker på att höst 
egentligen betyder skörd, förstår ni 
kanske hur jag menar. God skörd! 
Det vill säga, att jag önskar, att idéer 
och uppslag ska mogna i era små huvu
den och att en del av skörden ska 
komma, i Orsa Skoltidning i form av 
teckningar och uppsatser. Det var tyd
ligen inte så mycket som hann mogna 
till det här numret. Och det var lika 
bra, för många uppsatser har varit 
tryckta sen i våras och måste nu först 

 ̂ och främst få plats i tidningen. Men 
till julnumret är ni säkert färdiga med 
många bra saker. Kom med dem dä!

Sommarminnen.
En dag sa pappa, att vi skulle fara till 

Valbo. Vi åkte till tåget. Vi fick sitta och 
vänta en stund, men till slut åkte tåget. 
Jag satt och skrev upp stationerna. När vi 
var framme i Valbo, tog vi en båt till Furu
vik. Där fick vi se på alla djur, som man 
kan tänka. Det var en apa, som satt och 
speglade sig. Sedan gick vi och badade. 
Jag och min bror Jan åkte rutschbana. Sen 
gick vi och såg på Furuviksbarnen. De var 
så duktiga. Jag åkte spöktåg. Det var 
roligt. Sedan åkte vi ut till Valbo. Där 
skulle vi bo hos pappas morfar. Där hade 
de en stor ladugård. Dc hade kor, en gris, 
två hästar, som heter Flora och Flinkus. 
Jag fick rida på Flinkus. Vi låg på ett 
rum, som de kallade Narstun. Sedan skulle 
vi åka hem. När vi kom hem, var det fint 
väder.

Kerstin Forslund, klass 4.

TECKNING: När vi var på Zornmuséet av 
Irene Lund, klass 1

När jag säg en älg.
När jag hade sommarlov var jag hos 

mormor. Och så gick jag och Pajo ut på 
gården. Vi gick bakom ladan. Då fick vi 
se en stor älg. Jag blev så rädd, att jag 
sprang in och talade om det för morfar. 
Han tog och band fast Pajo. Sen sprang 
vi och tittade på älgen. Men då blev hari 
rädd och sprang. Han hade så stora horn 
och han var brun i färgen.

Lillemor Smids. Klass 2.

N yh eter för hösten  
i h a tta r  nu in ko m n a!

Riklig sortering. Hattar sys på be
ställning samt renoveringar utföras

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär, Orsa, tel. 4

Karusellen.
Vi har gjort en karusell.
Där satt jag och åt karamell.
Det var så roligt,
för vädret var så soligt.

Vi drog varannan gång. 
Brädan den var lång.
Det gick opp och ner.
Stopp! Jag orkar inte mer.

Vi åkte många gånger 
och sjöng glada sånger.
Jag åkte, tills jag blev trött. 
Snart sov jag sött.

Sonja Säbb. Klass 5.

Granholmen får påhälsning.
Min faster Tyra, farbror Paul, pappa och 

Nisse skulle fara till Granholmen. På mor
gonen, när de vaknade, gjorde de i ordning 
matsäck. Sedan drack de choklad, och så 
gav de sig i väg. De skulle gå på bäcka- 
stranden dit, hem skulle de gå på isen. När 
de kom fram till sundet, gick de över det. 
Mitt på sundet såg de en räv. De stod dropp 
stilla. Nu förstod de, att räven hade varit 
där på holmen.

En gång i somras var jag också med. Då 
åkte vi motorbåt. När vi var framme, skul
le jag springa före och låsa opp. Jag skrek 
till, när jag öppnade dörren. Då korn pappa 
springande. Och vad var det? Jo, det var 
fjädrar överallt och aska. Vi förstod, att 
det var en fågel där någonstans. Så letade 
vi under sängarna. Under tarrsängen låg en 
and. Pappa tog ett metspö och tog fram 
den med. Sedan begravde vi den. Då gräts 
bittra tårar.

Kerstin Ohlsén. Klass 4.

MANUFAKTUR
för skolungdomens bästa . . .
Klänningstyger, 
skotska mönster frän 2:65
G o lfb y x o r................. fr. 20; —
Sportskjortor . . .  ,  7:50
S lip over......................„ 6:50
Golfstrumpor . . . „ 3:45

SKO
I skouäg är vi bättre
sorterade nu än någonsin.
Herr- och damskor finns i så
väl läder som springstep och 
rågummisula.
Arbetsskor, sänkta priser. 
Barnskor, vanlig god sortering.

HUSGERÅD
trivsammare höstkvällar. . .

Golvstakar . . . .  fr. 23:—
Skärm ar..................... „ 12:—
Bordlampor . . . .  „ 9:75
Armatur i riklig sortering.

KOOPERATIVA OVAN SILJAN
V A R U H U S E T ,  O R S A
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Äventyr på fäbodvallen.
När jag var på fäbodvallen, 'gick vi ut i 

skogen för att plocka blåbär. Vi gick upp 
på en. stor sten. Det var svårt att komma 
upp på stenen men det gick. Vi åt upp bä
ren, sen klättrade vi ner. Vi var fem styc
ken. Det var Lennart, Leif, Majvor, Eivor 
och jag. När vi gick, mötte jag en huggorm. 
De andra gick före. Huggormen var allde
les framför mig. Då kom Lennart med en 
käpp, och skulle slå ihjäl ormen, men då 
var han borta.

En annan gång var jag ensam. Då såg 
jag en järnkringla. Jag skulle ta den. Då 
var det en kopparorm. Sedan gick jag hem 
och berättade det för de andra. Då skrat
tade de åt mig.

Kurt Karner. Klass 3.

Duvorna pä skolgården.
1 skolan finns det två duvor, en hane 

och en hona. De är vita med bruna fläckar 
här och där. I dag, när vi spelade bränn
boll, satt hanen ovanför fönstret i mat
rummet. Honan ligger och ruvar på ägg 
nu. Det ska bli riktigt roligt, när ungarna 
kläckts, och de börjar flyga. Jag heter 
Dufva i efternamn, och därför retar kam
raterna mig. De säger, att duvorna är 
mina syskon. Honan är min syster, och 
hanen är min bror.

Bernt Dufva. Klass 4.

Min skata.
I somras hade jag en skatunge, som jag 

tog borta vid Knuttes. Jag kallade den 
Klas. När jag skulle lära den flyga, kas
tade jag upp den i luffen. Den satte sig 
i en björk ett stycke bort. När jag var ute 
och tvättade mig en gång, kom Klas och 
tog tvålen för mig. Jag började jaga ska
tan. Den satte sig på en ”rokall” . Jag 
klättrade upp i denna, men då ramlade den 
ner. Jag rev sönder byxorna i ändan och 
slog mig i ryggen, så att jag inte kunde 
andas på ett tag. Jag gick då hem, för jag 
hade ont i magen och ville kräkas.

Bror Forsberg. Klass 6.

TECKNING: När ja g  och Marianne bollar av 
Anna-Greta Masser, klass 4.

När jag var liten.
En karl på fem, sex år kan allt vara bra 

dum. Vid vägen till Holen är det en björk
dunge, och varenda gång vi for förbi den, 
sa jag, att när jag blev stor, skulle jag 
hugga ner björkarna, så det slutade blåsa.

En gång var jag och en annan pojke i 
en leråker och gjorde gubbar. Det hade 
just regnat förut på dagen, och därför var 
leran löe och smetig, så det gick riktigt 
bra. Men så var man inte vidare fager, när 
man kom hem.

En tid därefter skulle vi hjälpa en karl 
med att tjära kälkar. Men då var det heller 
inte så roligt att komma hem efteråt.

Ulf Bonde. Klass 5 A.

Dö i skuld a Furuvik .
Jett tåg gick a Mora ö ed skuld i åka o. 

I Mora skuld i bit tåg. Ö ed gick a Gävle. 
Sö frågöd i jen kall uket tåg sö gick a 
Gävle. Kalln peköd o jett tåg ö i klev o 
ed i. Se sö kåm ä jen konduktör ö sad att 
ik add gendj o fel tåg. O itta skuld i bita i 
Falö. Dö i kåm a Falu gick ed tåg i skuld o. 
Ö i räptä a lokförörn: ”Stånö o mi!” Ö 
dem stånöd. Do i add kämi fråm i Gävle, 
ware jen kall dån ö metöd mi, ö i täläd um 
ölt för onum.

Lena Låwar. Klass 5.

Kräftan.
Kräftan har nio eller tio par ben, 
och den är inte mjuk och len.
Den har ett skal så hårt, 
att fienderna har det svårt 
att övervinna 
men hinna,
ty hon kan långsamt simma.

Hon har långa spröt, 
varmed hon känner sig för.
Stora klor hon har, ,
som hon ej har i alla dar.
Ibland hon sitt skal tappar, 
för på det har hon inga knappar.

Då blir hon mjuk som smör; 
hon för fiskar då är god och mör. 
och då hon inga slagsmål gör.
När hon får ägg, hon sätter dem 
vid sina stjärtfötter.
Och äggen ser nästan ut som nötter.

Hon har dem kvar till sommaren, 
då blir det ungar utav dem.
Uti augusti fångar man dem, 
och de bäras levande hem.
Där kräftan kokas, så den blir död, 
och då blir färgen röd.

Sigurd Mårsén. Klass 4.

Den roligaste dagen i sommar.
Den roligaste dagen i sommar var när 

mamma och pappa var borta. En dag for 
mamma och pappa bort. Jag skulle vara 
hemma och se efter kycklingarna. När de 
hade farit, såg jag höken. Jag blev så rädd, 
att han skulle ta kycklingarna, men han 
flög snart. Jag gick in en stund. När jag 
kom ut igen, såg jag inga kycklingar. Jag 
sprang över hela gården och ropade på 
dem. När jag inte såg dem, satte jag mig 
och läete. Rätt som det var, kom en kyck
ling framspringande och sprang rätt upp 
i mitt knä. Jag blev så rädd. Sen kom alla 
de andra också fram. Jag lekte med dem, 
tills mamma och pappa kom hem. Jag 
tyckte det var en mycket rolig dag.

Kerstin Andersson, klass 4.

Ingen marknad Vid köp av radio
kan Ni med förtroende vända Eder till oss. Vi ha följande märken i lager:

utan ett besök som vanligt i CONCERTON, DUX, LUXOR, MARCONI, NORNAN, PHILIPS, 
RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice.

Nya Järnhandeln
Telefon 252

Orsa Cykel- & Sportaffär
Telefon 281, bostaden 383
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

Solen g er h ä lsa , skö n h et, liv sg lä d je !
Har Ni inte mänga gånger beklagat, att den spänst och vackra solbränna, 
Ni hade under semestern, sä hastigt försvunno igen?

När solenergin nu minskar eller när Ni under vardagarna saknar både tid 
och sol, skänker Er kvarts lam p an  möjlighet till välgörande solbad. Kvarts
lampans ultravioletta strålar och dess milda värmebestrålning tillför Eder 
kropp nya krafter. Ni kan solbada i hemmet så ofta Ni vill och är ej 
bunden av tid och väderlek.

En tids regelbunden bestrålning med kvartslampa är ett utomordentligt medel 
till förbättring av allmäntillståndet. Verkar uppfriskande när man känner 
sig uttröttad och ökar prestationsförmågan. För barnen betyder bestrålningen 
ökade krafter och bättre matlust samt utgör ett förebyggande medel mot 
vintersjukdomarna.

K vartslam p o r u thyres och sä ljes.

O RSA FÄRGHANDEL - Y . Fern em an  -
Telefon 340
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l’å fäbodvallen.
Vi gick upp tidigt och gjorde eld och 

kokade kaffe. Sedan gick vi ut och mjöl
kade korna. När vi hade mjölkat, släppte 
vi korna på bete i skogen. Då fick jag ock
så följa med och valla korna. Så kom vi ut 
på en myr. Där fanns det en stor sten, som 
man kunde kliva upp på. Då såg vi ända 
till Skattungbyn. På kvällen kom korna 
hem, och då fick jag hjälpa till att binda 
koma, och det tyckte jag var så roligt. 
Därefter skulle vi mjölka dem. Då fick jag 
mjölka en ko.

En liten bit ifrån istugan fanns det en 
bäck, som det fanns fisk i, och dit gick jag 
och fiskade fem laxar. När klockan blev 
nio, gick jag och lade mig.

Nästa dag blev det lika roligt. Då spar
kade vi boll, så kolstybben rök om oss. När 
vi sparkat färdigt var vi alldeles svarta i 
ansiktet. Därpå gick vi ner till bäcken och 
tvättade oss.

Lars Ränner. Klass 4.

I Dysberg.
När jag var hos mormor i Dysberg, fick 

vi leka på en brädhög. Dit fick vi ta burkar 
och flaskor och gafflar och knivar och ro- 
vor. När mormor var borta då gick jag till 
lekstugan. ‘Och när vi kom dit var en råtta 
där och gnagde på min stora rova. Och 
mycket myror var det för det var en myr
stack bredvid. Och Lillemor och mamma 
kom till mig och hämtade oss.

Birgit Nyström. KIass 2.

Mirili.
Ulla har en katt, som heter Kiddy. När 

hon får ungar, ska jag få en unge av Ulla. 
Den ska heta Mirili. Jag skall ge henne 
maten själv. Och sen ska hon få vara ute 
i ladan och fånga råttor ibland, för vi har 
så många råttor i ladan. Och sen skall hon 
få en mjuk kudde att ligga på.

Barbro Mickols. Klass 3.

Monika Ström, klass 2.

När jag blir stor.
När jag blir stor tänker jag bli söm

merska. Och fröken vill att jag skall sy 
en blus och en klänning åt henne. Och alla 
skrattade åt mig. Min bänkkamrat, som 
heter Gunilla Johansson, hon tänker bli 
sjuksyster. Och Karin Lorenz ,sa, att jag 
skulle köpa tyg i hennes affär. Åt Berit 
Borg skall jag sy en klänning utav bom
ullstyg, som hon skall ha på lasarettet. 
Lena Hellspong vill att jag skall ey en 
brudklännTng tills hon skall gifta sig. Och 
till fröken skall jag också sy en brudklän
ning. Den skall bli så fin. Det skall vara 
en sidenklänning med långt släp. Och det 
skulle vara så roligt att se på.

Monika Ström. Klass 2.

ERIK ANDERSSON
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förrättar A u k t i o n e r ,  Bo
uppteckningar och Arvskiften. 
Ombud (Sr Stockholm*, Göteborg* m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 4 0

Sagan om de tre små kycklingarna.
Det var en gång tre små kycklingar, som 

var så högfärdiga, därför att de var de 
vackraste i hönsgården. En dag sade den 
ena av dem: ”Här är vi för vackra att vara. 
Vi går till kungens hönsgård. Där får vi 
finare mat än här” . Och så gick de.

Första dagen gick det bra. Men på kväl
len kom de till en stor skog. De hade inte 
någonstans att lägga sig. Nu hade de inte 
mors varma vingar att krypa under. Och 
de ångrade att de dragit hemifrån. De kröp 
nu ner på sidan om vägen och somnade. 
Det var kallt och vått, så de frös, för det 
var tidigt på våren.

Nästa dag gick det inte så bra som förra 
dagen. När de gått ett stycke, hörde de ett 
sus över huvudet, och de såg en stor fågel. 
De blev så rädda och började springa. I 
brådskan ramlade de i en vattenpöl vid vä
gen men fortsatte ändå.

När de kom till hönskungen, blev de ut
skrattade av hela hönshuset, därför att de 
var så smutsiga. Då skämdes de och gick 
hem. Men efter den gången var de aldrig 
högfärdiga mer.

Gertrud Back. Klass 3.

Hos morfar i Karlskoga.
En sommar var jag hos morfar i Karl

skoga. En dag, när det. var varmt, gick 
mamma, jag, pappa och Signe ut i skogen. 
Det var så v-ackert. Vi såg ängar, där kor och 
hästar betade. Mycket smultron hittade vi. 
Vi kom på en väg. Invid vägen låg en kull
fallen stuga. När mamma var liten hade 
det bott en snäll tant där. Nu var det bara 
ett stenrös kvar. Jag gick upp på sten- 
röset. Då kom en orm upp bredvid mina 
fotter. Då vart jag rädd och sprang upp 
på vägen. I Karlskoga finns det gott om 
ormar. Par berättade, att en bonde, som 
körde ved från skogen, såg tolv ormar som 
låg i en grop. Bonden körde därifrån för 
han tyckte det var kusligt.

Risto Ersson, klass 2.

v— ■></11 { i

G L A S Ö G O N

T H O R B Y ,  OR SA

köpmannaföreningar. TEL. 4 0

Det manliga 
HOSTMODET

kunna vi visa Eder, da vi redan nu fått 
in full sortering av såväl K O ST YM ER , 
TR EN C H C O A T S  som Ö V E R R O C K A R .
Ni som funderar på något nytt till hös
ten och vintern finner hos oss allt, som 
hör samman med en modern herrekipe- 
ring.

ED RA  E G N A IÅ S IK T E R ^ O C H  Ö N S 
K EM Å L H- FA C K M A N N E N S  [K U N 
SKA PER =  ETT G O T T  RESULTAT.

BeJtglU tds
------  O R S A ------
ALLTID FO RST M ED  N YH ETER !

S O M M A R -  och  
S e m e s t e r b i l d e r

framkallas och kopieras.

Album och fotohörn 
Al l t  f ot ograf i skt
Platsens enda specialaffär

TEGMANS, ORSA
Telefon 93
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TECKNING: När ja g  blir stor av 
Monika Ström, klass 2.
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H E N N I N G  B R O B E R G  - L I N D Ä N G E T
Telefon Holen 90

Välsorterad lanthandel med kualltetsuaror 
Låga priser

Sonja Säbb, klass 5.

Min syster.
Min syster heter Inga. Hon är tre och 

ett halvt år gammal. Hon har ljust hår och 
blåa ögon. Inga är så rolig. En dag kom 
hon inspringande med en väldig fart och 
sa: ”Mamma, mamma, kvicka dig och klä 
på mej, för jag ska få följa med tant Kers
tin och Nils-Erik bort och handla. Det är 
så hemskt bråttom, men det är ingen bråd
ska heller” . i

En dag var en pojke som heter Bengt, 
hemma hos oss. Han är lika gammal som 
Inga. Så skulle de få saft och tårta. Mam
ma hade gjort gräddtårta. Men så gick 
mamma ut ur köket. Bengt och Inga passa
de på tillfället. När mamma kom in i köket 
efter en stund, var de alldeles vita i ansik
tet av grädde. Då frågade mamma, vad de 
gjorde. ”Vi leker, att vi rakar oss”, sade 
Inga.

Håkan Mellström. Klass 5 A.

H A N S  P E T E R S O N S

Bil- & Flygskolor
Telefon 242, Orsa

c l c t u a ,  

san ge tesultat.

Manet jakten.
En natt hade jag en dröm, som handlade 

om maneter. I drömmen var jag i skolan. 
Lärarinnan sade, att jag skulle gå ut och 
se, om jag såg några spår av maneter. Jag 
fick en sticka, och med den skulle jag gå 
och sticka i spåren. När jag kom ut, såg 
jag Gunnel och Marianne. Då de fick höra, 
vad jag skulle göra, ville de också följa 
med, och det fick de naturligtvis. Vi gick till 
Orsbleck. Där såg vi en brun sak så stor 
som en råtta, som sprang iväg. Vi sprang 
efter och stack stickan i spåren, för det 
var meningen, att vi skulle bränna oss, men 
det gjorde vi inte.

Sedan vaknade jag och tänkte på det jag 
hade drömt. Maneter lever ju i vatten, men 
det gjorde inte de här, för de sprang på 
marken. Så man kan allt drömma litet kon
stigt ibland.

Gun Sundkvist. Klass 4.

En utfärd.
När vi var ute och åkte jeep, så kom vi 

'till Mässbacken, till moster Selma. Där fick 
mamma och pappa kaffe. Bengt och jag 
fick saft. Lillebror låg i en korg. Vi läm
nade lillebror hos moster Selma. Sen åkte 
vi till Tallhed och plockade ”tjelåtuppor” . 
De växte i taggtrådarna. Vi fick så många. 
Sen åkte vi tillbaka över flygfältet. Där 
skulle en bil dra igång ett flygplan. Hos 
moster Selma fick vi mat. Sen åkte vi 
hem. Nästa morgon ville Löv-Selma ha en 
”tjelåtuppa” . Svea ville också ha en och 
jag tog en till skolan.

Gunvor Samilda. Klass 2.

Mitt sommarlov.
I sommar fick jag följa med1 pappa till 

Rumpsjön och fiska. Först åkte vi tåg till 
Älvho, sedan bil till Rumpsjön.

Första dagen fick vi 17 abborrar och 12 
laxöringar. Nästa dag plockade vi hjort
ron. Vi plockade 7 liter. På kvällen kom 
två stycken karlar och lade ut nät över 
natten. Då de tog upp näten på morgonen, 
var det 27 laxöringar och 3 abborrar i dem.

När vi var ute på sjön och metade, fick 
vi se 6 stycken änder, som kom simmande. 
Plötsligt kom en hök. Han tänkte ta änder
na, men de dök och klarade sig. Vi fort
satte att meta och fick 36 abborrar.

Jag var vid Rumpsjön en vecka. Sedan 
åkte vi hem.

Ingvar Sjöström. Klass 7.

En dag i Vattnäs.
När jag var till Vattnäs gick jag in och 

bollade. Då gick Jannes in i bagarstugan. 
Jag sprang efter. Då sa moster till mor
bror: ” Du ska gå och ta is” . Då sa Elsa 
åt mej att jag skulle gå bort till en stuga 
med två kakor tunnbröd. När jag kom 
hem sa jag åt Jannes: ”Får jag följa med 
och ta is?” ”Ja” , sa Jannes. Jannes tog 
en hink och en yxa. Sen gick vi ner till 
sjön och skulle se om det fanns is. Men 
då sa Jannes: ”Det är bara lera” . Men jag 
gick och skulle se om det var lera. Då 
sjönk jag ner så jag fastnade. Stöveln 
fastnade, men då kom Jannes och drog upp 
mej. Sen gick vi till en bäck. Där var 
det is. Jannes högg hela hinken full med 
is. Sen gick vi hem med isen och lade den 
på fisken. Maj Eriksson. Klass 2.

is L d U £ v i  L L cl v  å n  a  b e t e n  ^
är just nu ett problem för många mammor, men gör oss ett besök och Ni skall finna en fullständig sortering i

Trevliga kappor o. klänningar, 
Skiddräkter och skidjackor 
i manchester och vindtyg. 
lumpers, koftor och blusar.

Till småttingarna: 
åkpåsar, overaller, 
söta kostymer i olika 
färger och kvalitéer.

Trenchcoats och rockar, 
Kostymer med myaSon, 
Skid- och golfbyxor, 
Skjortor och tröjor.

O B S .  P L A T S E N S  E N D A  S P E C I A L A F F Ä R

Firma Barnldäder, tel. 219, Orsa
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TECKNING: När ja g  fick rida av 
Sonja Säbb, klass 5.
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Jag  ta r  hand om skolan  och 
fö rb ä ttra r den.

a v  de m o d e lle r ur hös
tens n y a  m ode, som  nu 

finnes r ik t  re p re se n te 
ra t hos oss.

H A N S S O N S
O R S A

Telefon 154

En dag fick jag' mottaga ett brev från 
konungen. Med klappande hjärta och blos
sande kinder öppnade jag det. Jag trodde 
knappast mina ögon, när jag läste, att 
konungen högtidligen utnämnde mig till 
rektor vid Orsa samrealskola, Min glädje 
var så stor, att jag började göra kuller
byttor på mattan. Mamma kom inrusande 
och undrade förskräckt, vad det var för 
fel med mig. Jag svarade med att räcka 
henne brevet. Mamma läste igenom brevet. 
När hon var färdig, skickade hon med 
många förmaningar i väg mig till Orsa 
samrealskola. Jag skulle börja mitt arbete 
som rektor.

Till skolan kom jag på min gamla, 
skamfilade velociped. Högtidligt ställde 
jag velocipeden i cykelstället och närmade 
mig med taktfasta steg porten. Jan Svens
son kom spring*ande emot mig, tog upp en 
snöboll och kastade den mitt i ansiktet på 
mig. Jag gav honom ett förnärmat ögon
kast och tog upp brevet från konungen ur 
portföljen, vilken jag alldeles nyss köpt 
för 88 kronor i kooperativa. Jan Svensson 
tog brevet och tittade förvånat på mig. 
”Läs!” uppmanade jag honom. Han bör
jade läsa, och plötsligt bugade han sig för 
mig. Därefter räckte han brevet åt mig 
och bugade sig ännu en gång. Jag fort
satte att gå mot porten. På väg uppför 
trappan hörde jag någon, som kom flå
sande bakom mig. Jag vände mig om och 
såg Jan Svensson komma springande efter 
mig, så fort hans korpulens tillät. För
vånad märkte jag, att han sprang förbi 
mig, öppnade porten och bugade sig, när 
jag gick in. Jag började nu bli trött på 
Jannes ständiga bugande.

Inne på rektorsexpeditionen började jag 
genast pingla på telefonen. Jag ringde till 
alla möjliga och omöjliga ställen. När jag 
tröttnat på det, gick jag in i ettans klass
rum. Just som jag öppnade dörren, sade 
magister Granholm: ”Jaså, du kommer nu. 
Välkommen i det gröna!” Han trodde, att 
jag fortfarande var eleven Bo Helin. Då 
räckte Jan Svensson upp handen. ” Sven- 
sing vad vill du?” frågade magister Gran
holm. Janne sade: ”‘Ber att få presen-

För långa höstkvällar blir

m (jod Utdio
den bästa underhållningen.

Stor sortering i alla pris
lägen och fabrikat.

Cykel- & Biltjänst
Tel. 156

Vår scoutpatrull på  utfärd.

Tore Borgert, klass 5.

tera den nye rektorn, herr Bo Helin.” Jag' 
växte strax ett par tum, åtminstone växte 
jag en tum vid det där ordet ”herr” , som 
Janne sade. Magister Granholm bad om 
ursäkt, och alla i klassen reste sig upp. 
” Sitt ner!” sade jag. ”Jag skall göra er 
alla glada med budskapet, att ni får lov 
tre månader. Skolan skall nämligen ge
nomgå reparation.” På slutet drunknade 
min röst i ett vrål, som 35 barnungar 
stämde upp.

När jag gått igenom alla klasserna och 
meddelat den glada nyheten, gick jag in 
på rektorsexpeditionen, satte mig i stolen 
med benen uppe på skrivbordet och som
nade.

När jag vaknade, ordnade jag med läx- 
frihet i hela skolan. Därefter ringde jag' 
efter ett lager ritpapper, penslar, vatten
färger och reservoarpennor. Jag tänkte, 
att det var bäst att köpa en reservoar
penna åt var och en, för då slapp eleverna 
låna sådana av varandra. Vidare ordnade 
jag med nya bänkar. Dessa nya bänkar 
var en amerikansk uppfinning'. Under 
bänkarna var det hjul, som drevos av en 
råoljemotor. Dessutom hade de en bra 
styrinrättning. När jag ordnade med 
dessa bänkar, tänkte jag särskilt på Jan 
Svensson.

Jag höll just på att somna inne på rek
torsexpeditionen, då telefonen ringde. Jag 
grep luren, medan jag muttrade något om 
telefoner, som aldrig kunde lämna en i 
fred. Förstrött lyssnade jag på rösten i 
telefonen. Men jag blev strax klarvaken. 
En ilsken röst sade, att jag var avsatt som 
rektor, därför att jag gjorde av med för 
mycket pengar.

Bo Helin
Orsa samrealskola. Klass 1.

KONDITORI

Gott kaffe. Läckra  bakverk . 
Trivsam m a lo k a le r.

I vå r butik; m atbröd, kaffebröd och 
kondito rivaro r a v  bästa k va lité .

Telefon 38
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Tore Borgert, klass 5.
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Frelins Konditori
Telefon 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Värme-, Vallen-, Avloppsledningar
utföres av
Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T ap etser in g
Rum s- och  B y g g n a d sm å ln in g

Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

Målarmäst. iäs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden ilyllad till Slällberg
____________________________

G. A S P L U N D S  
Bokbinderi, Orsa

f. d. Rob. Thollanders

O m ttp iJ l  PERMANENTNING
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons Äkdonsfabrik
Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svelsningar, Reparalioner

Gott dricka
frän

Storåbro Bryggeri, tel. 189 

LINDINGETS PENSIONAT
Telefon Holen 1 

Ny regi m!

Enklare och finare middagar, supéer samt 
kaffe för större och mindre sällskap. Be

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Märta Gareby.

(Beställ permanentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS 
Telefon 66

Slråkentägrel. Forts, från sid. 7.

r

Morgontoalett.

oss fliekscouter och på alla våra märkvär
diga saker.

Här och var var det slaskgropar grävda 
och detta varnades med en liten skylt: 
” Obs! Slaskgrop!”  Men ändå ramlade det 
på kvällarna många scouter i dem och de 
fick sina sockor förstörda. Det var en 
nyhet som alltid spreds, och lika rolig var 
den för var gång.

Det skulle bli ett stort gemensamt läger
bål på kvällen, och vi orsaflickor skulle 
dansa folkdanser i våra sockendräkter. 
Lägerbålet började, och Paki tände det 
stora bålet. Det var en vacker syn, och det 
är säkert ingen som inte minns det ögon
blick, då bålet fattade eld och alla stämde 
upp: ”Tänd upp en eld . . .”  Det var hög
tidligt, och så blev det vår tur att dansa. 
Vi gjorde vårt bästa, och det lyckades över 
förväntan. Så återstod några program
punkter och lägerbålet avslutades efter en 
stund.

Taptot skulle snart gå, och alla scouterna 
gjorde sig i ordning för natten. Ficklam
por lyste här och där, och ur något enstaka 
tält hördes en dämpad fnittring.

Taptot gick, och alla sjöng med. Efter 
ledarens ” God natt — sov gott” blev det 
tyst. Snart sov hela lägret för att hämta 
krafter till en ny dag.

Monica Åslund, klass 2, OSR.

Teater.

En dag när Mej t och Anders kom till 
mej, frågade jag om de ville leka teater. 
” Ja” , sa de. Då gick Mejt och jag in i 
min lekstuga och satte på oss. Mejt hade 
min jacka och sen satte hon mössan på 
sned. Och jag satte på mej Mejts kappa. 
Sen kröp jag ned i en säck. Sedan gick vi 
ut och när vi bom ut så drog Mejt omkull 
mej. Där stod Anders och skrattade.

Siv Nilsson. Klass 2.

Lind hs Matsalar
Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN -  TEL. ORSA 346

C(Q e lo tn .n te F LcLe .t!C i*s f

Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor m. m.
Lager av Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfo rs <Salckeri.fa.6rLk:
Tel. 37 Mässbacken

HUGOS KOXDITORI
R E K O M M E N D E R A S  
------- Telefon 318-------

)ohn 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 !

Skofepafaibner
utföras omsorgsfullt ar

M. W i k s t r ö m
G:a Grewgården (mitt emot Missionskyrkan)

Gummiskodon och Cykeldäck
repareras!

KINGCENTRALEN
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs ^d-evt
TRUNNA -  ORSA

Telefon 690

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

Erik Wesström
Utför Värme-, Vatten och Av
loppsledningar av alla slag.

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, in
packningar, saltingnidningar, massage m. m. 

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Lislverk,
Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood

B E G R A V N I N G S B Y R Å

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA
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Skolnytt.
Lärarna.
För det nya läsåret har en del ompla

ceringar av lärare ägt ruin. I Kyrkbyn 
tjänstgör sålunda lärarinnan Brita Sund
ström, som bytt tjänst med Gustav Mon- 
telius, vilken nu tillträtt ordinarie tjänst 
vid Kalknora-Åberga folkskola. I Kyrkbyn 
tjänstgör vidare lärarinnan Helga Hahne 
som vikarie för Hj. Hedman, vilken för
ordnats som vikarierande överlärare t. o. m. 
juni 1950. Fru Ivlårts Dagmar Hansson, 
som förut tjänstgjort i Emådalen, har nu 
fått sin plats i Åberga. Slutligen tjänstgör 
i Trunna lärarinnan Mary Jönsson från 
Fåkern i Jämtland som vikarie för fru 
Berg, som är sjuktjänstledig under höst
terminen.

Barnen.
Antalet barn i Orsa skola är f. n. 774. 

Största skolan är förstås Kyrkbyn med 210 
barn +  17 i Trunna småskola. I Hansjö är 
dej; 111 i folkskolan och 46 i småskolorna. 
Nederberga har 34, Skattungbyn 56, Kall
mora-Åberga 74, Stackmora 61, Slättberg 
61, Torrvåi 43 och Kårgärde-Holen 61. 
Antalet läraravdelningar är 36.

Jf-dagarsvecka
får småskolebarnen fr. o. m. detta läsår. 

Enligt en ny lag har också timplanen för 
småskolan ändrats, så att barnen får ett 
mindre timantal än tidigare. Samtidigt har 
lärarinnornas tjänstgöringstid ökats.

Bokföring.
Skolöverstyrelsen har medgivit, att i klass 

7 får timantalet i räkning ökas med en, 
sa att en mindre kuns i bokföring kan 
läggas in under sista skolåret.

Skolläkare.
Till skolläkare i distriktet har förordnats 

den nya municipalläkaren dr Lars Strand- 
man.

Skolstaten.
Skolstyrelsen begär för år 1950 inte 

mindre än 116.900 kronor för barnbespis
ning. Det är ju en stor summa, men det 
är ändå bara början. Om några år, då be
spisning ska vara genomförd i hela distrik
tet, får vi ungefär 1.000 skolbarn att ut
spisa. Det behövs alltså 214.000 måltider 
om året. Priset per måltid har under sista 
året uppgått till c:a 90 öre. Det blir alltså 
nära 200.000 kronor i rena driftskostnader. 
Därtill kommer kostnader för lokalunder
håll och komplettering av inventarier. I 
statsbidrag för bespisningen räknar skol
styrelsen med att få 37.500 kronor under 
1950. Statsbidraget utgår efter visst pro
centtal allt efter antalet skattekronor per 
innevånare. För innevarande år blir det 
38 öre per måltid. För nästa år blir det

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N:o 80 -  28 sept. 1949) 

utgives av Orsa Lärareförening. 
Red.; Daisy Holton, Hansjö, tel. 290. 

Postgirokonto nr 13 65 58
Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postgiro av kr. 1:40. Skriv tyd
ligt namn och adress på girokortets kupong.

S k o lb ad  i sjön.
I är kom sommarvärmen sen vi bör

jat höstterminen. Det är ganska ovan
ligt på våra (breddgrader. Men så ut
nyttjades också badvädret flitigt. För
sta veckans gymnastiktimmar tog visst 
alla klasser, som kunde komma dit, nere 
på badstranden. Vid den nya rutsch- 
banan var det ofta en lång kö. Och vid 
bassängen myllrade det av skolbarn, 
ivriga att få avlägga sitt simkunnig- 
hetsprov och visa sina ” vattenkonster” 
för Fröken och Magistern och inte 
minst för alla stackars kamrater, som 
ännu inte vågat sig på den roliga kons
ten att simma.

Men ännu är simkunnigheten långt
ifrån hundraprocentig i våra klasser. 
Hör Ni, pojkar och flickor, när vi nu 
har fått en så (fin badstrand med ,sim- 
kurs varje sommar, så tag vara på 
möjligheten att lära Er simma! Försök 
att få Din klass att bli den första, där 
alla kan simma!

mindre, då skattekronornas antal stigit 
enligt senaste taxeringen.

Folkskolexpeditionen
är under nya läsåret öppen helgfria lör

dagar kl. 13.30—14.30.

Stip en d iefo n d en .
När detta nummer av Orsa Skoltid

ning kommer ut, har skolorna redan 
hunnit ett gott stycke in på hösttermi
nen. Skolarbetet fyller nu också upp 
en stor del av tiden iför många flickor 
och pojkar i våra bygder. Men —  an
tagligen finns det ett flertal ungdomar, 
som befinner sig i en mycket svårare 
situation; de har nyss slutat skolan och 
har ännu inte hunnit skaffa sig något 
fast arbete. (Så är det med all säker
het för dem som fick sitt avgångsbetyg 
från folkskolan i våras.

BIBLIOTEK i ORSA
till a llm ä n h e te n s  tjänst.

Sockenbiblioteket i Hansjö 
Sockenbiblioteket i Kärgärde. 
Sockenbiblioteket i Skattungbyn 
Sockenbiblioteket i Åberga 
IOGT:s bibliotek i Orsa 
IOGT:s bibliotek i Mässbacken 
ABF:s bibliotek i Orsa

Låt boken bli Din vän,
Din lärare och Ditt sällskap.
De böcker Du inte kan köpa 
får Du låna.
Det finns 13000 intressanta 
böcker i biblioteken i Orsa.

Speciallitteratur, som icke finns i något 
av orsabifolioteken, finns det möjlighet att 
få låna genom bibliotekens förmedling. 
Utan kostnad för låntagaren kan orsabib- 
lioteken rekvirera böcker till låns från lan
dets större bibliotek.

Avskilda byar kan erhålla boklådor. 
T ill skogskojor utlämnas också mindre 
boksamlingar, om någon i kojlaget 
åtar sig att svara för böckerna. Vänd 
Dig bara till närmaste biblioteksav- 
delning.

Vad ska man då ta sig till med i vän
tan på den hägrande anställningen? 
Säkert är det ingen som tänker gä och 
slå dank. En mycket ibättre lösning är 
den att skaffa sig ökade kunskaper i 
sådana ämnen, som man är intresserad 
av och har nytta av i framtiden.

Här viil Orsa Skoltidnings Stipen
diefond komma till hjälp. Den lämnar 
nämligen bidrag till dem som på egen 
hand vill studera något ämne eller 
någon kurs vid Hermods Korrespon
densinstitut. Endast en mycket liten 
del av kurskostnaden behöver man själv 
betala.

En mängd ämnen finns också att 
välja på. Man bör dock komma ihåg 
att börja med någon lättare eller min
dre kurs, tills man lärt sig konsten att 
läsa per korrespondens. Lämpliga ny
börjarkurser finns t. ex. i räkning, 
modersmål, välskrivning och teckning.

De som nu har tänkt läsa och studera 
något ämne eller som senare beslutar 
sig, kan meddela sig med Orsa Skoltid
nings Stipendiefond, adr. Sven Lilja, 
Kårgärde, Orsa, tel. Holen 64.

Är Ditt barn ute sent på kvällarna?
Enl. förbindelse, som över 99 proc. av målsmännen undertecknat, ska bar
nen ej få vistas ute efter kl 20. Flera föräldrar har emellertid beklagat sig 
över svårigheten att få in sina barn, då andras barn får vara ute. Tänk på 
Dina barns b ä sta ! Låt dem inte v a ra  uppe sent på k v ä lla rn a !
V i vä d ja  också till föreningar av olika slag, som anordnar möten eller andra 
tillställningar: Låt ej barn vara med, om mötet slutar efter kl 21.
Slutligen uppmanas lärarpersonalen, ordningsvakter och alla övriga ansvars- 
kännande personer att arbeta för de överenskomna bestämmelsernas efter
levande. Orsa Folkskolstyrelse, Orsa Barnavårdsnämnd

Upplaga 1.950 ex, Beckmans Tryckeri, Orsa 1949 Pris 35 öre.


